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Magyar sportszőtár
(Beszéljünk magyarul a sport

ban is! Idegen sportkifejezések 
helyett, használjunk — a Magyar 
Tudományos Akadémia által is el
fogadott —  magyar sportszőkat.)

sfalom, — műlesiklás 
tempőbósni — hafráív

m m w s e

a MOSz tanácsa elé
^  '  - v

megy panaszra
a 8TH is  öv i
És más meglepő újdonságok 
a CsB-zől

Vitéz KemenesySándor beszámol
a  Ferencváros tavaszi előkészüle
teiről:

néiitng nspon belli dSntenek erről. 
Hogy uan-e szükség erősítésre

fe b p .ll-ő n  a Szolnok,18-an a WNIFG 
e llen  akar já tszan i a  Fradi, am ely  
M e d á lr a  külföldi csapatot k ivan 
B u dapestre  hozni

a  P o f i  hőlen  e lk ezd ik  a  to rn a term i 
ed zé s ek e t

Ortutaynak sarok- 
csonnirőse van

Itenkivui izgalmas légkör uralko
dott tegnap este a MöSz-ben. Egyik 
izgalmas esemény a másakat ker
gette, az ember az egyiktől még 
magához sem tért, már á másik 
leépesztette el.

B o n s f i  m é g i s  I . . .

Kezdődik azzal, hogy a szakbi
zottság ülése előtt a WMTK be
nyújtotta Bondi átigazolási lapját.

-— Ez azt jelenti —  súgta Salgó 
Ferenc, az FTC szakosztályvezetője 

hogy Bondi az átigazolás be
nyújtásától számított hat hónapig 
még indulhatna a BVSC színeiben. 
Áz átigazolásra ez nincs befolyás
sal. Majd meglátják, indul a csapat- 
bajnokságon is!

Éppen arra jött Káposzta Antal, 
a WMTK. Intézője. Megkérdeztük, 
Sni. igaz az egészből.

|— Benyújtottuk az átigazolási 
lapot., az tény, r - - mondotta Ká
poszta — . Bondi azonban nem . indul 
többet a BVSC színeiben! Ez ért
hető is: olyan elbánás után nincs 
kedve visszamenni. Hacsak vendég
ként ‘is.

(Ez azonban még nem jelenti 
feltétlenül azt, hogy Bondi szerepel
tetéséről lemond a BVSC. Könnyen 
érhet bennünket ilyesfajta megle
petés még!)

A B¥SC panasszal járul 
a tanácshoz

Azután jött a már ismert felleb
bezési ügy. Csaknem egy óra hosz- 
szat tartó tárgyalás és egy sereg 
felszólalás után hozta meg a szak- 
bizottság az elutasító határozatot. 
A  szavazás aránya .10:7 volt.

•ülés után Sulkó Béla kijelentette, 
hogy a döntés ellen panasszal él a 
BVSC a MöSz tanácsához.

—  A szabályok szerint egyenlőség 
esetén a harmadik menettől függet
lenül, az összbenyomás alapján, a 
stílusosabban, a támadóbb szellemben 
küzdő, a tisztábban öklöző verseny
zőt kell győztesnek megjelölni, — 
hangoztatta Sulkó. —  Mi azonban 
nem szóltunk volna egy szót sem, ha 
a jobb harmadik menet alapján dön
tött volna a pontozó és Horváthot 
irta volna be a győztes-rovatba. Az 
illető pontozó azonban a szabályok 
szerint járt el! A z tény, hogy a gya
korlatún rendszerint a harmadik 
r/ienet alapján ítélkeznek ilyen eset
ben a magyar pontozók. Viszont nem 
lehet elítélni azt a pontozót sem, aki 
a, szabályokhoz ragaszkodik!

—  Nézd, Béla —  vágott közbe Ma
rosvölgyi Károly, a BSzKRT szak- 
osztá’yi elnöke — , a helyzet az, hogy 
azt a pontozót, akt nem a kialakult
gyakorla tnak megfelelően pontoz,
megbüntetik. A  kezdőt pedig — el- 
buictatják. Hosszú évek óta így tör
ténik a pontozás, eddig m iért nem ki
fogásoltátok f

Majd dönt a tanács az ügyben!
zárta be a vitát Sulkó. — Panasz

ossal fordulunk a tanácshoz. Pénteken 
este lese tanácsülés, remélhetőleg 
mái tárgyalásra is kerül.

Már kifelé mentünk a tanácsterem
ből, mikor Sulkónak még eszébe ju
tott valami:

— A villamosiakat nem izgatná az 
egész dolog, ha tudnák, hogy vasár- 
ttap ÍO:6-ra megverjük az MPSE-t. 
Akkor tárgytalan lenne az egész.

A  BTIC is ÖVI
Az előszobában Rosenthal Sándor, 

a BTK szakosztályvezetője húzott 
félre bennünket.

—  Mi is óvunk, —  jelentette ki dia
dalmasan. —  A Bogács—Kubinyi 
mérkőzés eredménye ellen adunk be 
óvást.

—  Miért nem adták be mindjárt a 
mérkőzés után az óvást?

—  Nem láttuk a pont ozólapokat és 
így nem tudhattuk, hogy a mérkőzés- 
vezető önhatalmúlag hirdetett döntet
lent, holott mindkét lapon Bogács 
neve volt a győztes-rovatba írva!

Egész szépen bodorodik a csapat- 
bajnokság. Úgy látszik, most esőstől 
jönnek az óvások. Az újabb óvásra 
Kréiss dr. egyik kijelentése adott ala
pot: KreiSZ dr. ugyanié A BVSC— 
BSzKRT mérkőzés tárgyalásánál ki
jelentette, hogy a megfellebbezett 
mérkőzéshez hasonló eset fordult elő 
az FTC--BTK mérkőzésen is. A  Ku
binyi—Bogács összecsapásnál ugyanis 
az egyik pontozó szintén döntetlent 
hozott ki, de a győztes rovatba Bo
gás nevet irta, holott a harmadik 
menetet Kulinyinak adta. A  mérkő
zésvezető észrevette ezt és —  döntet
lent hirdetett ki. Tehát önhatalmúlag 
megváltoztatta a pontozó dörtését.

■— Kifogásoljuk a mérközésvezető 
eljárását, —- szakította félbe a gon
dolatmenetünket a közismert „Rozi".
—  Nincs joga a pontozólapon vál
toztatást eszközölni Legfeljebb azt 
teheti meg, hogy a lapot vissza
adja a tévedést elkövető pontozó
nak.

Tálán egyelőre hagyjuk az óvá
sokat és panaszokat. Halljuk: mi
lesz vasárnap?

Sen’si sem akar k iesni *
Az MPSE egyik jelenlevő vezető

je szerint minden reménye megvan 
a posztósoknak a továbbjutásra.

—  Az alsó súlycsoportokban 
könnyen szerezhetünk négy pontot,
— mondotta, —  Fent pedig erőseb
bek vagyunk, mint a BVSC. Ha 
egy kis szerencsénk van, legalább 
döntetlent harcolunk ki. Nagy harc 
lesz.

Mit szólnak ehhez a vasutasok?
— Nálunk most izzó a hangulat

—  hangoztatja Sulkó —■, a verseny
zők mindent bele fognak adni va
sárnap, A lehető legerősebb össze
állításban lépünk szorítóba a Posztó 
ellen.

A  másik mérkőzés résztvevői sem 
akarnak kiesni.

— Bombameglepetést tartogatunk
—  bökte ki Káposzta Antal. —  
Reméljük, hogy be is válik. Ha be
jutunk, még további erősítéseket 
végzünk. Bízunk benne, hogy be
jutunk a döntőbe.

A  csepeliek ellenfele, a BTK lét
kérdésnek tekinti a vasárnapi mér
kőzést.

—  összeszorított foggal, nagy 
akarással fognak küzdeni ököl
vívóink, — fogadkozott Rosenthal.
— Reméljük, hogy a fiúknak nem 
lesznek gátlásaik a W M TK ellen. 
Ha pedig kiesnénk, akkor sem osz
tunk fel. Tovább küzdünk a máso
dik osztályban. Remélem azonban, 
hogy erre nem kerül sor,

£
Láthatjuk tehát, hogy a vasár

napi négy résztvevő közül egy sem 
akar kiesni. Pedig kettőnek ki kell 
esnie. De melyik kettőnek?

Ss^mfeaf-vasáriiap :
gyorskorcsolyázó 
b a j n o k s á g  1

1900-ban rendezték az első ma
gyar gyorsbajnokságöt, mégpedig 
négy távon: 500, 1500, 5000 és
10.000 méteren. Az összetett ver
senyt Péczely Andor nyerte. Akkor 
még nem. pontokra ment a küzde
lem, hanem helyezési számokra. 
1907-től háromtávú lett a bajnok
ság (500, 1500 és 5000 méter). A  
háború alatt négy. évig nem rendez
tek bajnokságot. 1931-ben ismét 
négy távon rendezték a bajnoksá
gokat és ekkor vezették be a pont
versenyt. Ez sokkal jobban megfe
lelt az igazságnak. Még egy utolsó 
módosításon ment keresztül a baj
noki kiírás, 1936-ban, mikor a
10.000 méteres táv helyett 3000 mé
tert írtak ki. Jelenleg is így futják 
a bajnokságot. A  legtöbb bajnok
ságot Hidvéghy László nyerte: 5-öt 
(1934, 935, 936, 937, 938). Manno 
Miltiádes 4-et (1903, 907, 908,
909). Gyurmán Dezső 4-et (1911, 
912, 913, 914). Eötvös Zoltán 4-et 
(1925, 926, 927, 928). Péczely An
dor 3-at (1900, 901, 905). Warnpe- 
tich Imre 2-t (1904 és 906). Wint- 
ner István 2-t (1932 és 933). 1—-1
bajnokságot nyert Korenek János 
(1919). Déván István (1922). De- 
schán Iván (1924). Kauser István 
dr. (1929). Klmmerling József 
(1930). Vita Andor (1931). Ladányi 
Gedeon (1939).

A  mostani bajnokság is összetett 
verseny lesz. A  szombat-vasárnapi 
viadalnak 10 indulója van: Bácskai, 
Elekfy, Enyedi F., Gündisch, Hid
véghy, Kiss, Ladányi E., Ladányi 
G„ Somlai és WiüM&r.

A  legnagyobb esélyé a bajnokság 
megnyerésére kétségtelenül Ladányi 
Gedeonnak, a tavalyi bajnoknak 
van. Idén már eddig is nagyon jó 
formát ért el/ Ezt az is mutatja, 
hogy az általunk hetenként közölt 
pontversenyben eddig még mindig 
vezetett. 500-on idén ö a listavezető, 
úgvszintén 1500-on is. A  két hosz- 
szabb távon viszontHidvéghy érte ei 
eziöén a legjobb eredményeket. Ket
tőjük vetélkedése nagy küzdelmet 
Ígér és módfelett jó sportot. Hid
véghy a múltkor 500 és 1000 méte
ren nyújtott futása alapján csak a 
második hely esélyesének tekint
hető. A  harmadik hely biztos váro
mányosa: Bácskai. Megnyerheti az 
500 métert és kis szerencsével az 
1500 méteres futamba is beleszól
hat, de ez utóbbi mellett már kevés 
Vglószínüség szól. 3000-en és 5000-en 
viszont már erősen kell majd küz
denie a feltörő fiatalokkal. Wintner 
szeszélyes formában van az idén. 
Ha azonban össze tudja szedni ma
gát erre a versenyre, akkor veszé
lyeztetheti Bácskai helyezését.

ífyyutt tesz!
— Mi lesz együtt, rcbcgjeS
— Majdnem együtt lesz újra a meg

szűnt proficsapatunk nagy fedezetsora....
— Hol. Tcrcfcre úri
— Abban a nagy vállalati csapatban, 

amelynek a közlekedési eszközei nem jár
nak gyorsvonat módjára....

— Ne beszéljen virágnyelven, Terefere 
úr....

— Nem vagyok én balog-kezű, szerkesz
tő úr, hogy tuli-pánokat nyújtsak át 
önnek.,..

— És a harmadik?
— Olyan nevű játékosa már van annak

a vállalati csapatnak. De viszont már 
úgyis öreg, azt mondják a vállalati ve
zetők___

— Maga pedig, Terefere úr, ezzel a hír
rel együtt nagyon „fiatal” ...

— Majd meglátja, sz-rkeszfő úr, hogy 
igazam lesz....

A KISPEST
csütörtökön délután kiadós tornatermi ed
zést tartott. Az edzésről esak az elfoglalt 
Olajkár I. és a még szabadságon lévő 
Kaloesay hiányzott- A. többiek mintegy 
másfélóra hosszat tartó gyakorlatozás 
után gyúrást kaptak és fürödtek. Utána 
klubvacsora volt az Xllldl-úti klubétte- 
remben-

Sf, JÉGHOKI, 
KORCSOLYA
r u h á z a t  é« l e t z z e r e t ' é ®

SKftBO és PL ft K L
sDOrtáruházaiben. VI.. Vilmos osősrAr- 
4 t 38., és IV ., Václ-n, <0. szám.

A  Ferencváros tavaszi előkészüle
teiről beszélgettünk csütörtökön vi
téz Kemenesy Sándorral, a zöld-fehé
rek főtitkárával.

(—■ Erősít a Ferencváros tavasz
ra?)

—  Ezt most még nem tudóin meg
mondani, —  válaszolta Kemenesy. — 
Hamarosan összeül a sportbizottsá
gunk. Az ülésen Tóth Lajos dr és Di- 
mény Lajcs beszámol a portyán ta
pasztaltakról s akkor majd megálla
pítjuk, hogy ,ván-e szükség az erősí
tésre. Tárgyalások, tervek természe
tesen mindig, vannak. így  például 
még az ősszel szó volt arról, hogy

Alberti
haza akar jönni és a Ferencvárosban 
akar védeni. Akkoriban mi egy leve
let Írattunk Albertinak, de erre még 
nem kaptunk választ. Valószínűleg 
azért nem, mert a rossz közlekedés 
miatt most jó néhány hétig tart a le
vél útja Madridba.

(—  Mi újság a tavaszi kezdés 
körül?)

—  Azt már elhatároztuk, hogy 
mégsem február 5-én kezdünk, ha
nem előbb. Az MLSz rendelete értel
mében minden NB és NBB egyesület 
köteles télen tornatermi edzéseket 
tartani. Ez helyes is, mert így leg
alább a játékosok nem kapnak majd 
izomlázt az első pályaedzéseken. Ép
pen ezért mi már a jövő héten el
kezdjük a tornatermi edzéseket. He- 
tenkint egy tornatermi edzés lesz. A 
pályaedzéseket január 31-én, vasár
nap akarjuk elkezdeni.

(—  Azt hallottuk, ■ hogy a Fe
rencváros február 18-án Romániá
ban játszik, mert az első bajnoki 
napon szabad. Azt mondják, hogy 
Juga Livio, a román szövetség 
megbízottja több egyesületet hívott 
meg Romániába, amikor most itt 
járt a nemzetközi értekezleten.

—  A Ferencváros februárban sem- 
mies&tre sem megy Romániába, mert 
nem akarunk a bajnoki idény kez
dete előtt komoly portyamérkőzése
ket játszani. Tudomásom szerint

Juga Livio dr. márciusra és
áprilisra hívott egyesületeket 

Romániába.

Olyan egyesületeket, amelyek a Nem
zeti feloszlása miatt márciusban és 
áprilisban az egyes bajnoki napokon 
szabadok. (Márciusban és áprilisban 
a következő egyesületeknek van sza
badnapjuk: Szeged, Haladás, Szol
nok, IJjpest, Gamma és Hungária. — 
Szerk.)

(—- A  Ferencváros tehát nem 
kíván a bajnoki idény előtt komoly 
mérkőzéseket játszani ?)

—  De igen, csak nem külföldön. 
Itthon fogúnk komoly mérkőzéseket 
játszani. Az eddigi tervek szerint 
februó.r l l -é n  az üllői-ütőn a Szol
nokkal, február 18-án pedig Csepelen 
a WMFC-vel játszunk barátságos
mérkőzést.

(—  Mit tervez a Ferencváros 
hüsvétra?)

—  Ekkor külföldi csapiatokkal aka

runk Játszani. Végleges döntés még 
nincs ebben az ügyben s éppen ezért 
bővebben erről még nem beszélhetek,

(—■ Itthon, vagy külföldön lennék 
nelt a húsvéti mérkőzések?)

—  A mi célunk az, hogy mi lás- 
sunk vendégül külföldi csapatokat,

(—  Ml újság még az egyesület
ben?)

— Mostanában többször összejö
vünk majd. Pénteken lesz a Ferenc
város Barátainak a vacsorája, feb
ruár elsején meg az üllőiúti klub- 
házunkban farsangi estét rendezünk. 
A vezetőség természetesen előbb 
kezdi el a tavaszi idényt, mint a já
tékosok. M i ' már most rendszeresen 
tartunk üléseket. .

Ortutay <agyeí£re nem 
kezdheti el az edzéseit
Beszélgettünk Kreisz László dr, 

főorvossal is. Megkérdeztük tőle:
(—  Ortutay jelentkezett önnél?)
—  Jelentkezett. Meg is vizsgáltam 

a fiút. Sérülése bizony nem éppen 
könnyű természetű. Amolyan törés
repedés féléje van. Ha magyarul aka
rom pontosan megmondani a sérülés 
nevét, akkor azt, kell mondanom, 
hogy csontnyulványtörése van. A sa
rokcsonttal van egy kis baj. Nincs 
nagyon komoly baj, lebdarugóknál ez 
a sérülés többször előfordul. A lábat 
nem kellett rögtön gipszbe tenni. Or
tutay szigorú utasításokat kapott s 
megengedem neki, hogy két-háróm 
napra, hazautazzék. Ha visszajön, ak
kor félgipszkötést kap a lábára. Ez a 
kötés két hátig marad a lábán ,s ha 
majd levesszük, akkor majd meglát
juk, hogy Ortutay mikor kezdheti el 
az edzéseit. A  Ferencváros első mér
kőzésein természetesen még nem 
játszhat.

*
Ezek az újságok a Ferencvárosban 

egy nappal a csapat hazaérkezése 
után.

B. M. B,

A BotomMányok 
és Király Ede nagy 
sikere Belgrádban

Belgrád, január 17.
Kedden este a Belgrádi Tenis 

Club tasmajdani pályáján bemutat
koztak a Botond-lányok és Király 
Ede. Először Király Ede mutatta be 
a gyakorlatait, majd Botond Györ
gyi következett. Mindketten nagy 
tapsot kaptak. Botond Györgyinek 
G r u j i c s  Száva, az egyesület el
nöke virágcsokrot nyújtott át. Ez
után jégkorong mérkőzés került 
sorra (öbeesei TK—Paliesi SK 
6:2). Szünetben, az első és második 
harmad között Botond Éva nagy 
sikerrel szőlőszámokat adott elő, 
majd a közönség kívánságára is
mét Király Ede futott ki. A  máso
dik és a harmadik harmad között o 
Botond-nővérek táncszámokat adták 
elő. Ezzel aratták a legnagyobb 
sikert.
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i Pótverseny: A pontversenyben csak 
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BTK v. WMTK-BSzKRT 
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A beküldő aláveti magát © feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki hetenkint 
ötnél több szelvényt küld, az tegyen

ide keresztet, vagy csillagot

F É L I D Ő '  A Z N B - B E N

A z  E l e k t r o m o s ,
a, l e g ' k e m é i i y e b l s e i i  e d s ő  M B - c s a p a t  u t o l s ó  
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a7. elmúlt vasárnap bajnoki és kupa- 
mérkőzések kerültek sorra. A  hadibaj
nokság északi csoportjában a következő 
eredmények voltak: Havre AC—Red S^ar 
A:i, Jena—Rouen 1:1, Excelsior—Boulog- 
ne ’l i l ,  Racing Paris—Arraa 2:0, Reims— 
CA Paris 4:0. A csoportban a Havre AC 
változatlanul pontveszteség nélkül vezet: 
1. Havre AC 8 p. 2. FC Rouen 6 p.

A SimoB-kupa mérkőzések során a kö
vetkező eredmények voltak: Séte—Bor
deaux 5:0. A Séte elsősorban Závodi 
(Zawadsky) és Korányi I I I .  jó játékának 
köszönheti a győzelmet. Az előbbi johb- 
öseseliötőt, az ntóbbi kozépcsatart ját
szott. Marseille—Montpcllier 2:0. A Mar
seille csapatából az öreg Eisenhoiíer, a 
Montpellier csapatából meg Kovács II. 
tűnt ki. Starbourg—Girondms 3:2. bo- 
cbaux—Annemasse 1:1.

N e m  k e l I
kihalástól félteni az olasz 

háJvédisem zedéket
Az olasz világbajnokcsapat hátvédpár- 

ja a Főni—liava kettős szinte mar fo
galommá vált és méltó módon folytatta 
a Uevecchi, Calligaris, JBosetta, Monzeg- 
lío fejlődési vonalat. Az elmúlt eszten
dőben kissé elhomályosult ennek a Főm 
—ltava párnák a híre. Nem tudásban 
csökkent ennek a két pompás játékosnak 
a képessége, hanem valahogyan formájuk 
került hullámvölgybe. Ezért is maradt 
ki ez a hátvédpár az ősz folyamán Pozzo 
csapatából, pedig az azúrkék együttest 
szinte el sem lehetett volna mar gon
dolni a Főni—Rava ,,ikrek” nélkül.

TJj csillag az egyébként is gazdag 
olasz hátvéd-égbolt egén a Genova hát
védpárja, a Sardelli—Marcin kettős. A 
Genova nagyszerű helyezését a bajnoki 
táblázaton ugyan inkább remek támadó 
gépezetének köszönheti, ez a két olasz 
hátvéd ma már állandó komoly jelöltje a 
válogatott olasz védelemnek.

A  legújabb csillag azonban Bomforu, 
a Milano fiatal hátvédje, ő csak a mos
tani bajnoki évben emelkedett ki a dug
va élő nagy tehetségek tengeréből. Fel
fedezésének története nem is különleges. 
A  Milano — amelynek tudvalevőleg a 
magyar Viola az edzője — az egyik kör
nyékbeli városkában szokott rejtekhelyre 
visszavonulni nagyobb fontosságú mér
kőzései előtt. Ezen az alapon olyan ba
ráti viszony fejlődött ki a Milán ési a 
kis város egylete, a Varese kozott, amely 
már anya- és leányegylet viszonya szám
ba megy. A  Varese-ben vették észre a 
Milano vezetői BonifortH, ezt anyugodt, 
szerény, céltudatosan játszó, nagy fut 
ballistaerényeket csillogtató ifjút. Nem 
is lehet csodálkozni azon, ha a Cl osz
tálybeli kis játékos rövidesen mar ostro 
moita kérelmével a Varege vezetőit, ne 
álljanak útjába az 0 nagy sikerrel ke
csegtető pályafutásának, i s  ammt ® 
ilyenkor már történni szokott, a kisegy 
let vezetőit meg lehet puhítani. Ha nem 
is mindig pusztán a szíven keresztül, de 
a zseb bevonásával feltétlenül,

Boniforti tehát a Milano játékosa lett 
és azóta az olasz labdarugó társadalom 
egyik komoly beszédtémája Boniforti Já
téka és várható jövője. A  22 éves futbal
lista jelenleg katona, de azért minden 
vasárnap ott van a Milano védelmében 
és rendszerint a csapit egyik oszlopa.

Jé lesz megjegyezel a nevet; Boci- 
íprtá.

ü l játékos az FVSK-ban. Tóth {Bákoa- 
osabai MOVEl a vasutasokhoz lépett.

íjászlé, az NSG csatára az MTK-ba 
lép. Az NBB-csapat jelentősen megerő-

S°NobUek0játékára is számítanak az FSC-

h‘Erősödik a Hargita. Buezkó (Nyíregy
házi Vasutas) a pesti csapatba lepett. 

Változtat a Tipográfia. Fabók ismét jat-

Meggyengül & T. Előre. Móri II* Mis* 
kólóra távozik. . ,

A BTK 25-én kezdi el a tornatermi ed-

^Somogyi SSE a PATE-ba kérte átiga
zolását.-

Tizenegy jó játékos még nem 
csapat, — irtuk a Ferencváros őszi 
teljesítményét méltató cikkünkben. 
Ezt a gondolatot folytatva megálla
píthatjuk, hogy tizenegy szürke já
tékos jó csapat lehet. Az Ilyen csa
patban nem lesznek csillagok, sen
ki sein vadászik egyéni sikerekre, 
„csak“ éppen a csapatmunka jó, 
megy a játék s az ember a mérkő
zés után zavarban van: ki is volt 
jó? Kiderül, hogy nem X., vagy T. 
volt jó, hanem a csapat.

Az Elektromos a csapatoknak 
ehhez az osztályához tartozik. 
Annak ellenére, hogy voltak válo
gatottjai is az elmúlt. idényben, — 
nincsenek úgynevezett nagy csilla
gai. A  csapat azonban néha félel
metes játékerőt képvisel. Néha 
nem...

Jő  rajt, Jé iiafrá, —  
b a lo k  a  k ö z e p é n . . .
Amikor az idény első mérkőzésén 

az Elektromos megverte a Kispestet, 
akkor még senki sem tudta, hogy 
az őssi bajnok szenvedett vereséget. 
De az Elektromos sem hitte volna, 
hogy az első győzelem után az 
egyik döntetlen a másikat követi. 
Döntetlenül játszott az Elektromos 
a Haladással, a Gammával, végül 
az Újpesttel. Az Újpest elleni dön
tetlen persze nem tekinthető félsi
kernek. Ekkor azonban a félsikerek 
után az egyik balsiker a másik után 
következett. Az Elektromos kikapott 
a Szolnoktól, utána ö:0-ra a Hungá
riától, végül pedig 4:l-re a Szeged
től. Három mérkőzés alatt mind
össze egy gólt rúgott az Elektromos 
csatársora. Ezután megverték a 
Nemzetit, utána azonban kikaptak a 
Ferencvárostól. Ettől kezdve azon
ban már nem érte vereség az Elek
tromos színeit. Három győzelemmel 
és egy döntetlennel zárta be az 
idényt a kék-sárga csapat.

A  s z ü r k é k
Kik játszottak az Elektromosban?

íme a nevek: Udvarát, Fűzi 1, Fűzi 
II, Pákozdi, Pázmándi, Lengyel, 
Martonos, Pálinkás, Rózsáit, Szend- 
rödi, Fekecs III ,  Buzássy, Bakon, 
Kapocsi, G. Tóth, Huszár, Gajdos. 
Nem nagy nevek. Melyik ezek közül 
úgynevezett született jó játékos ? 
Pázmándy ? Lengyel? Mind a kettő 
kétségtelenül kiváló tehetség, de nem 
ők az együttes leghasznosabb tag
jai. Találunk ellenben olyan játéko
sokat, mint például Pákozdi, aki va
laha a balszélen játszott s most már 
válogatott hátvéd lett. Kétségtelenül 
Tóth-Potya érdeme, hogy egy sereg 
szinte mindenhol használható embert 
nevelt az együttes számára. Az Elek
tromosban egy játékos az egyik he
ten csatár, a másikon hátvéd, a har
madikon fedezet lehet. Az meg kü
lönösen mindegy, hogy valaki a 
jobb, vagy a baloldalon játszik-e. 
Vannak az együttesben fiatalok, 
vannak öregek, vannak ,,techniká- 
sak“ , vannak ,,tankok'*. Néha csodá
latosan eggyé tud olvadni ez a csa
pat. A  szürkékből hősök lesznek s 
mintha egyetlen idegszálon rándulna 
az egész csapat.

volt egyike azoknak a magyar ed
zőknek, akik az úgynevezett olasz 
rendszer alapjait megvetették. Ter
mészetes tehát, hogy idehaza azt a
rendszert tanítja, amelyben a legna
gyobb sikereit érte el. Érdekes azon
ban, hogy maga Potya szerint ez 
nem tiszta olasz rendszer:

— Sokan azt hiszik — mondta 
Tóth-Potya a közelmúltban —, hogy 
az Elektromos úgynevezett olasz 
rendszert játszik. Ez sajnos, nem 
egészen így van. A magyar játékos- 
anyag nem egészen alkalmas erre a 
rendszerre. Hogy miért nem? Mert 
nem elég gyors. Tehát egy olyan en
gedményt kellett tennem, amely 
megfelel a játékosanyag adottságai
nak. Ez az a rendszer különben, 
amellyel a válogatott csapatban is kí
sérleteztünk,

Annyit azonban joggal meg lehet 
állapítani, hogy az Elektromos rend
szere inkább az olaszhoz, mint az 
angolhoz áll közelebb. A  szélsőkre 
a szélsőfedezetek vigyáznak, a kö
zépfedezetnek nagyobb a mozgási 
szabadsága (ha, nem is akkora, 
amekkorát Lengyel szeretne...), a 
csatársor általában eléggé. mély 
W-alakzatban játszik. Ehhez azon
ban nincsenek meg mindig a megfe
lelő emberek. Szendrödi lévén kiesett 
ennek a rendszernek a legnagyobb 
pillére, a kitűnő „magyar Drake“ , 
avagy, ha jobban tetszik: „ magyar
Pioía“ lábtörése után még mindig

nem talált magára. Az Idény vége- 
felé Buzássy lábtörést szenvedett (a 
Ferencyáros elleni mérkőzésen).

Az bizonyos, hogy az Elektromos
ban minden mérkőzés előtt van tak
tikai megbeszélés, alaposan kieleme
zik az ellenfél játékát. Az Elektro
mosban öntudatosan futballoznak.

ügy kis tú le ré ly ...
A  csapat általában energikusan, 

keményen játszik, ez a keménység 
azonban néha túlcrély ességbe- csap 
át. A  kisasszonylabdarugásnak so
hasem voltunk híve, de — a csontze
nének sem. Néhány játékosa rossz 
hírbe hozza az Elektromost. Ezen 
segítenie kell az Elektromos vezető
ségének, mert a túlcrélyes játék hát
ránya általában pontokban is meg
nyilvánul a pályán.

Ta va szi rem ények
Az Elektromos a szokott lelkiisme

retes, komoly munkával készül a ta
vaszi idényre. El'ibb kezdte meg a 
készülődéseket, iaiut akármelyik más 
NB-csapat. Kérdés, hogy javít-c hely
zetén tavasszal, vagy nem. Kérdés, 
hogy most is megmarad erős közép
csapatnak, vagy pedig végre egyszer 
betör a nagycsapatok közé. Régi 
célja ez az Elektromosnak s tény, hogy 
makacsul küzd ezért e célért. Ennek 
a makacsságnak elöbb-utóbb meglesz 
a jutalma.

Beérkezési határidő. I. 27. déli 12 óra 
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A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki hetenkint 
ötnél több szelvényt küld, az tegyen
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génak sorsolása
II. osztály

A z  erőnlét
E gy dolog van, amiben vezet az 

Elektromos; ez az erőnltt. Néha 
megbomlik a cr.apat, néha belső ba
jai vannak az együttesnek, erőnlét 
tekintetében azonban mindig kitü
nően álltak. Tóth-Potya eiös edzés
rendszere eléggé híres már ezen a 
téren. Mindig is a kemény munka 
barátja volt. Jól tudjuk, hogy az 
erős edzés nem népszerű a játéko
sok közt. Vannak is fáradt emberek 
s vannak is panaszok az agyondol- 
goztatás“ -v&. A  mérkőzésen azonban 
jól esik a játékosnak, ha érzi, hogy 
jobb az erőnléte, mint az ellenfeléé. 
Való igaz, hogy vannak játékosok, 
akiknek árt az erős edzés, —  ez 
azonban nem az edzésrendszer hi
bája. Ha valaki nem él sportszerűen, 
nem eszik, alszik sportemberhez il
lően, az természetesen nem bírja az 
erős' munkát, mert a szervezetét 
tervszerű en  gyengíti meg. Az ilyen 
s ze rveze t semmiféle munkára nem 
alkalmas, de különösen, nem alkal
mas erős edzésrendszerre.

A z  Elektrom os 
re n d s ze re
Milyen rendszerben játszik az 

Elektromos? Olaszban. — válaszolja 
csaknem mindenki. Ez természetes
nek Is látszik, mert Tóth-Potya az 
olasz rendszernek nemcsak híve, ha
nem annak egyik megalkotója. Potya

Északi csoport: Március 3: UMTE—
Gázgyár, BTIt—TSC, DTE II.—UTSE, 
OTE—UFC, UVASC—Pannónia, T L K —
VI SC, B. Magyarság—Compaktor. — 
Március 10: UFC—UVASC. UTSE—OTE, 
TSC—UTE II., Gázgyár—BTK. VI. SC—
B. Magyarság, Pannónia—TLK , Corn- 
paktor—UMTE. — Március 111 :BTK— 
UMTE, UTE II.—Gázgyár, OTE—TSC, 
UVASC—UTSE, TLK —UFC, B. Magyar
ság—Pannónia, VI. SC—Compaktor. — 
Március 31: UFC—B. Magyarság, UTSE
—TLK, TSC—UVASC. Gázgyár—OTE. 
UMTE—UTE II., Pannónia—VI. SC, 
Compaktor—BTK. — Április 1: UTE II.
— BTK. OTE—UMTE, UVASC—Gázgyár, 
TLK —TSC, B. Magyarság—UTSE, VI.
SC—UFC, Pannónia—Compaktor. — Áp
rilis 11- UFC—Pannónia, UTSE—VI. SC, 
TSC—B. Magyarság, Gázgyár—TLK, 
UMTE—UVASC, BTK—OTE. Compaktor 
—UTE II. — Április 21: OTE—UTE II., 
UVASC—BTK, TLK —UMTE, B. Magyar
ság-Gázgyár, VI. SC—TSC, Pannónia— 
UTSE. Compaktor—UFC. — Április 28: 
UTSE—UFC, TSC—Pannónia, Gázgyár—
VI. SC, UMTE—B. Magyarság, BTK— 
TLK, UTE II.—UVASC, OTE—Compak
tor. — Május 5: UFC—TSC, UVASC—
OTE, TLK —UTE II., B- Magyarság— 
BTK, VI. SC—UMTE, Pannónia—Gáz
gyár, Compaktor—UTSE. — Május 19: 
TSC—UTSE, Gázgyár—UFC. UMTE— 
Pannónia, BTK—VI. SC, UTE I I — B. 
Magyarság, OTE—TLK. UVASC—Com
paktor. — Május 26: UFC—UMTE, UTSE 
—Gázgyár, TLK —UVASC. B. Magyarság 
—OTE, VI. SC—UTE II., Pannónia— 
BTK, Compaktor—TSC. ■— .lűniusZ: 
UFC—UTE II., UTSE—BTK, TSC— 
UMTE, B. Magyarság—TLK , VI. Í=C— 
UVASC. Pannónia—OTE, Compaktor— 
Gázgyár. — Június 9: Gázgyár TSC,
UMTE—UTSE, BTK—UFC, UTE II.— 
Pannónia, O TE -V I, SC, UVASC-B. Ma- 
gyarság, TLK —Compaktor.

Keleti csoport: Március 3: KMTE—
KSC, K. Törekvés—Taxi, RÁC—RTK. 
Köb. FC—SzNSE, BTC—Spáxta, Köb. AC 
—ZAC. — Március 10: SzRTC—Kób FC, 
Taxi-RAC, KSC—K. Törekvés. Spárta- 
Kőb. AC, SzNSE—BTC, ZAC—KMTE -  
Március 17: K. Törekvés—KMTE, RÁC
-KSC , Kők. F C -R TK . BTC-SzRTC, 
Köb. AC-SzNSE, Spárta—ZAC -  Már
cius 31: SzRTC—Köb. AC RTK-B TC ,
Taxi—Köb FC, KMTE—RÁC, SzNSE— 
Spárta. ZAC—K. Törekvés. — Április 7: 
RÁC—K. Törekvés, Köb. FC—KSC. BTC 
—Taxi, Köb. A C -R TK , Spárta—SzRTC 
SzNSE—ZAC. — Április 14: SzRTC--
SzNSE. RTK—Spárta, Taxi—Köb. AC, 
KSC—BTC, KMTE—Köb. FC, ZAC— 
RAG. — Április 21: Köb. FC—K. Törek
vés, BTC—KMTE, Köb. AC—KSC, Spár- 
ta—Taxi, SzNSE—RTK, ZAC—SzRTC. — 
Április 28: RTK—SzRTC, Taxi-SzNSE,
KSC—Spárta, KMTE—Köb. AC, K. Tö
rekvés—BTC, RÁC—Köb. FC. — Május 
5: SzRTC—Taxi. BTC—RÁC Köb. A C -  
K  Törekvés, Spárta—KMT1E. SzNSE— 
KSC. ZAC—RTK. — Május 19: Taxi—
RTK. KSC—SzRTC. K M TE —SzNSE, R. 
Törekvés—Spárta. RÁC —K ö l.  AC. Köb. 
FC—ZAC. — Május 20: SzRTC—KMTE,
RTK—KSC. BTC—Köb. FC. SpártaT  
RÁC. SzNSE—K. Törekvés, ZAC—Taxi. 
—Június 2: SzRTC—RÁC, R T K  IC. Tö
rekvés, Taxi—KMTE. K 6b. AC—BTC, 
Spárta—Köb. FC. ZAC—KSC. —
9: KSC—Taxi. KMTE—R TK , K. Törek
vés—SzRTC, RÁC—SzNSE. Köb. FC— 
Köb. AC, BTC—ZAC.

Déli csoport: Március 3: Kalapos—FSE. 
P. Juta—Gamma, B IK—PeM TK II., 
BEAC—GSE II., KFC—..33 ' FC, Fér. 
Vas.—Az Est. — Március 10: PeMTK II. 
—BEAC, Gamma—BIK. FSE—P. Juta. 
„33”  FC—Fér. Vas., GSE I I .—KFC. Az 
Est—Tipográfia. — Március 17: Kalapos 
—Tipográfia, B IK—FSF BEAC—Gamma, 
KFC—PeMTK II., Fór. Vas.—GSE II.,
. 33'' FC—Az Est. — Március 31: PeMTK
I I _Fér. Vas., Gamma—KFC. FSE—
BEAC, Tipográfia—P. Juta, GSE II.— 
,,83’* FC, Az Est—Kalapos. — Április 3:|

p  Juta—Kalapos, B IK—Tipográfia, 
KFC—FSE, Fér. Vas.—Gamma, ,,33 ’ FC 
—PeMTK II.. GSE II.—Az Est. — Ápri
lis 11: PeMTK II.—GSE II.. Gamma—

33” FC. FSE—Fér. Vas. Tipográfia— 
BEAC. Ka'após—BIK. Az Est—P. Juta. 
—április 21: B IK—P. Juta. BEAC—Ka
lapos, KFC—Tipográfia, ,,33'' FC—FSE, 
GSE II.—Gamma, Az Est—PeMTIC. — 
Április 28: Gamma—PeMTK II., FSE— 
GSE II., Tipográfia—Fér. Vas., Iíalapo3 
—KFC, P. Juta—BEAC. B IK—Az Est. — 
Május 5: PeMTK II.—FSE, BEAC—BIK. 
KFC—P. Juta, Fér. Vas.—Kalapos, ,.33* 
FC—Tipográfia, Az Est—Gamma. — Má
jus 19: FSE—Gamma, Tipográfia—GSE
II., Kalapos—„33 ’ FC. P. Juta—Fér. 
Vas. B IK—KFC. BEAC—Az Est. — Má
jas 26- PeMTK II.—Tipográfia, KFC— 
BEAC ' Fér. Vas.—BIK, „33” FC—P. 
Juta, GSE II.—Kalapos, Az Est—FSE. — 
Június 2: PeMTK II.— P. Juta, Gamma 
—Kalapos, FSE—Tipográfia, Fér. Vas.— 
KFC, „33" FC—BEAC, GSE I I — BIK. — 
Június 9: Tipográfia—Gamma, Kalapos
—PeMTK II., P. Juta -GSE II.. B IK — 
„33* FC, BEAC—Fér. Vas., KFC—Az 
Est.

Sesísüs*- •  m«

— Elfogadjuk 
a Törekvés kihívását,

-  m o n d j a

Sós Károly edző
Csütörtöki számunkban megírtuk, hogy 

Szeder István, a Törekvés edzője labda
rúgó tízpróbára hívta ki a Gamma csa
patát. Az öt!ct nagvon megtetszett 
Gammában, a játékosok és a vezetős-é 
körében egyaránt. Sós Károly edző 
következőkben válaszol a kihívásra:

— Elfogadjuk a kihívást, mert nagyon
etszik nekünk a gondolat. Csak az a -ri- 

kütécünk, hogy ne csináljunk túlságosan 
nagy „cirkuszt4’ belőle, inért nem az a 
cél. Az a fontos, hogy a fiúkban fölkelt
sük «  ve élkedés érzését és éppen ezen 
nagyobb kedvvel tanulják meg azokat a 
fontos labdatchnikai fogásoka . ame.yen
ből az egyes versenyszámok annak, u-gy 
szóval mi nem akarunk nagy nyilvános
ságot, inkább azt akarjuk, ez a
verseny meghitt, baráti légkörben to y- 
jon le.

A két edző, Szeder és Sós a napokban 
összeül, hogy a verseny részleteit m?Rbe- 
széljók. A nagy összecsapásra körülbelül 
február 10-ike táján kerül sor.

*
Eayéb hír a Gammából: a Gamma veze- 

tő&égo Váradival magával is megegyezet 
már óe Fiala Antal intéző benyújtotta a
játékos szerződését a szövetségben.

A fehérváriak is
középfedezetet keres
nek!

Az Álba Begia téli munkája a kemény 
hidegben sem, fagyott be. A fehérvári 
játékosok szorgalmasan járnak tornára 
hetenként kétszer a sportcsarnokba.

— Vasárnap már kimegyünk a pajyara,
bármilyen lesz is az idő, — mondotta f e 
hérvári Ferenc edző. „

— Azt beszélik, hogy Háry nem játszin 
tavasszal, mert Pesten kapott állast.

— A hírnek csak az egyik fele igaz; az 
hogy állást kapott Pesten. Banktisztviselő 
lesz, de ez nem zárja ki azt, hogy tovább 
is az Álba Regiában ne jatszek.

— Ki lesz Rákhely utódjai
— Varga Miklós. A kezdésre megjön 

Ganlner !s, Jámbort ellenben sokáig.nél
külöznünk kell majd. mert most fogjak 
oo-rálni.

— t’ j játékosuk lesz?
— Egy hátvédet mar a napokban igazo 

lünk, középfedezetet ellenben még kere 
síink.

M T é l i  K u p a  P á ly á z a t  
á i lá s a

(Felszólalást csali altkor fogadunk cl. 
ha a felszólaló saját számítását fortlu.on- 
Iciut részletezi. A felszólalást üarom u*a- 
pou bőiül kell beküldőnk Az ötszel\enjos 
csoport tagjait helyszűke miatt nem so
roljuk fel m'ndkct csoportban, hanem 
csak az ötszclvénycs csoportban ismertet
jük a helyzetüket.)

Általános, csoport; 81 pontos: Alom- 80. 
Pötyi. 79. Hóvirág. 78> Öita K., Tulu* 
77: Román B-, Szittya. 7b- Dárdai A. 75í 
A 3 árva Dal lton! T., Csőbe, Dutka I  v 
Rndnai J. Sáry J. "4: Csornai E.. Mi
móza. 73: Boros J. (Bfokh Hollós: K-# 
Kovács Testv., Mephistó, Szabó Jenő* 
Hollós A. '2: Miskolczy I., Pétre G-, Pi- 
kárcsik J. 7l: Pudiko. 70: Csöpi. Horváth 
B (Bgy-). Szerencse fel! 69: Bartók L„ 
Csillag Dió, Dréher S., Évi ke, F5«ehcr 
G. Fromín IC., Köves J , Meri A. Vad
rózsa. 68: Anes.n P*. Dara, Demeter ö., 
Laky F., La.jer P-, Papp A., Romi. Ti" 
már B-, „X X ."  67: Babvirág, Cnucva 
Fi&chl T., Kovács J. (W u.). Tipp- J>6:. 
Gombos L-, Iszeriesz Zs., Mapal, Pfqffer
A. 65: Alexandra, Beyer— Flőissner*- Wgv*
&ég, Farkas L*, Kecskés L--nó» PFKB 
Pityi-Patyi, Rónai I- 64: Cacrdi B-*
Csenyi, ifj. Jelenik A., Kispál G-» Nagy 
—Vár&zcgi, Rin-Kiu. 63: Balogh J-, Szűcs 
J. (Gödöllő). 62: DiflTmca ifj- Katona 
J„ Kisutca J-, Remény 1939. Szabó L  
(Csepel). 61: Barnaw S., Géza I-. Kapi; 
t.á.ny I., Szento I-, Szőke Szakái, Tempó* 
GIK. 60: Borndt A-, Csillag J-, Döme 
F-. Grimm F. , . a

Ötszclváll.vés csoport: 74: Ba;iuott
Breuc-r Z. 73: Sóthy IC., Stuchlik IC dr- 72: 
Barak J.. Délibáb, Hajrá CsAlv (Sz- F*)P 
Hegedűs L. 71: Merényi E „ Wolf J.-né- 
70: Mágia. 69: Ancsin A., Csaba. Dékány
B. -né, Doiló. Molnár A., 0:0. P1,̂ s*:,,1 J r ’
Pipacs (B. J-), Spindler A -  Szabó F. (R- 
cső a), Visnyovszky K. 68: Baezay A.. 
Dmon, Fradi, ifj- Seor j., Mralyha, Tl- 
TCHCh F. ifj. Tóth L  i.. Villám. b«: Aha. 
Bohy, B'uroasy Gy-. Ilalupka N Levente, 
Némethy L, Szibor S. ifj. Tóth L. ,III-  
66- Dinnyés L-, Dalosán G., Kergyo I-. 
Muki Czsvfir J.. Óra, Scl'fcr L-. Slcrca 
J.mé.* S; ücs G- 65: Gárdonyi I.-né, Jozef- 
efiák Kovács J. -B.-U. 6 . László I*.
Lulu Medgycs I., Molnár J.
Stcrcz—Weisz, Vozár I. 64: Ancika. BSOP 
Búravi>ág, Cseri F.„ Farkas Gy.. Fehér 
G Irike, Jankó I.. Szöllős J-, Tihanyi 
p „  V íz ': I., Vida P. 65: A fiaim, Ella* 
Göncz F., Gratzl F., Jóbarátok, László 
Gyu’a. Lehncr J-, Poluczik A., Hobby® 
Sárdi F.. Sólymos Gy.. Szurmay I* 623 
A  fiam, Belényesi B*, Gnúl L-, _Gerle. 
Hoós J-, Kckcszovits I-, Molnár J. (“ z- 
hcly). Székely L. 61: Aranyi J-. Boros J. 
(V II r. kér.). Gól II., Jávor Emin a, ív ok o, 
ifj. Lnuhó J-. Pickó, Vályl D„ Vozar Gy. 
60: Abary Gy., Bagdi Gy Bálint a.. 
Déri Miklós, Drgáoa A „ Fikly-Györke. 
Földes N. Hajrá PEAC. Hajrá Bocskai. 
Ilonka. Kovács Tibor. Muller I-. NaumoT 
.1.. Roham, Szigetvar! E-, ^rnSüir J ’
(Bogába). 59: öiv. Békanyné. Glock F.,

vön ”vike Kiss J. (V.-u.). Kiszmct. Ma- 
inr p ‘ \1 u' 1 v J-, Rák io*l. Saénáasy S-, 
TonsoVvi K.‘ Velkpvlt, M 58: Ehzrich V.. 
Hnir,;* Tokod, Hajrá CsAK (A. A.). Ke- 
rn?clei F  Knlpl P-, Laeh J„ Mcszáro. 
P. Miníál L  Pavlovi™ L.. Pelriaua A .  
Sik S Smudla M. dr. Zuzmaru. 5i: Bai* 
nó9 J Bíró Gy., Deák P„ Dúst. Játék. 
Krnskovits T.. Lendv.ii Gy . Nagy Zs-. 
O tS á n y  M. PUyu-Jsóka fiikor 
Schnábl P-, Tnphollu-n. lt lu i O f. A. 
Fazekas J-. I  Iovp you. Jankovits L-» 
Kádár M-, Szebénvi S, Velkovits M.-né. 
Vv Aranyember. Báohidni M„ Bertáiul* 
i<" 1910, Gvörke M., ij. Laukó J., Skor* 
nyák B-. Vtezdy L.

ÜZEN E T E K:
Ifjú  !•: Bentiben, küldje el. 1

A Gamma SzSE labdarúgó szabíszlű* 
lya ma, öénteken este 8 érakor tartja a 
Fehérvárl-út 85. szám alatti helyiségé
ben a „Juhász Istváu-váű'iordíj' gUatű
vacsoráiét.

Az MSC az ifjúságíalbán bízik. Ko
vács, Szekeres és Réti kap helyet a csa
patban,

A Kalaposban újra játszik majd Szenj-
■ivánác.

A KTK-ban Tticzmayer lesz a jobbszél- 
ső. Nyerges és Reibl játéka azonban két
séges.

A V I. kér. S€ támadósorát Mólnár fogja 
irányítani.

A IIA C  fedezetsora ez lesz a tavaszra! 
BtWknL Pécs Koltai.

Javul » BTC- Kenzelmann újra játszik. 
A  Főv. TKür íedezetsorát Bóliá javitja:
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L Á Z Á É  G Y U L A  M O N D J A :

-Tavasszal 
sokkal lobban 
szerepel mo|cS 
a Fradii

■ ( i s i  k i s  v i s s z a p i l l a n t á s
a p o r t ^ á r a l

Lázár Gyula csütörtökön délelőtt
kői hasba ment. A  lábát vizsgáltatta
:meg:

— Nincs komolyabb bajom — 
mondta nekünk — , csak a szombati 
mérkőzésünkön .nagyon hideg volt és 
a tél ereje egy kicsit megcsípte a lá
bam.

— Hogyan játszanak a törökök? 
Tudnak futballozni ?

— Tudnak! Nagyon sokat tanul
tak az utóbbi időkben. Bizonyos te
kintetben már túl is szárnyaltak má
sokat. A bokarugdosáslroz máris job
ban értenek, mint a középeurópaiak... 
No de azért vannak Törökországban 
is kitűnő labdarugók. Pompásan ke
zelik a labdát, gyorsak s munkabírá
sukból szinte példát vehetünk.

—  Milyen a török közönség?
— Csendes. A török nézőnek csak 

a gól tetszik, csak akkor tombol.
— És játék közben ? Ha egy-egy 

szép cselt látnak?
— Akkor nem! Csak a gól számit 

■náluk.
—  Ettek-e furcsa ételeket Török

országban ?
— Nem. Magyar étterembe jár

tunk étkezni.
_  De hallottunk valamit tengeri 

rákokról, meg pókokról. . .
— ó ! Sárost Gyuri és Dimény 

Lajos edzőnk ment el néha egy 
olasz étterembe enni, ott kaptak 
ilyesmit.

—  Maga hogy érzi magát, hiszen

hosszú szünet után csak a portyán 
került a csapatba?

— Most már teljesen rendben va
gyok. Minden tekintetben nagysze
rűen érzem magam. Már úgy megy 
a játék, mint régen. De a nagy ra j
tom majd csak tavasszal less. A 
bajnokságban'

— Mi a véleménye? Jobban sze
repel a Fradi tavasszal, mint szere
pelt ősszel?

—— Egészen biztosan jobban! Ta
vasszal sokkal jobb és eredménye
sebb játékot nyújt majd a Ferenc
város. Ebben már most bizhatnak a 
híveink. ■

—  Van erre valami alapja?
— Van! Több portyámérközésün- 

kön szinte egészen kifogástalan já 
tékot nyújtott a csapat. A Jugo- 
s lavia elleni 8:0-ás mérkőzésen 
szinte rá sem ismertem a Ferenc
városra. Végeredményben a Jugo- 
slavia nagy csapat, tekintélyes já 
tékerőt képvisel. . .  Komolyan mon
dom, hogy nagyon rég nem láttam 
a Ferencvárost úgy játszani, mint 
ahogy ezen a mérkőzésen játszott.

— Mi a véleménye a fiatalokról?
.— Kezdik megszokni a Ferencvá

ros légkörét. Pompásan beleillesz
kednek a csapatba. Majd meglátják, 
hogy tavasszal a fiatalokkal tarkí
tott Ferencváros mennyire egysége
sebb less.

Hát erre bizony jó néhány zöld
fehér szurkoló vár . . .

Az KLSz elkezdi 
az ül! és NBB-csape- 
tok tornalerm i 
@ázé§£iü@it @ilen= 
őrzését

Megírtuk, hogy az MLSz kimond
ta: minden NB- és. NBB-sgycsület 
köteles télen tornatermi edzéseket 
tartani. Az egyesületeknek be kel
lett küldeniük az MLSz-be a torna
termi edzések tervezetét s azokat 
az MLSz azután jóváhagyta, vagy 
javította.

Csütörtökön beszéltünk Gidófalvy 
Pál dr miniszteri biztossal, akitől 
megkérdeztük:

— Mi újság a tornatermi edzések 
körül.

—  As egysiiletek közül előszar 
csak néhány nyújtotta be a. terve
zetét, újabb felszólításunkra azután 
sokan pótolták az elmulasztottakat. 
Most már csak néhány olyan egye
sület van, amely még nem küldte 
be a tervezetet. Ezek sürgősen 
küldjék be, mert különben eljárunk 
ellenük. A tornatermi edzések las
san mindenhol elkezdődnek s most 
mi is elkezdjük az ellenőrzést. Meg
nézzük azt, hogy az egyesületek 
valóban tartanak-e tornatermi ed
zéseket. Ahol csak tervezet volt, 
de edzés nincs, ott súlyosabb kö
vetkezmények lesznek.

Mz Elektromos
fél fog rajtolni 
tavasszal is

Az Elektromos remekül szokott 
rajtolni. így  volt ez most legutóbb 
is. Az őszi idényt mindjárt a Kis
pest legyőzésével kezdte a bordó- 
sárga esapat s a soronltövetkezö 
két-három mérkőzését is megnyerte. 
Sokáig a második helyen tanyázott. 
Már kezdett a közt.udatba is át
menni, hogy nagycsapat az Elektro
mos. Később azonban megtorpant. 
Végül azonban mégis sikerült a 
hatodik helyre feljönnie.

Most is jól fog rajtolni az Elek
tromos. Legalább is az előkészüle
tekből arra lehet következtetni. 
Kevés olyan NB-csapatunk van, 
amelyik olyan lelkiismeretesen ké
szül a bajnoki rajtra, mint az Elek
tromos.

Már január első napjai óta ed
zésben vannak. De milyen edzésben, 
Hetenkint háromszor dolgoznak a 
tornateremben, de úgy, hogy semmi 
baj nem lesz az erőnléttel. Egy-egy 
edzés 2 és fél-—3 óráig tart. A  fiúk 
jobban kifáradnak ebben, mint a 
legerősebb meccsen. Potya mestfer 
még szuszogni is alig ad időt nekik. 
A  berozsdásodott izmok és ízületek 
már most olyan állapotban vannak, 
mint a jól olajozott motor.

A  játékosok hangulata Is kitűnő. 
Nagy bizakodással néznek a tavaszi 
idény elé. G. Tóth Páter még jós
lásokba is bocsátkozik,

— Negyedik helyen fog végezni 
as ElekstromosÚ-— mondja. —  Sőt 
abban is biztos vagyok, hogy a 
Kispest csak utánunk fog következ
ni. Az első három helyet a nagy
csapatok fogják elfoglalni s utánuk 
mi leszünk a negyedikek.

Megemlítjük a népszerű Petinek, 
hogy ha negyedikek akarnak lenni, 
akkor egy kicsit kíméletesebben 
kell az ellenfél játékosaival bánni. 
Durva csapat hírében állnak.

__ Á . . .  ez csak ráfogás, — fe
lel a vácira G. Tóth. — Hiszen nem 
is tudnánk durván játszani, mert 
mindannyian „nyiszlettcc legények 
vagyunk. Talán csak Jakab, a fe
rencvárosi nyiszletcbb nálunk. Nem 
mondom, nem hagyjuk magunkat 
legázolni. Igyekszünk megszerezni a 
labdát, mert hát mi is szeretünk 
futballozni. Különben is, mi csak 
kedvtelésből futballozunk, hiszen 
amatőrök vagyunk. S méghozzá lel
kes amatőrök.

A  hó végefelé már a pályára Is 
kimegy az Elektromos. Potya mes
ter már most szeretett volna ve
lük néhány erős kört lefuttatni, a 
nagy hideg miatt azonban ezt ké
sőbbre halasztotta.

Buzdssynalc kutyabaja. Már botra 
sincs szüksége. Néhány hét múlva 
már ö is edzésbe áll. A  második 
vagy harmadik bajnoki mérkőzésen 
pedig már a játékára is sor kerül
het.

SZOMBATHELYEN IS ELKEZDTÉK ...
Lelkes hangulatban zajlott le a Haladás 

első tornatermi e-'lzéve. A .játékosok közül 
csak iválazi. Lovász és Körmendi hiány
zott- Előbbi kettő beteg, utóbbi padi,? er
ről az ehő edzésről még felmsntést ka
pott. — Jfln'V5 e,a:»k ,s ott volt
s az edzés megkezdése előtt buzdító be
szédet intézett a fámához. Az edzest 
Csató Béla testnevelő tanár vezette. Előbb 
különféle gyakorlatokat végeztetett a 
fiúkkal, maid kézilabdázás zárta Je #z 
edzést. A lesközelebbi tornatermi edzés 
szombaton kerül sorra, s jövő hót-en p-di? 
már a szabadba is kimennek a szombat- 
helyi játékosok.

A BMTE tornatermi edzéseit a távozó 
Király helyett MttXer, a BMTE régi -  

1 válogatott— játékosa fogja vezetni-

■LOM

M á r  c s a k  h á r o m  é v i g  k e l l  f é l n ü n k  F i o l á t ó l :

3 0  éves korában ugyanis 
abba akarja hagyni a labda
rúgást,
mer t  c s a l á d o t  a k a r  a l a p í t a n i

Az egyik görög sportújság munka
társa Kómában beszélgetést folytatott 
Fiolává!, az olaszok sokszoros váloga
tott középcsatárával. A  beszélgetés 
.ilyesféleképpen zajlott le: 
tijságíró: Tudja-e Ön, hogy a

•iola nevet G örögországban  legalább 
lyan jó l ism erik , m in t O laszoiszag
án?
(Piola lekötelező mosollyal fogadja 
bókot s mindjárt vissza is passzolja, 

ilmonűja, hogy a nagybácsija igen 
okát járt már Görögországban és
nnyl szépet mesélt a kékeges Görög
ödről, hogy ö (yrtármint Piola) ég a 
ágytól, hogy ezt a szép országot 
legismerje.)
Újságíró: Nem  lehetne szó arról,

ogy valamelyik olasz csapat, például

éppen Piola csapata, a Lasio elláto
gasson Görögországba f

Piola; Úgy hallom, hogy a Lazio 
vezetőségében megvan a hajlandóság 
erre. Ez osupán attól függ, lehet-e 
megfelelő időpontot találni a kirán
dulásra.

Ezután azt kérdezte a görög kol
léga: Hogyan lett Fiolából a világ 
legjobb középcsatára? M inik kö
szönheti sikereit: testi rátermettsé
gének, avagy a szorgalmas munká
nak?

Piola válasza Így hangzott:
Természetesen sokban segítsé

gemre voPak testi adottságaim, de ez 
mit sem ért volna, ha nem lettem 
Volna szorgalmas és nem edztem 
volna annyit. Igen sokat köszönhetek 
^aszónak, as olasz szövetségi kapi
tánynak, aki meglátta bennem a te- 
hot'séget, továbbá edzőimnek, különö
sen a magyar Violának, aki képessé
geimet csiszolgatta.

— Elégedétt-e ön mostani életpá
lyájával, vagyis a hivatásos labda- 
apássa l * —  k érd ez i tovább P lo lá t 
görög újságíró.

Piola sokáig gondolkodik a vala- 
aztán ezt mondja: 
Természetesen nagyon elégedett

vagyok, hiszen annyié értem el a fu t
ball révén, amennyit nagyon kevés 
ember. Mindazonáltal már nem so
káig futballozom. 3(1 éves koromban 
abbahagyom a labdarúgást. Ez elha
tározott szándékom. Meg akarok nő
sülni, családot akarok alapítani és 
polgári foglalkozást akarok űzni.

Á  beszélgetés így fejeződik be: 
Újságíró: Mi volt életének legkelle

mesebb pillanataf
Piola: Azok a pillanatok, amikor 

gólt lőttem az ellenfélnek például 
a magyaroknak . , .

A  fentiekből tehát kiderül, hogy 
Szabó Tóninak és társainak már csak 
három évig kell félniük Piola-mes- 
tertöl, ha valóban állja a szavát és 30 
éves korában csaltugi an visszavonul. 
Piola ugyanis jelen pillanatban 27 
esztendős. . .

A  LÖ KÉ SB Ő L é s  a  t e s t t e l  v a l ó  
JÁTÉKRbL TARTOTT PLÉH ÁR ISTVÁN 

ELŐADÁST A JT-BEN
Több. mint I®® játékvezető gyüh össze 

a JT nagytermében, hogy meghallgassa 
Plultár előadását a labdarúgás egyik leg
érdekesebb kérdéséről, a lövésről és a 
testtel való játékról. Játékvezető1 szem
pontból ez a kérdés különösen érdekes, 
mert a játékszabályokban éppen ezen a 
téren álltak bo fontos változások a közel
múltban. Pluhár gyakorlati példákkal is 
élénkítette előadását, az egyik játékvezető 
mint kísérleti nyúl szerepelt az előadói 
emelvényen. Rajta mutatta mog Pluhar 
a szabályos és szabatytalan lökéseket. Ér
deke- volt. hogv az oszt NB mérkőzések
ről vett példák megítélésiében néha oltár- 
tok a vélemények. Hangsúlyozta Píubér 
nnuak a fontosságát, hogy ezekben a leír- 
dósak3 n egységes gyakorlatra vau szük
ség, mórt a magyar labdarúgásban meg
lehetősén sokat tévednek a testtel va)o 
játék tekintetében. Tlubar hangsúlyozta, 
ho'-y a szabályok keretén belül meg kell 
engedni a férfias kemény játékot, mert 
csak így lehet bátor, férfiason küzdő já 
tékosokat nevelni. A több, miit egyórás 
előodáu utón Gálff.v Endre dr köszönte 
meg az előadást Pluhámak.

Kényes
Halló, Meteorológiai Intését f 

Tessék mondani, van hó a Sváb
hegyen f

—  Félméterest
—  Köszönöm. Sajnos, as sok ne

kem.

A Postások is nagyban készülődnek a 
tavaszi rajtra. Minden kedden és esti- 
törtök délután tartják 4 bemelegítő tor
natermi edzéseiket.

Zseitgeltér, Szalay 
és Hidasi kivételé
vel az U|pest

sr.> g  s í * i s i a  s ícsffli©rt©K®fi 
délután már edzett

Szalay boká|á3 nr£@U maprs gipszbe teszik
Brrr... Hideg van. Süvöltő szél 

hordja a havat az ember szemébe 
és szájába. Ahogy Újpesten az Ár- 
pád-úton lelépünk az 55-ösről, a 
Duna felől rohanó szél szinte a 1S- 
Ickzetünket is megakasztja. Akár
merre fordulunk, mindenütt szembe 
találjuk vele magunkat. Az Árpád- 
utca és Aradi-utca sarkán nagy a 
csoportosulás. A  hidegben rosszul 
lett egy ember. Ott ápolgatják a 
járda szélén. Várják a mentőket.

A  lila-fehér birkózók aradiutcai 
tornatermében már sokkal barátsá
gosabb a levegő. A  fűtőtestek jóté
kony meleget sugároznak ki ma
gukból. A  teremben már itt van 
Barna mester és Ürge bácsi, a két 
szertáros. Az öltözőben Mészáros 
edzőt is felfedezzük. Éppen most 
bújik a melegítő nadrágjába. Az ed
ző siet. Mielőtt a fiúk megérkezné
nek, egy kis bemelegítést akar csi
nálni. Először súlyt emel. A  har
minc kilósat könnyedén felemeli. Az 
54-kilós azonban már túl nehéz fel
adat számára.

— Hej, amikor 18—20 éves le
gény voltam —  sóhajt fel az edző 
’—, milyen könnyedén ment ez is. 
I-Iiába, kezdek öregedni...

Ez a nagy öregség nem igen lát
szik Mészároson. Olyan hajléko
nyán, könnyedén mozog a birkózó- 
szőnyegen, a gyürühintán és a bor
dásfalon, hogy meg kell öt dicsér
nünk.

—  Hát, ha rendszeresen edzenél: 
— mondja Mészáros — , akkor még 
ma is fürgébb lennék, mint egyik
másik mai srác.

Háromnegyed 5-kor kezd gyüle
kezni a tornateremben az újpesti 
gárda. Solti a legelső fecske, A  kö
zépcsatárnak vetkőzés közben kü
lönböző aggodalmai vannak: ílem
cserélték-e el a tornacipőjét, meg a 
fásliját. A  szertárosok kara alig 
tudja megnyugtatni, hogy nem tör
téntek ilyen cserélt-

Pár perc múlva jön a többi já
tékos is. Futó, Joós és Tóth Matyi 
társaságában befut Pálya is, az új 
csillag. Kórusban szidják az idő
járást. Tóth Matyi vetkőzés közben 
e?t dörmögi:

— Jóformán még abba sem hagy
tuk és már újra közéjük. Nekem 
úgy tűnik fel, mintha, csak tegnap 
jöttünk volna haza a portyáról.

—  Bezzeg annak a sok jó disznó
torosnak, amit azóta bekebeleztél, 
egészen másképpen tűnik fel a do
log, — tréfálkozik Joós Petár.

Mielőtt az edzés elkezdődnék, egy 
kis súlyemelő versenyt rendez a 
gárda. Joós félkézzel akarja fel
emelni a nagyobbik súlyt, de aztán 
kiderül, hogy két kézzel sem bírja. 
Csak az vigasztalja, hogy ebbe má
soknak is beletörik a bicskája. Gyu
la bácsi, a birkózók termének a 
gondnoka magyarázza, hogy emiatt 
nem kell busulniok. A  súlyemelők
nek könnyen forog a csuklójuk, 
ezért tudnak olyan jól emelni. Me
rev csuklóval ez nem megy. Nem
csak erő kell a súlyemeléshez.

Most Mester áll be a versenybe. 
Az izmos fiú háromszor is kiemeli 
az 54 kilósat. Láng fel dér már rá is 
szól, hogy többször ne kísérletez
zen, Mészáros edző azonban azt 
mondja:

—  Csak emelje ki negyedszer is. 
Büntetésből, amiért a téli szünet 
alatt nem jelentkezett.

Mesternek meg sem kottyan a 
büntetés.

A  fentebb említett Gyula bácsi 
mindenkit óva int attól, hogy a 
padlón mezítláb szaladgáljon. Teg
nap a kölykök edzésén két srácnak 
is szálka ment a talpába.

Most mázsálás következik. Min
denkinek a mérlegre kell lépnie. 
Diki egy kis füzetkébe jegyzi a 
játékosok súlyát. A  mérlegelés ered
ménye a következő: Sziklai 7S,
Futó 81, Joós 80, Szűcs 84, Balog 
71, Adóm 68, Yincze 71.5, Pálya
79.5, Kállay 71, Tóth 71, Kocsis
68.5, Mester 81, Tem.es 77.5, Solti 
71, Fekete pedig 64.5 kilót nyom.

A  mérlegelésből tehát kiderül, 
hogy Szüos Gyuri a legsúlyosabb, 
Fekete pedig a  legkönnyebb tagja 
az Újpestnek jelen pillanatban. Fe
ketét húzzák is a könnyűsúlyú volta 
miatt.

—  Jó, jó  —  válaszolja a húzá
sokra Fekete — , az urak most még 
igen jó húsban vannak, de majd 
adják ezt még maguk alább is. 
Majd az ötödik-hatodik edzés után.

Igen jókedvű a gárda. Ugrálnak,

futkosnak, birkóznak. Vincz&t na
gyon is leszorítják a bisjtózósző- 
nyegre és csiklandozzák. se"
gitségért kiabál. Mészáros edző meg 
is menti, amikor így vezényel:

—  Uraim, szíveskedjenek kettős 
sorba felállani, kezdődik a tavaszi 
munka. . ,

És kezdődik az edzés. Először séta 
van a műsoron. Ez körülbelül két és 
fél percig tart. A  következő műsor- 
szám lábujjon való járás. Időtartam, 
egy perc. Lassú futás következik 
emelt térdekkel (két perc). Megint 
séta lábujjon —  két .perc Aztán, 
körbe áll a társaság és karléndítö 
gyakorlatokat végez. Egyperces ug
rálás után megint kargyakorlatok 
következnek, aztán két percen át 
ökölvívó mozdulatokat végeztet az 
edző.

Langfelder igazgató Pályára hívja, 
fel a figyelmünket.

— Nézze, milyen izmos, —- mondja. 
— 79.5 kiló a súlya, még sincs rajta 
semmi fölösleges, csupa izom ez a 
fiú. No de oda is tetie a mellét a 
portyán, ha ráment a hátvéd. Nem 
kígyózó csatár, aki szívesebben elke
rüli az összecsapást. Potyogtak le 
róla a hátvédek, ha nekiütköztek.

Érdeklődünk, mi van Szalayval és 
Hidasival.

—. Szalagnak még mindig nem jött 
rendbe a Ferencváros rangadón szer
zett bokasérülése, még mindig hőlég
gel és egyebekkel kazelgstik. Ezen
kívül most 'nyolc napra gipszbe te
szik a bokáját, hogy az izomszalagok 
nyugalomban mai adjanak. Járni fog 
tudni, de más mozgást nem fog tudni 
végezni a bokájával a gipsz alatt. Hi
dasi távolmaradásának oka egy kis 
nátha. Zscngellér csak később fog 
kezdeni.

Aztán ezt mondja a lilák igazga
tója:

—  Hát nem furcsaT M i itt edzőnk 
és a Hungária e pillanatban a ten
geren hajózik Istanbul felé.

*
Mintegy háromnegyed óráig tartott 

a lilák első tornatermi edzése. Aztán 
fürdés és gyúrás következett. Legkö
zelebb kedden tart edzést az Újpest 
az Aradi-utcai tornateremben.

Begaparü forgácsok
Nagyboaskerelt, január 17.

A  Ferencváros már hazautazott, 
de itt, a Bcga mellett sokáig nem 
felejtik el a zöld-fehéreket. Néhány 
apróság a Ferencváros becskereki 
szereplésével kapcsolatban:

1.

Kedden a becslterek! pályára ki- 
t eh ették a táblát: Megtelt. Nagyon 
sokan rekedtek leint A  becskere- 
klek egyik vezetője igy sóhajtott
fel:

—  Istenem, miért van olyan ke
vés hely a pályánkon?!

Később ugyanez a vezető így 
szólt:

—  A bevétellel egyesületünk jó 
időre talpraállt.

Az az ember, aki kint rekedt, 
különféle módon igyekezett megol
dani a helyzetet. Sokan a bérkocsi
sok .,bakk-áUásdt“  bérelték ki.

A  pályán Nikolícs Milán, a Bo
ráé elnöke üdvözölte a Fradit:

—  A földmívesek egyesülete va
gyunk. Köszönjük, hogy eljöttek 
hozzánk, örülünk, hogy köztünk 
vannak és köszönjük, hogy módot 
adnak nekünk a tanulásra, *

3.
Mérkőzés után a Borac egyik

játékosa, aki pedig a szabadkai al- 
szövetség egyik legjobb játékosa, 
est mondta:

—  Eddig azt hittem, hogy labda
rúgó vagyok, de azok után, amit a 
Ferencváros mutatott, nem tnerewi 
magam többé labdarúgónak nevez
ni.

A BSzKRT második szabadtári edzese
is „befagyott'', természetesen a nagy hi
deg miatt. „A  Jöv8 héten mindenképpen 
tartunk edzést — mondta Kutruez édzS 
—, akár a szabadban, akár valamilyen 
teremben. Mert a tni tornatennünk, 
sajnos, foglalt..."

Az FFC valószínül,o? a Qammúhoz 
megy vendégségbe kldnnyitó mérkőzésre 
február 4-én.

A* OTE is megkezdte tornatermi edzéJ 
seit-
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T a k á c s  G é z a :
Ha kel!, tavasszal 
Inkább az amatőr 

1 gárdát fogom ját
szatni...

Tgen elkeseredett Takács Gézával uiaz- 
iu.Dik csütörtökön együtt a 67-es villamo
son. Aki a csütörtöki Nemzeti Sportot ol
vasta, könnyen kitalálhatta rossz kedvé
nek az okát: Váradit átvette a Gamma. 
(A  „Béla-gycrek" pedig mindig szívügye 
volt Mari néninek.)

— Hát mi is elkezdjük a jövő héten a 
készülődést — újságolta. — Egyelőre 
ugyancsak tornateremben, de rövidesen a 
pályára is sor kerül. Kell készülődnünk 
tavaszra, de hogy hogyan fog sikerülni a 
bajnokság számunkra, azt nem tudom. Az 
előjelek nem nagyon biztatók.

A  Várad'i-ügyről nem us kérdezzük, úgy 
sem nyilatkozna. Hosszú hallgatás után 
k ilakad:

— Az biztos, hogy nem fog folytatódni 
az őszi rossz szereplés. Ha a játékosok 
nem látják be maguktól, hogy csak a mi 
útmutatásaink alapján érhetnek el a pá
lyán sikereket, akkor rendet teremtünk. 
Inkább az amatőröket dobom a harcba. 
Legyen kisebb tudású az a játékos, de 
szívvcl-lélckkel küzdjön a csapatért! Csak 
art fogom benthagyni a csapatban, aki 
szellemben is odavaló.

„Q iagtj meg,Le.<fi{Ltéiekkeindult
a ta va szi fo rd u ló !

Vgy kesdödyt az egész, hogy fa, sangi bá'ra. kap- 
tara meghívót. Gondoltam, előbb elmegyek s megné
zem a kosárlabdabajnokság I I .  osztályú műsorát, 
mert már napok óta az izgat, hogy mi lesz a PeSG—- 
MAFC II. mérkőzés eredménye. A bérautóvezető na
gyon gyanúsan nézett rám, amikor az esti órában 
beültem a kocsijába s azt mondtam: ,JHűegyetem!“  
Észrevette, hogy szmoking van rajtam s valami 
olyasmit morgott a bajusza alatt, hogy „már megint 
egy részeg pasas“ s nem sokkal később a Vigadó 
előtt tett le. Gondoltam, ha már itt vagyok, akkor 
miért forduljaki -vissza. A  bálnak még híre-hamva 
sem volt, hát beültem a büffébe s elkezdtem — ba
rackkal. Hajnalfelé valahogy hazakerültem. Reggel, 
amikor felébredtem, eszembe jutott, hogy 19-ike van 
8 tegnap volt a tavaszi forduló első napja:

—  Julis, Julis, —  kiabáltam —  már megint elfe
lejtette behozni a Nemzeti Sportot.

Még álmos voltam, de a focim rögtön kiverte az 
álmot a szememből: ,(Hatalmas meglepetésekkel in
dult a tavaszi idény: Gamma—Kispest 4:1, Taxi—-

Hungária, 1:1, Elektromos— Újpest 5:2, Szeged— Tö
rekvés 7:13 KaSsa— Haladás 8:0, Szolnok—Bocskai 
6:6.“

És mit csinált a Fradi f  Persze, persze azért nem 
mentem ki tegnap mérkőzésre, mert a Fradi szabad
napos volt. De nini!... A Fradi is játszott, csak éppen 
barátságost: „WMFC—Ferencváros 4:0.“

És milyen érdekes a bajnokság állása: 1. Kispest 
22 pont. 2. Újpest 22 pont. S. Hungária 22 pont. 4. 
Szeged 22 pont. 5. Elektromos 19 pont.

-— Nahát! És a jövő héten Kispest-—Hungária 
mérkőzés kint Kispesten!

Ebben a pillanatban az udvarból felhangzott a 
házmester őrmesteri hangja:

—  A fene a dolgukat! Hányszor mondjam, hogy 
hét óra előtt nem lehet porolni.

Meg dörzsöltem a szemem, m -ly hirtelen a nap
tárra tévedt. De hiszen még csak január 19-ike van.

Megóvom a tavaszi fordulót. Egy hónappal koráb
ban kezdték!

Péntek, 1940 január 18. *

Ismét a SzAK lesz
a 5s@3 «d  asiiaefjyé® 
süléi©!

Mint ismeretes, az elmúlt idény 
végén a Szegedi A K  súlyos anyagi 
gondok közé került. Akkor társa, 
dalmi mozgalom indult meg a csa
pat megmentésére. Most fölvetették 
azt a tervet, hogy a SzAK —  úgy
mint azelőtt —  legyen a Szegec! 
anyaegyesülete. A  tárgyalások ked
vezően alakulnak és ha a miniszteri 
biztos nem gördít akadályt a terv 
véghezvitele elé, akkor a tavaszi 
idényben már a SzAK lesz a Szeged 
anyaegyesülete.

VJ OTTHONT KERES A KEAC
A  szegedi egyetemisták nem tartják meg

felelőnek azt a helyet, melyet az új pá
lyájuk részére kijelöltek. Az új hely 
ugya»:Ut éppen olyan messze esik az egye
temi épületektől, mint a Sző>regi-úti pá
lya. A  vezetőség most azzal a kéréssel 
fordult a városhoz, hogy adományozzon a 
KEAC-pálya részére a város szívéhez kö
zelebb eső telkei. Az új pályához torna
csarnokot is szándékoznak építeni.

ŐSZI  P I L I AHATKÍ P

11, Gamma
Csak Szebenf, Sütő és Kem ény játszol! 

m inden m érkőzésen
A  Gamma az ősszel általában 15 

játékost csereberélt a csapatában. 
Ezek mindegyike legalább ötízben 
szóhoz jutott. Később tizenhatodik 
játékosnak Háda csatlakozott a 
játékosgárdához.

Csak három olyan játékos van,

aki nem mulasztott mérkőzést: Sze- 
-oeni, Sütő és Kemény.

A  Gamma csatársora gyengén 
szerepelt! ö t olyan mérkőzést is 
találunk, amelyen nem tudtak gólt 
rúgni,
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1. Vági i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 — —

2. Szebehelyi i 2 3 — --- - — 4 5 6 7 8 9
3. Szebení i 2 3 4 5 S 7 8 9 10 11 12
4. Király í — — 2 3 4 5 6 7 8 — 9
5. Sós i 2 3 4 — — — 5 6 7 8 —
6. Borhy i 2 3 4 5 6 7 — — ■-- 8 9
7. Fodor í 2 3 4 — — 5 --- - 6 7 — —

8. Szegedi (2) i 2 3 4 — 5 — --  ' --- — — 6
9. Sütő (3) i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10. Takács (2 ) i 2 3 4 5 — 6 7 8 9 10 —

11. Kemény (2) i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12. Beretvás — 1 — --- - 2 3 — 4 — — — 5
13. Gyulai —- — 1 2 3 4 5 — 6 7 8 —

14. Korányi H. (2) — --- — — 1 2 — 3 4 — 5 6
15. Toldi (3) -- - — --- - ■--* 1 2 3 4 — 5 8 7
16, Háda 1 2

összeállításunk szemléltetően mu- jelben még azt Is feltüntetjük, hogy
tatja, hogy ki hányszor és mikor 
szerepelt, melyik egyesület ellen ját
szott s hogy azon a mérkőzésen mi 
volt az eredmény. A  név után záró

ki hány gólt rúgott.
Jegyzet: Nepko (Kassa) és Barna 

(Szolnok) egy-egy öngólt rúgott a 
Gamma javára.

Svájc visszatért
a békebeli bajnoki 
rendszerre

A  háború kitörése az Ősz folyamán za
varokat okozott Svájcban. Csak később 
foghattak hozzá a bajnoki küzdelmekhez 
és a változott viszonyokra való tekintet
tél két — földrajzilag egységes ̂ — cso
portra bontották szót az L  osztályt. A  
keleti a&oportbán kapott helyet: Lugano, 
Nordstem, Grasshoppers, St. Gálién, 
Young Feliows, Luzern. (Ez volt a rang
sor az öt mórkőzésbő-l álló „őszi” félév 
lejátszása ntán.) Nyugaton a következő 
csapatok voltak a résztvevők: Ser vet te, 
Grene'hen, Chaux de Fonds, Lausauno, 
Young Boye, Biel-

Újév után az egyleték kérésére a szö
vetség gyökeres — eddig szinte példa nél
kül álló — intéz köd ás re határozta el ma
gát. Miután az ö-sezes érdekeltek meg
egyezlek abban, hogy minden feltétel fenn
forog, hogy visszaállítsák az egységes I* 
osztályt, egyszerűen egy bekeverték a két 
csoportot, amely ezek szerint most már 12 
egyletből áll. Az eddig lejátszott mérkő
zéseket elfogadták és Így most az a hely
zet, hogy a bajnoki mérkőzés-mennyiség 
negyedét már lejátszották. s

Az elmúlt vasárnapon már belefogtak a 
második negyedbe is. És most az egységes 
táblázat a hatodik forduló eredményei 
után (Young Boys—Servette 1:4, Biel— 
Grenchen 1:1, Lausannc—Chaux de Fondö 
0:0, Nord-stern—Graeshoppers 2:2, Luzern— 
Lugano 2:0, Young Feliows—§t. Gálién 
elmaradt) a bajnoki táblázat így fest:
1. Servette 6 6 — — 38: 7 12
2. Grenchen 6 3 2 1 8: 4 8
3. Lugano 6 4 — 2 12: 7 8
4. Noidstern 6 3 2 1 8: 7 8
5. Ctaux-de-Fonds 6 3 3 1 8: 3 7
6- Grasshoppere & 3 1 2 13:10 7
,7. Lauo.a.Tme 6 2 2 2 4: 4 6
8. S t Gálién 5 1 2 2 6:12 4
9. Luzern 6 2 — 4 11: 8 4

10. Young Feliows 5 1 1 3 8:14 3
11. Young Boys 6 1 — 5 7:14 2
12. Biel 6 — 1 5 3:16 1

« < r
A KOMÁN VÁLOGATOTT 

1940-ben a következő mérkőzéseket fogja 
játszani: Március 81: Románia A )—Jugo
szlávia A) Bukarestben, Románia B)— 
Jugoszlávia B) Belgrádban. Április 14: 
Románia—Olaszország Milánóban. Május 
19: Románia A)—Magyarország A ) Buda- 
pesten, Románia B )—Magyarország B) 
Bukarestben, vagy Temesvárott. Szep
tember S: Románia A)—Jugoszlávia A )
Belgrádban, Románia B )—Jugoszlávia B) 
Bukarestben. Október 8: Románia A)-— 
Magyarország A) Bukarestben, Románia 
B) —Magyarország B) Budapestem,

7C&L a húldúqsáq
maitanába n  ?

A rró l van szó, hogy melyik a 
jobb: tornateremben vagy szabad
téren edzést tartani. Erről a téma
körről sikerült két nyilatkozatot 
kapnunk.

A z  1. sz. nyilatkozó neve: Szabad 
Levente. A  következőket mondotta:

—  A  szabad levegő mindenek 
előtt. A  szabad levegőnek nincs 
párja. Szabad levegőn nincs bordás
fal, nincs buzogány, nincs ugrószek
rény, de van oxigén, hidrogén és 
nitrogén, amely tágítja a tüdőt. 
Tornaterem? B rrr! Nemhiába nagy 
költőnk is megmondta:

De ahol á torna terem,
Azt a helyet nem ismerem/

—  Egyszóval a szabadtéri edzés 
alkalmassá teszi a játékosokat arra, 
hogy megszokják a kristályiiszta 
természetet, megszokják a fagykárt, 
amely majd a tavaszi idény kezde
tén jelentkezik. Ahhoz, hogy kies
sünk, nem kell bukóbillenést tanul
nunk. Különben is a tornatermün
ket kiadta az egyesület burgonya
raktárnak.

Ezzel szemben Korláth Kelemen a 
következőképpen beszélt:

__  A torna nyújtja az izmokat,
tehát a tornatermi edzés nyújt a 
legtöbbet a játékosnak. A  torna
teremben nincs tériszonya a játé
kosnak. A  tornateremben hasznos 
gyakorlatokat végezhetnek a játé
kosok, így például sorfalat tanul
hatnak a bordásfalon, csúszó szere
lést a póznán, technikás forgást a 
nyújtón és Így tovább.

—  Csak mellékesen jegyzem, meg, 
hogy a pályánkat éppen most sajá
tították  Isi sertéshizlalda céljaira.

A  PTSC csendben!, 
de annál serényebben 
készülődik
H i u c h á n y i v a l  E T Ö  és  
H i n d u v a l  ( B o c s k a i )  e r ő s í t e 
n e k , t a v a s z r a  a  'p é n z ü g y ie k

Az NBB egész vonalán serényen 
folyik a tavaszi idény előkészítő 
munkája. Csendben, vagy hango
san, de majdnem mindegyik NBB- 
csapatunk készülődik a rajtra. A  
PTSC az előbbiekhez tartozik. 
Hang nélkül, de annál nagyobb len
dülettel tevékenykedik a pénzügyi 
gárda. Ondrus Lajos, a PTSC inté
zője bizakodó hangon újságolta:

—  Már a múlt héten megkezdtük 
a tornázást, mégpedig —  hetenkint 
háromszor! Kedden, csütörtökön és 
szombaton. E  héten még a torna
teremben maradunk, de a jövő hé
ten kedden —  akármilyen idő lesz 
— kimegyünk már a pályára...

—  Erősítenek a tavaszra? —  
kérdjük.

—  Hogyne. Hluchányi az ETO- 
ból már kitöltötte az igazolólapját. 
Tavasszal már játszik. Hajdúval, a 
Bocskai volt játékosával is meg
egyezésben vagyunk, ő  már ama
tőr és a leigazolása a debreceniek 
kiadatásától függ. Ha kiadják, vil
lámmal leigazoljuk. Ezenkívül szó 
van még egy jóképességü budafoki 
csatárról is, aki már többször sze
repelt a Budafok csapatában...

Ondrus —  jó intézőhöz illően — 
egyelőre nem említ nevet. Nehogy a 
vetélytársak „lelőjék" a do lgot...

__ A mérkőzéseinket a jövőben is
a vörösváriúti pályán fogjuk meg
rendezni —  folytata Ondrus in
téző — , az edzéseket azonban a 
Gázgyár aquinkumi pályáján tart
juk, a vendéglátó házigazdával 
együtt.

Nagy őrömmel újságolta még a 
PTSC-vezető, hogy nyolc játéko
sukat kinevezte a pénzügyminiszté
rium.

—  Most már csak a jó szereplés 
hiányzik, —  mondta végül Ondrus. 
__ Igaz, egyelőre csak a kiesés el
len kell harcbaszállnunk. És majd 
őszre . . .

Mancik örül 
a Hungária jó ered
ményeinek 
és további veretlen
séget vár a kék- 
fehérektől

Kandik Béla, a Hungária futball!gaz- 
tója nagyon elfoglalt ember és néha 
beteg is. Tegnap felkerestük hivata

lán, az egyik kerületi anyakönyvi hí
jaiban és — annak ellenére, hogy_ ké
pállományban van. — bent találtuk- 
igánszorgalomból, vagy miegyébből 
;t ott, nem firtattuk, hanem rögtön 
értünk a Hungária görög portyájára, 
t szól Mandik a kék-fehérek szép gö- 
rországi eredményeihez?
-  Igazán minden dicséretet megérde- 
Inek a fiúk, de úgy hiszem, az ered- 
nyeik beszélnek helyettük, öt mérkú- 
it végigjátszani, veretlenül, válogatott 
ipátok ellen, még Görögországban is 
-v teljesítmény... Különösen a lég
ibb! l:l-es  eredményüket — a görög

/ csomó utazással a hátuk mögött, 
izán elismerésreméltó teljesítmény. Es 
ií a legfontosabb, kitünően játszottak a 
k ezen a mérkőzésen!...
-  Mit vár az istanbuli mérkőzésektől?
-  Ha Így folytatják — veretlenséget. 
il nem is olyan elképzelhetetlen...
-  Az itthon maradottak edzésbe állnak? 
kérdjük végül.

-  Nem. Majd csak e hó vége felé. a 
jbiekkel. Az Idénykezdésig lesz még: ----- áe-i.

UJszerU
.— Barátom, a nehézsúlyunkat 

disznótorosra verték . . .
—  Hogyhogy disznótorosrat
—  Csupa hurka a szeme,

HALLÓ!
ITT NAGYVILÁG!

Érdekességek mindenünnen
(AM STERDAM BAN DÖNTENEK  

AZ O LIM PIA  SORSÁRÓL.) Brüsszeli 
jelentés arról számol be, hogy feb
ruárban nemzetközi olimpiai bizott
ság dönt az olimpia sorsáról. Minden 
valószínűség amellett szól, hogy el
halasztják az olimpiát, bár bizonyára 
lesznek olyanok, akik amellett kar
doskodnak majd, hogy mégis meg
rendezzék a nagy világversenyt. Két
ségtelen, hogy nehéz dolga lesz a 
NOB-nak. Ha az olimpiát elhalaszt
ják — hír szerint — , ismét Finn
ország kapna megbízást az — 1944-i 
megrendezésére.

*
(K IK  ÚSZTAK EDDIG A BŰ

VÖS EGYPERCEN BELÜL 100 MÉ
TERT t )  1922-ben Johnny Weissmül- 
lemek sikerült először egy perc alá 
szorítania a 100 méteres gyorsúszás 
világcsúcsát. Johnny ideje 58.6 volt. 
Azóta nem kevesebb, mint 36 ver
senyző úszott egy percen belül és az 
1922-ben még csodálatosnak mondott
58.6- os időt is igen sokan túlszárnyal
ták. Jelenleg négy magyar gyors
úszó is ott van a legjobb 37 között, 
legutoljára Eleméri került be a dí
szes névsorba karácsonykor elért
59.6- os idejével.

»

(M E G F E L E Z E T T  BAJNOKI 
ÉREM.) A  sísport leghosszabb táv
futóversenye, mint ismeretes, a min
den évben eldöntésre kerülő Gustav 
Wasa-ve.Tse.ny. Nem kevesebb, mint

85 kilométeres távon küzdenek egy
mással a verseny résztvevői. A  
hosszú táv ellenére előállt az 1928. 
évi versenyen az a különös, eset, 
hogy az óriási távolságot két ver
senyző teljesen azonos idő alatt fu
totta végig. A  két ismert svéd 
versenyző,. Hedlund olimpiai bajnok 
és Utterström, egyaránt 5 óra 33 
perc 23 másodperc alatt ért a célba. 
(Még ma is ez a legjobb idő, amit 
ezen a versenyen valaha elértek.) 
Mi történjék most? A  futás termé
szetesen nem volt megismételhető, a 
rendezőség tehát a sorsolás mellett 
döntött. Ez meg is történt, Hedlund 
nyere az első, Utterström  a máso
dik díjat.

A  két versenyző azonban ennél 
sportszerűbb megoldást talált. Az 
arany- és ezüstérmeket —  az első 
és második díjat —  kettéfűrészelték 
és újra összeillesztették, úgyhogy 
mindegyiküknek egy-egy félig arany, 
félig ezüst érem jutott. Valószínű
leg ez az egyetlen ilyen érem az 
egész világon*

«

( B IC AN  VÁLASZÚTON) A  Slavla 
válogatott csatára Jugoszláviába, 
vagy pedig Romániába teszi át 
működése színterét. Jugoszláviában 
a Hajdúk szeretné a nagyhírű labda
rúgót megszerezni, de nem akar le
maradni a versenyben az egyik 
nagy román egyesület sem. Hír sze
rint Bicanért igen magas váltság
díjat szabott meg a Slavla.

GIDÓFALVY PÁL DR MINISZTERI 
BIZTOS A BTK ÉREMKIOSZTÓ 

VACSORÁJÁN
Csütörtökön este tartotta a BTK érem

kiosztó vacsoráját a labdarúgók, ököl
vívók és r kézi-Labdások részére. A  BTK 
nagyszámú közönsége előtt ünnepelte, a 
három sportágban szereplő derék fiait. Az 
ünnepségen megjelent a magyar labdarúgó 
szövetség képviseletében (3idófalvy_ Pál 
dr miniszteri biztos és Holló Zoltán  ̂ ta
nácsos. A  vendégeket Iván Ferenc dr tiszti 
főorvos üdvözölte, majd lelkes beszéd ke
retében szétosztotta az. érmeket. Gido- 
falvy Pál dr is felszólalt, méltatta a de
rék angyalföldi egyesület nagyszerű 
sportbeli munkásságát. További szép 
eredményt kívánt a BTK-nak. Az ünne
peltek és vendégek nagyszerű hangulat
ban a késő éjszakai órákig maradtak 
együtt.

T. B. Budapest. 1. A z Unió LTC 
pályái a Thököly-út 115. szám, 
klubhelyiségei Erzsébet-körút 43. 
szám alatt vannak. 2. Olympia Te
nisz Club nincs a Magyar Országos 
Lawn Tennisz Szövetség tagegyletei 
között. Olympos Margitszigeti Te
niszclub van, de nem rendelkezik 
saját pályákkal. Tagjai a Margit
szigeten és Rothermere-uteai bér
pályákon játszanak.

Lőwinger László. A Hungária az el
múlt hat évben nem végzett a 11-ik he; 
lyen őszi idényben. Az 1933—34-es őszi 
idényben a 8-ik helyen végzett a csapat. 
Ez volt a legrosszabb helyezése.

Remete Antal. 1. A  svédek -ellen 
1931-ben november 8-án így álltunk fel: 
Újvári — Dudás, Korányi — Laky, 
Sárosi I., Lázár — Fenyvesi. Avar, 
Turay I., Vörös, Hirzer. 3:1 arányban 
győztünk. Avar 2, Vörös .1 gélt rúgott. 
A mérkőzést Barlassma vezette. 
2 1934-ben december 16-án Dublinben a 
következő csapatunk győzött 4:2 arány
ban: Háda — Vágó. Sternberg — Seres, 
Szűcs, Szalay — Markos. Vincze, Avar, 
Cseh, Titkos. Háda helyett Szabó, Seres 
helyett Győry állt be. Avar 2, Vincze és 
Matútos 1—1 gólt rúgott

Kieza József, Belgrád és ,,Hfl olvasó, 
Gyór." A Ferencváros S-szőr, az Újpest 
5-szcr, a Hungária S-szor nyert bajnok
ságét a proíizaaua fönnállása áfa*.

Tanigolfl József. Sárosi György dr 182 
cm magas és 1912 szeptember 16-án szüle
tett.

Vándor László. 1927-ben a következő 
csapatunk győzött 13:1 arányban a 
franciák ellen: Weinhardt — Fogl II., 
Fogl I I I .  — Pesovnik, Kvasz, Rebró — 
Schmidt, Takács II., Orth, Skvarek, 
Kohut.
_ Pécsi fogadók. 1938-ban a K K  döntő
jében a Ferencváros és a Slavia először 
Prágában játszott egymással. Szeptember 
5-én 2:2 volt az eredmény. Egy héttel 
később Budapesten a Ferencváros 2 :0 
arányban szenvedett vereséget.

Küszcl K . Rákospalota. Sárosi György 
dr 27 éves.

„E gy  tízpengős fogadó.’ ' A  kapust aa
ötösön belül csak akkor szabad támadni, 
ha nála van a labda. Rugdalni a kapust 
sohasem szabad. Téves áz a felfogás 
amely szerint a kapus kezéből ki szabadi 
rúgni a labdát. Nem szabad.

Soproni hűséges olvasó. A  Ferencváros 
százszázalékos bajnokságát 1931—32-beit 
szerezte. Kohut volt a balszélső.

„Asztali tenisz” . 2:0 a helyes ered
mény.

„Tarzan." Glenn Morris a tlzprőbát 
nyerte meg Berlinben.

Szabó Ödön Kiskunhalas. A vivő- 
szövetség címe: Budapest, V, Alkotmány
utca 3, Magyar Testnevelés Háza. Kér
déseire itt felvilágosítást kap.

l l j .  Sterc József. Nem játszhat.
Szabó János Bp. A  2:l-es magyar— 

angol mérkőzésen így állt fel a magyar' 
csapát: Háda — Vágó. Korányi —•
Szalay, Szűcs, Lázár — Rökk, Avar, 
Sárosi dr, Toldi, Kemény.

I f j .  TJjváry István Pécs. 1. 1938 őszén 
a skótok elleni mérkőzésen kívül nem 
volt más hivatalos válogatott mérkőzé
sünk. 2. íg y  állt fel a magyar ecapatí 
Szabó — Korányi, Bíró — Polgár, Turay, 
Dudás — Titkos, Cseh, Sárosi dr, Toldi, 
Gyetvai. Góllövő: Walker, Black, Gillick, 
Sárosi dr. 3. A hollandok ellen: Szabó
— Korányi, Bíró — Lázár. Turay, Dudáé
— Béki. Cseh, Zsengellér. Sárosi, Gyet- 
val. Góllövő: Zsengellér. Gyetvai. Venf.o 
(2), De Harder. 4. A  svájciak ellen: Szabó
— Olajkár I., Bíró — Lázár, Sárosi III., 
Balogh — Szántó, Zsengelér. Solti. Dér*. 
Gyetvai. Gőllövő: Déri, Aebí G., Aebl p.
és Vfilflpplf

„Magyaróvár.’  Solti József, Újpest FC„ 
Újpest, Megyeri-út.

Csányt József. Willimowski 3 gólt lőtt 
ellenünk az augusztusi lengyel—magyar 
mérkőzésen.

Mészáros I. Veszprém. A legutóbbi 
magyar—olasz mérkőzés 1939 június 8-átt‘ 
volt.

„Ego.” Csapó súlydobó csúcsa 14.40,. 
A 3:1 közelebb van az 1:0-hoz.

K . I., Heves. Miloeovifs az UTE bal
fedezete volt. Talán Maszlonkával téveszti 
j im ii



'Bslntek, 1940 január 19.

A  magyar válogatott teniszcsapat 
tslaszországi portyájának Asbóth 
Jóska volt a hőse. Valamennyi mér
kőzését megnyerte, pedig mint 
rangelső mindenütt a legerősebbek
kel került össze. Győzelmeinek, érté
két még csak jobban aláhúzza az a 
körülmény, hogy a többi európa- 
hírü magyar játékos (Szigeti és Gá
bori) egyetlenegy pontot sem tu
dott összehozni. Négy mérkőzést 
játszott Asbóth. Ezekből három 
egyéni és egy páros győzelmet ara
tott.

Amióta a számára diadalmas 
•ölasz portyáról hazajött, csupa 
munka és ünneplés Asbóth Jóska 
élete. Hivatalában, a kereskedelmi 
minisztériumban akartunk a Jóska 
gyerekkel beszélgetni, de hiábavaló 
fáradságnak bizonyult.

— Annyi a munkám — mondta 
hogy lélegzetet sem tudok venni.

.A hivatalos óra után inkább én 
megyek fel a szerkesztőségbe és 
minden kérdésükre felelni fogok.

A  bajnokoknak sajátossága, hogy 
amit ígérnek, be is tartják. Asbóth 
sem kivétel. A  beígért Időben szinte 
hajszálpontosan megjelent szerkesz
tőségünkben. Egy cseppet sem lát
szik meg rajta az idegölő ötszetes 
csaták nyoma. Arca pirospozsgás és 
a szeme még akkor is mosolyog, 
amikor komoly dolgokról beszél.

Milánóról nincs sok mondani
valója.

—  Ott nesm. is igen történt ve
tünk semmi, különös, — mondja. — 
Korán megérkeztünk s minden per
cet edzésre fordítottunk. Az olaszok 
tisztes távolban maradtak tőlünk s 
inkább csak messziről figyelték, 
hogy tni a gyöngénk és mi az erőssé
günk,. Amikor nem edzettünk, min
őig hivatalos látogatásokat tettünk.

— Románom legyőzése után kez
deni csak a közönség felfigyelni reám. 
A meccs után egy fél óráig csak 
autogrammot adtam. Amikor a pá-

A S B Ó T H  M E G H Ó D Í T O T T A  IT Á L IÁ T

(Hím tárnokunk Románon!
lét

és ifpián kívül
9? cnői tény képet

Cucclfí skalpián kivin nagyon 

is kozott kara tárcájában)

s o !

rost is megnyertük, már fényképé
szek és újságírók %s előkerültek. 
Szegény Laci bácsi (Tóth László 
dr) szinte idegsokkot kapott a sok 
tolmácsolástól. Pedig máskülönben 
hihetetlenül nyugodt ember.

Tóth László dr-t különben is 
agyondícséri Asbóth Jóska.

-— Még sohasem voltam portyán 
olyan kellemes emberrel, mint Laci 
bácsi, —- mondja. —  Rettenetesen 
sokat dolgozott. Nagyon elfoglalta 
az értekezlet. Azért mégis ránk 
volt a legtöbb gondja. Szinte a 
gondolatainkat is igyekezett kitalál
ni. Bár mindig ő volna a portya
vezér.

( — Mi volt Torinóban? — kér
dezzük.)

Ez a téma már jobban megfelel 
neki. Kényelmesen elhelyezkedik, 
hogy annál nyugodtabban tudjon 
beszélni legnagyobb dicsőségének 
színhelyéről. Három nap alatt az 
olaszok mindkét büszkeségét két- 
vállra fektette.

— Torinóban a fogadtatás is más 
volt, mint Milanóban, — kezdi me
sélni. — A pályaudvaron szinte 
felejthetetlen volt a fogadtatás. 
Fényképezőgépek kattogtak és ú j
ságírók szedtek le bennünket a. ku
péból. Érdekes, hogy a torinói új
ságírók már előre tud ák, hogy ott 
is minden mérkőzésemet megnye
rem. Jaj pedig, ha visszagondolok a 
Romanoni-meccsre, még most is 
borsódzik a hátam.

kítds nélkül játszottunk. Dé milyen 
légkörben, Először is már az első 
mérkőzésen telefüstölték az egész 
csarnokot. Romanouit nem is láttam 
a füsttől, ü j ütővel kezdtem a mécs
esét. s az első két szelet úgy elvesz
tettem, hogy nem is voltam a pályán. 
Kimondhatatlanul szégyellem ma-

— Éjjel fél 12-kor kezdtünk já t- J gam. Elővettem a régi ütemet s míg 
szani. Három órán keresztül megsza- | újra visszaszoktam, Romanoni már a

harmadik ssetben is 3:0-ra vezeteti. 
Szerettem volna elsüllyedni . szégye
nemben. Szerencsére még idejében 
magamhoz tértem. Behoztam a hát
rányt s aztán fej-fe j mellett men
tünk egészen éjjel fél 3-ig, amíg be
fejeztük.

— A párost annak ellenére, hogy 
Laci bácsi W.rt — nem vállaltam.

— Cucelli, aki, míg velem össze 
nem került, szintén veretlen volt, 600 
Urába fogadott az egyik olasszal, 
hogy meg fog verni. Ezt még a 
meccs előtt megtudtam, s meg is 
mondtam Cucellinek, hogy kár volt 
fogadnia, mert úgyis elveszti. Csak 
vállveregetve mosolygott. Nem hitt 
nekem. A mérkőzés alatt az'án min
dig a fejét ütögette. 8 mint Laci 
bácsi lefordította, mindig azt kia
bálta Én marha,! 600 Ura. . ,  Én 
marha! 600 líra . . .

— Amikor kikapott, akkor is em
legette a pénzét. Aztán azt hajto
gatta, hogy a negyedik szetben sset- 
labdája volt. Ilyenkor mindig meg
kérdeztem tőle, hogy mi is volt a 
harmadik szét? . . .  (6:0).

Torinóban már szinte terhemre 
volt a nagy ünneplés, — emlékezik 
vissza Asbó*h Jóska elgondolkodva, 
— Mindenki csak velem akart beszél
getni. Szégyeltem is magam elsősor
ban a nagy népszerűségért. másod
sorban pedig, mert jóformán semmit 
sem tudtam olaszul.

Amikor ezt mondja, huncutul mo
solyog.

(— Tehát kislányok vannak a dO'

logban — kérdjük.)
— Á, Isten ments! — mondja. —

Itihon már úgyis a szememre vetet
ték a milánói kantinos-esetet, amit a 
Laci bácsi megírt. Pedig igazán csak 
rendeltem egy -pohár limonádét. K i
tűnő olasz tudásommal azonban leg
alább tíz porcbe került, amíg megér
tettem a kislánnyal, hogy mit aka
rok.

Lassan a levéltárca Is előkerül 
Asbóth zsebéből s egymásután tűnik 
elő Romanoni, Cncclli és még sok 
másnak a fényképe. Természetesen 
elmekkel ellátva, Nem akarjuk a ha
zai kislányok szívét fájűítan! s in
kább Romanoni fényképét nézeget
jük. A  kitűnő olasz tenisze sS ráírta 
a fényképére, hogy: Remélem, leg
közelebb nekem sikerül. .

Mi inkább abban bízunk, hogy nem 
sikerül.

(— Itthon milyen hatást váltott ki 
olaszországi győzelmi sorozata, .—> 
kérdeztük tovább.)

— Mindenki nagyon kedves hoz
zám, — mondja. — A kollég.umban, 
ahol lakom, a fiuk kitörő örömmel 
üdvözöltek. As igazgató-atya pedig 
meghívott vacsorára. A hivatalom
ban László Géza dr. miniszteri osz
tályfőnök tár hosszasan kikérő,szett a 
mcccseipiröl. Meg is ígérte, hogy ka
pok tőle valamit. Néhánynapsá sza
badságot is akart adni, de azt nem 
fogadhattam el. Nagyon sok a mun
kám. Nem visz rá a lelkiismeret, 
hogy elhanyagoljam. Különben sem 
vagyok fáradt.

A  besze'setős most már np^vöít 
vontatottan halad. Jóska állan
dóan a™, óráiát nAzi. Hamarosan 
fe l is áll és engedőimet kér...

—  Vár as inazaató-atva vacso
rára —  mondja.

Jó ctváevat kívánunk...
P. B.

Összeállították a MUSz 
m unkák i mutatását

A  hétfői hölgyűszóversennyel befeje
ződött az 1930. évi versenyévad. Az 
úszók vagy tornatermekbe, vagy a 
szabadba vonulnak egy kis moz
gásra. Majdnem mindegyik egy kis 
Változatosság után vágyik, hogy az
után majd májusban újult erővel és 
kedvvel induljon neki az úszóverseny- 
évádnak.

Az elmúlt esztendőben alaposan ki
vették részüket az egyesületek a ver
senyzésből. Ezt mutatja a most ösz- 
szeállított ponstatisztika is. Az ered
mény három tételből tevődik össze, 
egyik rész a férfiúszás, a második a 
vízilabda, a harmadik pedig a hölgy- 
úszás. Ha a különböző ágakat néz
zük, igen érdekes képet' nyerhetünk 
az egyesületek elmúlt évi munkájá
ról. A  férfi úszőszámokban és a Vízi
labdában az UTE szerezte a legtöbb 
pontot a MAC és az FTC előtt. Ha 
csak a vizilabdázást nézzük, akkor 
ebben az FTC már csak a negyedik 
helyet foglalja el, mert az M IK  meg
előzte, viszont az MTK a férfiűszás- 
ban csak a hetedik helyet tudta el
érni.

A  női versenyekben a, Fradi sze-

FÖISKOLA
főiskolai fedettp&Iya atlétikai viadal

lesz február elején a Nemzeti Torna
csarnokban.

VÁRNI, VÁRNI...
A  főiskolás labdarúgóink lörök-palesz- 

tlnai portyája körül a jelen pillanatban 
még semmi újság sincs. A beyrouthiak 
január közepére ígért anyagi természetű 
intézkedései még mindig késnek. Addig 
pedig, amíg kedvező válasz nem érke
zik, nem indul a főiskolás válogatott lab- 
darúgóosapat a hosszú keleti portyá
zásra. Nincs más hátra tellát, mint vár
ni, várni...
a  m a g y a r  f ő is k o l a i  v á l o g a t o t t  
KOSÁRLABDA CSAPATOT POZSONYBA 

H ÍVJAK
A Pozsonyban székelő szlovák főiskolai 

sportszövetségtől meghívás érkezeit főis
kolás kosarasaink részére. A szlovák főis
kolások szeretnék, ha a magyar riiákválo- 
fatoft .Kosárlabda együttes február 10-én 
■ t . t ■ Pozsonyban Szlovákia válogatott- 
janaL játszana két mérkőzést.

Az ügyről Bácsalmási Péter dr á követ
kezőket mondotta nekünk:

— Krpdet'leg úgy volt hogy ezeken a 
napokon az olasz főiskolásokkal játszik 
a magyar válogatott kosárlabda együttes. 
Az olaszokat azonban értesítettük, hogy 
február 24-éri és 25-én szeretnek őket Bu
dapesten látni. íg y  február 10-e és lt-e 
üres, .ehet, hogy elmegyünk tehát Po
zsonyba.

— Kik vannak jelölve a keretbe? — 
kérdeztük-

— A szlovákok 1» játékos költségeit fe
deznék- Én azonban 11 jáiékost jélöl'em 
ki. Ezek a következők: Bajári, Sto.'na II., 
Sál-völgyi Szerdahelyi BEAC. Eszéki, 
Sídó MAPC Szittier. Szabó TFSC, Sza- 
írimsi, Velkey és Kardos BSzKKT, Az ed- 
zésekre vonatkozólag csak a szombati bal- 
noki forduló utón fogunk véglegesén ha
tározni.

rezíe a legtöbb pontot. Közvetlen mö
götte vannak a MIJE hölgyei. A  többi 
egyesület. hölgyei összesen sem 
szereztek annyi pontot, mint e
két egyesület közül az egyik is.

íme, a munkakimutatás.

IlIiÓ Z A S
szakmagyarország birkőzócsapatbaj- 
cságait február 11-én rendezi meg 
ssán a KAC. A nagyszabásúnak ígér- 
ö küzdelem biztos résztvevői a követ- 
;ö csapatok: DiMAVAG. MVSC. MÁK. 
TK. Salgótarján, MESE és Kassáról 
KAC és a KSC. Esélyes 6 DiMAVAG, 
«  és a 'KAC* ___

ti“O Jaé Ö£> >» ej
sí

8S3
kN vt

a 1
S. UTE 998.5 667 23.5 1689
2. iMAC 920 562 84 1566
3. FTC 766 252 4F7 1505-5
4. MCE 511.5 114 424 1052.5
5. MTK 115 437 21 653
6. XSC 92-5 100 1S7 379-5
7. BBTE 207 50 347
8. BEAC 215 100 315
9. NTE 106 125 3 234

10. W MTK 50 140 6 196 .
11. I II .  bér. 102 50 2 154
12. BSE 2 150 152
13. Postás 34 60 94
lt. BSzKRT 51 51
15. MTE 42 42
10. Tipográfia 22 22
17. VÁC 16 16
18. PTSC 14 14
19. MAFC 13 13
20. TFSC & 9
21- ETC 2 2

t e k é z é s

A BAJNOKSÁG ÁLLASA
Nyolcas csapat I. osztály

Játék Győz. Font Átlag I
1. Előre 8 6 12 396.9
2 WM ..A" 5 4 8 374.3
3 Kőbánya 4 3 6 381.1
4. MÁVAC- 4 2 4 361.5
5. HÉV 4 1 2 364.7
6. Hűvösvölgy 6 I 2 350.6
7. Corvin 5 — 358.1

Nyolcas csapat II. osztály
t. DH 8 6 12 362.9
2 Közt. 5 4 8 353.0
3. GTE 6 3 6 352.0
4. WM ,,B" 6 3 G 343.3
5. Dán. 5 3 6 343.2
6. PATE 6 2 4 341.2
7. Kistex 6 2 4 340.6
8. Vízművek 6 — 330.5

Négyes csapat I. csoport
1. WM ,A” 5 4 8 529. f
2. Előre „B ” 4 3 8 561.0
3. Corvin 5 3 8 531.ö
4. HÉV 5 3 6 505.8
5. DH 5 2 4 518.1
6. PATE 4 1 2 487.6
7. MÁVAG ,,B" 6 — 504.3

Négyes csapat II. csoport
1. Hűvösvölgy 5 5 10 516.4
2. Előre ,,A" 5 4 8 528.1
3. Kőbánya 5 4 8 518.6
4. MA VÁG ..A” 3 1 2 505.5
5. WM „B " 4 1 2 499.8
6. Közt. 4 1 2 497.6
7. Kistext. 4 1 2 497.4
8. GTE 4 — — 497.8

A T L É T IK A

SIR IS JELEN VOLT
a válogatott keret szerda) tornatermi ed
zésén. A magyar váfftózábajnok megjele
nése annál nagyobb örömet keltett, mert 
egyes hírek szerint Sir dr búcsút akart 
mondani a versenyzésnek Mint kiderült, 
ez a veszedelem nem fenyeget. S 'r egye
lő:! nem vetkőzött u-ki, de a legköze
lebbi alkalommal már megkezdi a torna
termi munkát. Sir katonai szolgálatot 
tójesíi ugyan, de parancsnoksága lehető
vé teszi számára, hogy az edzésekre el 
járjon. Rövidesen Gürkói is megkapja, az 
engedélyt ás ő is elkezdheti a nsunkát.

Lesz még
m agyar kalapácsvetés!
Januári edzés kilencfokos hidegben

Kiáll ?uíiH a németekkel 
atlétikai v ita ira ! '
Tisztelt. szerkesztőség?

Olvasom a MASz versenynaptárát és lá
tom, hogy ott a magyar-német atlétikai 
viadal számára is van egy nap fenntart
va. Ncin foglalkozom most azzal a lehető
séggel. hog-y a németek június búban 
esetleg mással lesznek elfoglalva, mint 
hogy válogatott viadalt vívjanak velünk. 
A jelenlegi helyzet ezeTiTit az olaszokon 
kívül — ez a . mérkőzés pedig úgyis sze
repel a műsorban — egyetlen olyan ko
moly erőkkel bíró ország sínesen amellyel 
nyugodtan leköthetnénk válogatott via
dalt.

Én csak arra gondolok, hogy tavaly 
nyáron óvatosan •kitértünk a németekkel 
való találkozás élői. Minden más érv 
megcáfolható volt, egyedül az maradt 
állva valamennyi kifogás közül, hogy 
féltünk a németektől Nem attól féltünk, 
hogy kikapunk, mert ez természetes volt 
az első p^lanatban. Attól féltünk, hogy 
olyan csúfos vereséget fogunk szenvedni, 
amilyent a magyar atlétika -  az olim
piáktól eltekintve^ — még sohasem szen
vedett. Attól féltünk, hogy egyetlen szá
mot sem nyerünk és ez bizony nem hasz
nált volna a magyar atlétika fejlődésé
nek.

Kérdem, annyira megváltozott a helyzet, 
hogy most ezt a súlyos vereséget koc
káztathatjuk? Tudtommal még nem vála
szolt a német szövetség lehet, hogy nem 
is akar Budapestre küldeni Csapatot, de 
ha mégis amellett dönt. hogy jön, most 
már nem lehet semmiféle ürüggyel sein 
visszatáncolni, akármilyen gyenge formá
ban ie lesznek a magyar atléták Gondolt 
erre a szövetség, amikor a versenyt elha
tározta? *

Tisztelettel:
(aláírás)

(A levélírónak igaza van abban, hogy 
a német atlétika valóban magasan fölöt
tünk áll. De nemcsak velünk szemben iná- 
gaslik ki. hanem Európa minden nemzeté
vel szemben és legyőzőre, az Egyesült Ál
lamokat kivevő (teljes olimpiai műsor 

.a'apján lebonyolítandó versenyen), nem 
találna. Az Egyesült Államok minden 
olimpia után összeméri erejét a Brit Bi
rodalom válogatott csapj tavai. Nos, a 
Német. Birodalom a_ tavalyi eredmények 
alapján a Brit Birodalom Kanadával, 
Délafrikával. Ausztráliával súlyosbított 
csapatát ír maga alá tudná gyűrni. Mind
ezzel csak azt akarjuk mondani, hogy a 
Németországtól szenvedendő vereség nem 
szégyen.

De nem szégyen a súlyos vereség &em. 
Annak idején, amikor csak lehetett, ját
szottunk az angol futballistákkal, pedig 
7:0-ás vereségek is jutottak osztályré
szül. Tanulni csak a jobbaktól lehet- Ha 
Franciaország és Anglia nem szégyelt ki
kapni Németországtól az évben
úgy. hogy egyetlen, illetőleg csak félgyő
zelmet tudott^ elérni az egész viadalon, 
mi sem eshetünk kétségbe egy, a szoko't- 
nál súlyosabb vereségen Eltekintve attól, 
hogy 1500, 5000 és 10.000 méteren, távol
ugrásban, hármasugrásban, rúdugrásban, 
diszkoszvetésben és gerely vetésben győ
zelmi esélyünk Is van.

Mi bizony csak örülni tudnánk, ha jú
niusba; a legjobb német válogatott csa
pat látogathatna el Budapestre és itt a 
magyar versenyzőknek minden erővel 
kellene küzdeniük még egy-egy második 
helyért ír. Elvégre ez olimpiai esztendő 
és ha olimpia nem is lenne, a magyar 
atlétáknak nem szabad meghátráLniols a 
íegneher** Madatok elől $em4 .... .

Dermesztő szél jön a sziget felöl és 
az ember szinte mérges, amikor a be
járónál a hőmérőn csak — 9 fokot ol
vas ie. Mikor legalább 15 foknyirc 
fázik.

A  MAC-pályát végig hó borítja 
ceak a futópálya egyik forduiójábar 
takarították le egy kis darabon 4. ha
vat. Ezt is csak azért, hogy egy dobó
kor peremét letehessék a fagyott ta
lajra. Hogy miért? Hát a kalapács
dobóknak.

És itt álljunk meg egy szóra. Ml is
futottunk annak idején 10 és még ,niok, hogy té!m dolgozni nem kolls>

azokról, akik a télen rendszeresen 
dolgoztak. Az eddigi tapasztalat azt 
mutatta, hogy a magyar versenyzők 
rendszerint csak őszre érték el leg
jobb formájukat. Ezt most meg kell 
változtatnunk. Az igazi, nagy verse
nyek, az olimpiától kezdve mind nyá
ron vannak: Feltétlenül szükséges,
hogy addig formába is jöjjenek az 
emberek. Akik télen át jól dolgoztak, 
azok formába is fognak jönni.

Az bizonyos, hogy ezt előbb be kell 
látni.ak a versenyzőknek. Be kell lét-

többfokos hidegben is, melegítő nél
kül is és öltöztünk hideg öltözőben. 
De mi távfutók voltunk, akiknek 
március elején rendezték a mezei 
bajnokságokat. Erre valamennyire 
fel kellett készülnünk.

Nem csodálkozunk azort sem, ha a 
mai távfutókat sem riasztja vissza a 
zord idő, ha egyszer edzésnap van. 
Eredményt csak úgy lehet elérni, ha 
kánikulával és fagyhullámal mit sem 
törődve, elvégzi az atléta azt, amit 
előírt a maga számára. A  távfutók 
eredményei bizonyítják, hogy ők ezt 
az elvet követték. Igaz, hogy most 
több mint egy hónappal később van 
a mezéi bajnokság, de hát a követel
mények is nagyobbak.

De ki követel valamit május előtt 
a kalapácsvetöktöl ? Ki bírja rá őket 
arra, hogy hóban-fagyban egész té
len át dolgozzanak?

Először Gáspár jelenik meg, persze 
nyakig beöltözve. Előbb csak forog a 
kalapáccsal, néha olyan szépen, hogy 
Vadas Iván, Késmárki és Cserenyei 
együttesen sem talál kifogásolnivalót. 
Aztán dob Is egynéhányat. Csupa 
negyveneset. Vadas Iván megjegyzi:

— Az ősszel még az volt a hely
zet, hogy Gáspárnak 10 dobása közül 
kittö ha sikerült, a többi pocsék volt. 
Most már nyolc sikerül 1Ö közül.

Bertalan is megjelenik hamarosan, 
ő  is dob akkorákat, mint Gáspár, de 
nála a kidobás jobb, a forgás gyen- 
gébb. Nem tud rájönni arra, hogyan 
is kell nyújtott karral forogni.

Mig a kalapácsvetök dobálnak, 
egymásután jönnek be a terepről a 
futók. Fürödnek, öltöznek és mennek, 
hogy azután újak jöjjenek helyükbe. 
Az alatt a félóra alatt, amíg az ed
zést néztük, láttuk eltűnni — már 
edzés után —  Vöröst, beérkezni a 
hosszú útról Szabó Miklóst, hallót 
tűk, hogy még mindig kinn fut Iglói, 
láttuk elindulni Lendvait és a futás 
hoz készülődni Csapiárt és Némcthet. 
Irigyeltük és sajnáltuk őket egy
szerre.

— Majd a tavasszal mindenki iri
gyelni fogja őket, — mondotta Kés
márki. — Majd ha az első szép Hő
ben megjelennek a többiek is a -pá
lyán és látják, hogy azok, akik a téli 
munkában résztvettek, mennyire 
előbbre vc.nnak, mint ők. M i most 
pontos: statisztikát fogunk- vezetni

mes, de az eredményért érdemes.

Pécs atléiil ála
Pécs atlétikája szenvedte a leg

nagyobb veszteséget az elmúlt évek
ben: Csapiár a fővárosi atlétikát
erősíti, Horváth II ,  Verböczi, Havas 
a diósgyőrit, Bodosi dr és Bebesi 
visszavonult a versenyzéstől — és 
mégis kitűnő eredményt tudott fel
mutatni.

1938-ban csak 86 versenyzője vett 
részt nyilvános versenyen, 1939-ben 
ez a szám 176-ra szökkent. A 
munkastatlsztlkában is elöreugrot- 
tak a pécsi egyesületek: a PÁC 101 
ponttal a 8„ a PEAC 87 ponttal a
7. és a KISOK-Pécs 84 ponttal a S. 
lett az ország egyesületei között.

Ezt a nagy eredményt
Kismartoni Károly dr

kerületi előadó hallatlan ügyszerete
tének, szervezői képességének és 
szakértelmének köszönheti a magyar 
atlétika. Mert ezenkívül aztán más 
segítsége a pécsi atlétikának nincs 
is. Az egyetlen pályán valamennyi 
szabadtéri sportág művelői ott to
longnak. Nem, mintha olyan kívána
tos lenne a primitív, öntözetien, gon
dozatlan pályán való edzés, — de 

az ország egyik első Irulturváro- 
sának ez az egyetlen sporttelepe. 

Az Országos Testnevelési Tanács pá
lyaépítési akciójának során elsősor. 
bán erre a sportot Ilyen mostoha vi
szonyok között Is eredménnyel űző 
városra kellene tekintettel lennie.

Mert ml lesz tavasszal, ha meg
indulnak a Szent László-dij küzdel
mei és az arra való előkészületek? 
Ha majd Kiterebélyesedik a leventék 
bevonása az atlétikába? Pedig ez is 
jó úton van már: Kismartoni Ká
roly dr.
■ éppen most tart előadássoroza

tot az atlétikai edzésről 
a kerület 80 leventeoktatőjának és 
testnevelési tanárának. Kismartoni 
dr. ismét ékes példáját nyújtja an
nak, hogy egyetlen hozzáértő és 
agilis ember kénes égy egész or
szágrész atlétikáját felrázni, de 
sporttelepet ő sem képes építeni!..4 

br. Bánffy Árpád.
V
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n y u ló  javas la to
Tegnap este szokatlanul nagy 

számban ültek össze a MASz ta
nácstagjai. Érdekes javaslatok vol
tak soron és köztük a legérdeke
sebb, az újrendszerü egyesületi sza
vazati jogra vonatkozó elnökségi 
javaslat.

Bevezetőben Van ff e l Gyula elnök 
üdvözölte az állami státusban ki
nevezett tanácstagokat: Nagy Jó
zsef dr-t, a sokszoros bajnokot, el
nökségi tagot, aki kúriai bíró lett, 
továbbá F lu ck  István dr-t osztály- j 
tanácsossá, M a jz ik  László dr-t já- 
rásbírová és Hepp  Ferenc dr-t fő
iskolai tanársegéddé történt kine
vezése alkalmából. Az elnök ezután 
beszámolt a hadsereg vezetőivel 
folytatott megbeszéléseiről és a ta
nács nagy örömmel vette tudomá
sul, hogy a hadsereg és a leventeség 
illetékes tényezői az atlétika erő
teljes támogatását ígérik.

Ezután Farkas  Lajos dr. főtitkár 
terjesztette elő az elnökségnek az 
egyesületi szavazatijog újrendszerü 
megállapítására vonatkozó, a Nem
zeti Sportban már ismertetett ja
vaslatát.

Vitéz M oldoványi István dr. szólt 
hozzá először a javaslathoz. Elis
merte, hogy a jelenlegi rendszer 
nem helyes és elfogadta elvi alapul 
az elnökségnek azt az elgondolását,

i hogy' a végzett munka és az elért 
eredmény alapján jussanak az egye
söletek több, vagy kevesebb szava
zathoz, de az elnökség javaslatát 

j túlságosan komplikáltnak tartotta 
! és az egyesületek osztályokba való 
sorolását javasolta. Sáfró.n Ferenc 
elnökségi tag és F lu ck  István dr. 
M oldoványi dr. javaslata mellett, 
F elkay  Ferenc dr. elnökségi tag és 
az elnök az elnökségi javaslat mel
lett szólaltak fel. A  tanács végül 

j nagy szótöbbséggel úgy döntött, 
hogy az alapszabályok m egvá ltozta 
tását az elnökségi javaslat elvi 
alapján szükségesnek lá tja , de csak 
olyan formába,n, hogy az egyesüle
teke t osztályokba kell soroln i és a 
magasabb osztályba soro lt, több sza
vaza tta l rendelkező egyesületnek  
több tagd íja t is kell fizetn ie . Részle
tes kidolgozás végett a szabály
bizottságnak és az intézőbizottság
nak adták vissza a javaslatot.

Ezután elhatározta a tanács a 
következőket: kiírja a 10 kilomé
teres gyalogló bajnokságot, —- a 
felnőttek mezei bajnokságot két tá
von, 10 és 4 kilométeren rendezi 
meg, —  az egyesületi vidéki baj
nokságot az előterjesztett rendszer 
szerint ebben az évben május 26-án 
és szeptember 20-én rendezi meg. 
Végül középiskolai serkentő verse
nyek rendszerét tárgyalták.

JfiG
MA: FTC—BOTÉ

A  korong b a j n o á r  második fordulója 
megkezdőd'itt. A  BKE eeéiyoi ismét meg
nőttük cv.álla!, boy: a BBTE-t ezúttal
már legyőzte,

A másik k it mérkőrás időpontja: 19-ín, 
pénteken este 7 úrak-or a BBTE—FTC, 
majd vasáronu délután 3 árakor BKE— 
FTC

SZEGEÜI JÉG KORONGTORNA
Tegnap este rendezték meg: Szegeden a 

j égkörön g t orn a első fordulóját. Eredmény:
SzTK—Móraváros 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Ve

zette: Pataki. Megérckmólt győzelem. A  
gólokat Tihanyi ütötte.
- SzKE I I .—Rókus mérkőzés a nagy ha
vazás miatt elmaradt.

A szerdaesti BKE- BBTE korongbaj-
faoki mérkőzés (4:l-re győzött a BIvE) na
gyon szép, sportszerű keretek között zaj
lott le. A győztes csapat nagyon feljavult 
december éta. Használtak neki az erős 
portyarnr.ee sok. Állóképességük sokat ja
vult, a csapat taktikai és korcsolyázás) 
készsége azonban még nemi A csapatból 
kiemelkedett: Miklós. Csák dr. Gosztonyi 
és Jeney. A  őse'/csőrük el ismerésre méltó 
passz játékot mutatott be. A  budaiak elleni 
győzelmüket főleg a második harmadban 
mutatott folyton mozgó és passzoló já
tékukkal érték cl. A  budaiak kedvezőtle
nebb körülmények között készültek fel a 
bajnokság második fordulójára. Csupán 
négy sétnmőrközéöből álló hírverő-mérkő
zést játszotok (Szombathely és Kassa). És 
Így bizony álló képességüket nem nagyon 
fokozhatták T>e mindezek ellenére szép és 
okos játékot láthattunk tőlük és az első 
harmadban játszott taktikájuk sokáig 
meddőségre kényszerítette a BKE-et.

A ma este 7 órakor serrakerülő BBTE— 
FTC korongbajnoki mérkőzés igen élveze
tes, szép játéknak ígérkezik. Az FTC-rSI 
a romániai nagy portyájával kapcsolat
ban annyi szépet és jót hallattunk, hogy 
kíváncsian várjuk a ma esti bemutatko
zásukat.

A Szekrényessy-testvérpárt nem törte le 
a ’ bajnokságon elszenvedett szerencsétlen j 
vereségük. Továbbra is edzenek, sőt fo- j 
kőzett szorgalommal, mert, mint mondják, : 
még az idén vissza akarnak vágni az áj 
baj nők párnak. Különben rengeteg meghí
vásuk van Németország több városába, 
ahova el is fognak menni a garimsehi 
nagy nemzetközi versenyek után . (ezek 
február 1—4-ig tarta iák).

AU TÓ

j KÉZILABDA
| Az egyesületek kívánságár* jövő héten 
j villámtornát rendez az MKESz I. osz- 
. tályű csapatok részére. (Az egyesületek 
erősen készülnek a visszavágómérkSzé- 
sekre!...)

\ múlt évben közel 300 vidéki testne
velő oktató nyert szakszerű felvilágosí
tást a kézilatdasportról, edzőképzö és 
szabályismertető tanfolyamokon. A:: 
MKESz most elhatározta, hogy az elő
adókat — Kovács Ernőt, Ujváry Feren
cet, Dobler Antal Károlyt, Kolos Feren
cet és Seheffer Gusztávot — a szövetség 
nagy bronzérmével jutalmazza.

Megjelent az MKESz multévi zárszá
madása. Kitűnik, hogy a legfiatalabb 
Sportszövetség több, mint tízezer pengős 
költségvetéssel dolgozik. Az 1940. évi 
költségelőirányzat legérdekesebb tétéle: 
tavaly 5800 pengőt, idén csak 2700 pen
gőt irányzott elő az MKESz-versenyék 
rendezésére ás kiküldetésre. Pedig a 
költségvetés végösszege majdnem haj
szálnyira egyezik a tavalyival. (Idén, 
úgy látszik, kevesebb nemzetközi össze
csapásra. számít az MKESz.)

-TORNA
ALTORDAT SÁNDOR UR NÁK,

a KEAC kiváló tornászának eddigi sport- 
tevékenysége elismeréséül a kormányzó a 
broBz Totdi-érmet adományozta. Altorday 
még a MOTESz és az MFSE részéről is 
érmet kapott.

E G Y E S Ü LE T I H ÍR EK
Budapest Székesfőváros Tűzoltósága Ja

nuár 27-én, szombaton rendezi^ meg idei 
bálját az Állami Gépgyár Dakótelepe’ nek 
dísztermében Gojgota-u. 9—11.). Kezdete
este fél 10 órakor.

A Soproni FAC! január 20-án a soproni 
kaszinó nagytermében tartja a 40 éves 
jubileumi sportbálját.

ÖKÖLVÍVÁS

Bondi mar alig várja...
Tegnap este találkoztunk Bondi 

Miksával, a W MTK kitűnő harmat- 
súlyú ökölvívójával. Az edzése felől 
érdeklődtünk.

-—  K öszönöm , jó l m egy  — vála
szolt Bondi — j m ár á lig  várom , 
hogy  ssorítóba léphessek. Csak 
akad jon  e lle n fé l! . . .

Megnyugtatjuk B on d ii: máris
akadt! F orra y  Árpád szövetségi ka
pitány kérésére az egyesületek is
mét rendelkezésre bocsátják a múlt 
hétre kért három ökölvívót: Csuthot,

A KTT RÉSZTVEVŐT 
t i  CSEMEGÉT KAPNAK VASÁRNAP
A  hóviszonyok végre lehetővé tették, 

hogy sijöringezni lehessen. Az új tanúi
mra! ó híre nagy lelkesedést keltett a 
résztvevők között. Ez érthető is, hiszen 
ilyesmi Magyarországon még alig volt. 
Találkozás — szokás szerint — három
negyed tízkor a Kúria-utcában.

0ÓSPORT
BECS VÁLOGATOTT CSAPATA

Budapest ellen nagyjából már megítél
hető a bécsiek előzetes csapatösszeállításá
ból. Mmí írták, a csapaton a kerületi 
bajnokságok eredményei alapján még vál
toztatni fognak, de valószínűleg a követ
kező csapat jön február első napjaiban a 
Mátrába: Kritzer, Pfoisl, üscham (fu- j 
tás). Edsigun, Freyer, Sehönv (ugrás), az 
ttgrók és Nekam (műlesiklás), Gasser, 
Idnhardt, Walter (női műlesiklás).'

GARMISCHBA ÉS VILLACHBA
nem küld a síszövetség magyar verseny
ző*. Az eddigi hóhiánv miatt a magyar 
versenyzőknek nincs elég edzésük ahhoz, 
hogy a kitünően felkészült külföldiekkel 
szemben megállják a helyüket-

MA ESTE LESZ A NEVEZ Sí ZÁRLAT
a Bély—Demény-Vándordiias csapatver
senyre. valamint a BSzKRT mátrai Ie- 
sííríóversenyere. A futók ós a lesíülók 
tehát most különváltam fognak verse
nyezni,

R u zsá n t és K isst. Ezek egy-egy 
menetet vívnak Bondi ellen. A  vál
tott ellenfelek elleni küzdelmet 
B on d i vasárnap a két csapatbajnoki 
mérkőzés közti szünetben harcolja 
végig.

A CsS
vasárnapi műsora

Városi Színház 

Fél 11-kor: BVSC—MPSE. 
t t -k o r :  BTK—WMTK.
A  két mérkőzés közötti szü

netben Bondi vív válogatómér
kőzést.

* 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, József-körút 5, Arató 
hlrdetőiroda, Erzsébet-körút 14, a 
Városi Színház pénztára, Tisza Kál- 
mán-tér, a 8 órai Újság jegyirodá
ja, Andrássy-út 16, Központi jegy
iroda. Teréz-körűt 1 és Teréz- 
körűt m

K érd és: K in ek  van igaza az
A rtn e r— H orvá th  m érkőzés ügyé
ben, a B V S C -n ek , vagy a szövet
ségi képviselőnek ?

Válasz: M ind kettőn ek !
Az elmúlt vasárnapi BSzKRT— 

BVSC ökölvívó csapatbajnoki össze
csapáson történt. A légsúlyú H o r
váth— A rtn e r  mérkőzés után kihir
dették: „G yőz A r tn e r  B V S C !"  Min
denki napirendre tért a dolog fe
lett, nagy különbség nem volt a két 
ökölvívó között, tehát győzhetett 
akármelyik. Csak a BSzKRT egyik 
vezetője nem nyugodott. Addig szi
matolt, amíg meg nem szimatolta, 
hogy a két pontozólap „n incs te lje 
sen r e n d b e n Elmondta gyanúját a 
szövetségi képviselőnek. Ez elkérte 
a pontozólapokat és az egyiken 
tényleg felfedezett egy hibát. Mind
két pontozó A rtn e r t  hozta ki győz
tesnek, de az egyik „a la k i h ibát'‘ 
követett el.

Mi volt ez az alaki hiba? Az 
illető pontozó egyforma pontszámot 
adott a három menet összegezése 
után a két ökölvívónak és — te
kintettel arra, hogy győztest meg 
kell jelölni! —  odaírta a győztes- 
rovatba, hogy „Artner"'

A  szabályok módot adnak arra, 
hogy a pontozó így járjon el. Az 
„Amatőr versenyszabályok" 20, pa
ragrafusa ugyanis a következőket 
mondja: „...a küzdelem  befejezése
kor esetleg e lőfordu ló  pontegyenlő
ség esetén a pontozób írók  győztes- 
szóval kötelesek az á lta luk  jobbnak  
m in ősíte tt versenyzőt m eg je lö ln i 
Az a pontozó, aki pontegyenlőséget 
hozott ki, A rtn e r t  minősítette jobb
nak.

Kankovszky  Artúr, a nemzetközi 
ökölvívó szövetség főtitkára a 
MöSz szabálykönyvében útmutatást 
ad a nemzetközi mérkőzéseken köz
reműködő vezető- és pontozóbírák 
részére. Ebben többek között a kö
vetkezőket mondja: „...ha a m érkő 
zés végén az összeadott pontszám ok  
egyenlőek volnának és íg y  döntet
len m utatkoznék, a pontozób írák  
m érlege ljék , hogy m e ly ik  versenyző 
v o lt a támadóbb szellem ű és am eny- 
nyiben ilym ódon sem tudnak győz
test m egállapítani, íté l jé k  a győzel
m et a tisztábban dolgozó verseny
zőnek".

Ez az útmutatás is a pontozónak 
ad igazat. Hol tehát az alaki hiba 
és mi volt az?

Az alaki hiba ugyanis mégis meg
történt. De nem a szabályok, hanem 
a MöSz versenybíróbizottságának 
sokéves gyakorlata alapján. E gya
korlat szerint ugyanis végső döntet- 
lenség esetén a 3. m enet győztesét 
kell győztesnek je lö ln i.

A z  A rtn e r— H orvá th  esetben az 
egyik pontozó szerint az első és má
sodik menetben A rtn e r  volt egy-egy 
ponttal jobb, a 3. menetet azonban 
20:18 arányban H orvá th  nyerte. A  
MöSz gyakorlata szerint tehát ennek 
a pontozónak H orvá th o t kellett volna 
győztesnek beírnia. Mivel az illető 
nem ezt írta be, alaki hibát követett 
el é3 a szövetségi képviselő jogosan 
változtatta meg az eredményt.

így  lett az A rtn e r— H o rvá th  mér
kőzés eredménye döntetlen. A z egyik 
pontozó szabályszerűen A rtn e rt  
hozta ki győztesnek, a másik pon
tozó pontozólapját pedig a szövetségi 
képviselő kijavította és A r tn e r  he
lyett H orvá th o t írta rá győztesnek. 
Ez 1:1, azaz döntetlen. A  mérkőzés 
végeredménye pedig 9:7-es BVSC 
győzelem helyett 8:8-as döntetlen 
lett.

Mindebből azt látjuk, hogy a szö
vetségi képviselőnek igaza volt, mert 
hiszen a MöSz versenybíróbizottságá
nak többéves gyakorlata alapján járt 
el. Viszont igaza van a BVSC-nek is, 
mert a vitatott pontozó a szabályok 
szellemének megfelelően pontozott. 
Most már csak az a kérdés, hogy a 
szabály győz-e, avagy a sokéves gya 
korla t.

A  szövetségi képviselőnél és a 
szakbizottságnál a gyakorlat diadal
maskodott, de el lehet képzelni, hogy 
a tanács másképpen látja majd.

Egy bizonyos: tisztázni kell a kér
dést. A  kialakult gyakorlatot sza
bállyá kell előléptem, vagy  —  eltün
tetni. Mert a kétféle elbirílás csak 
további zavarok okozója lehet!

Ülést fart ma este 0 órakor a MöSz fa
nácsa. Ezen az ülésen tárgyalják a BVSC 
panaszát is az Artner—Horváth mérkőzés 
ügyében. A tanácsülés főtárgya a február 
4-én tartandó közgyűlés előkészítése.

Makóra rándul vasárnap a MAC üköl- 
vívócsapata. A szigetiek a Makói LE 
csapatával mérkőznek az ottani Hagyma- 
házban. Makón nagv érdeklődéssel várják 
a budapesti vendégek szereplését.

Áss olasz ökölvívó válogatott február
2-án Stockbo-lmban a svéd válogatott ellen 
lép szőri tóba. Utána Göteborgban mér
kőznek az azzurik.^ Az olasz válogatott a 
következő összeállításban megy a svéd 
portyára: Paesani, A. Paoletti. Cioinbo- 
lini, Proietti, Bignamini, Ferrario, Mu- 
®in% Císies**

M OZI

y i t á N i n ;

Sivatagi
Étiek szót és fegyver ropog az iz 

galmas, fo rró , s ivatagi éjszakákon. A  
f ilm  cselekménye azonban átnyúlik  a 
nappalokba is.

A z  északafrikai rézbányát egy rej
télyes külföldi iparmágnás minden
áron el akarja venni a belföldi rész
vényesektől. A  bányát vezető mérnök 
— maga is külföldi — szívvel-Iélek- 
kel a régi tulajdonosok pártján van. 
Nem anyagi érdekből. E rkö lcs i m eg
győződésből. S amikor a bánya már 
csaknem idegen kezekbe kerül, akkor 
a mérnök fellázítja a sivatag lakóit. 
Az egyik belföldi részvényes pedig 
agyonlövi az idegen iparmágnást.

A  dráma igazi főszereplője azonban 
nem a mérnök, nem az iparmágnás 
és nem is a bánya védelmére kiren
delt. katonaság fiatal parancsnoka. 
Az igazi főszereplő: egy híres éne
kesnő, aki az iparmágnás leánya és 
a mérnök szerelmese. S kitart a 
szerelme mellett még akkor is, ami
kor az apja meghal.

Talán nem, emelkedne ki annyira 
ennek az énekesnőnek a jelentősége 
a drámából, ha nem Zarah Leander 
személyesítené meg. Az Ufa svéd 
csillagának ragyogó szépsége ezút
tal is ellenállhatatlan. Az a fajta 
szépség ez, amely nincsen alávetve 
a divat változásainak. A  múlt szá
zadban ezzel a szépséggel Zarah 
Leander legalábbis „örök bálki
rálynő" lett volna. A  klasszikus gö 
rög világban szobrászok ünnepelték

éjszakák
volna. Neró énekelte volna meg. a 
szépségét a cézár! Rómában. A  re- 
naissance idején vért ontottak volna 
érte és festők versengtek volna, 
hogy megörökíthessék, fis diadal 
masan érvényesül ez a szépség a 
XX. század nagy technikai cirkuszá
ban, a moziban is. Ráadásul Zarah 
Leander sötét, meleg éneghangja 
pompásan Illik a szépséghez és a já
tékához. Ez különösen, akkor észlel
hető, amikor „premier plánban" 
énekli Nico Dostal egyik nagyon: 
szép dalát.

A  féfíiföszereplök között két Iga
zán érdekes egyéniség akad. Az 
egyik a fiatal Rolf Heydel, aki a 
kis hadnagyot játssza. Sugárzik róla 
a hittel telt ifjúság. A  másik érde
kes alak: Franz Schafheitlin . A  réz
bánya egyik tulajdonosát játssza, 
azt, aki végül agyonlövi a külföldi 
nagytőkést. Ritkás, fekete szakálla 
van S chafthe itlinnek. Vékony, izzó- 
szemű férfi.

A  mérnök alakítója, Gustav 
K nuth , jó színész, de tudomásunk 
szerint színészi pályafutását komi
kus szerepekben kezdte és a drámai 
hős szerepe még most sem feszül 
rajta egészen kifogástalanul. Her- 
bert W ilk , a kapitány alakítója, 
kedves fiatalember. Az iparmágnás 
szerepét Friedrích D om in  játssza, 
fiatalos lendületetl.

A  filmet M a rtin  Pál mozgalmasan 
és nagyvonalúan rendezte

KOSÁRLABDA
GAMMA ÜZEMI 

KOSÁELABDAMÉRKűZES
A Gamma kosárlabda szakosztálya Üzemi 

körmérkőzés keretében akarja népszerű
síteni a kosárlat dajátékot. Az első mér
kőzés eredménye:

Tozeagray műhely—Maiz műhely 38:14
(28:10). Kosárdobó: Metziger (18),
Schv/artz (14). Tárnoki (6), illetve Dörf- 
linger (8), Ferenci (4), Borbás (2). A 
mérkőzéseket Mihaiszky szakosztályvezető 
rendezi.

MOZIK MŰSORA:
RÖVIDÍTÉSEK: Sz «  szombat, V ~  vasár

nap, n «  «/é, í =  >/*, h — %.

Bemutató mozik
ÁTRIUM. Margit-körút 55. Tel.: 153-034. 
f6, f8, flO. Sz. V.; f4-kor is. Garsz-onlakás 
kiadó.
C A Sí NO Eakü-üt 1. T . : 383-102. fő, fS, 
flO. Sz. V .: í4-kor is. Pygmalion.
CITY Vilmos császár-út 3ü. T : 111140 li6, 
h8, hlÖ. Sz. V.: h4-kor is. Az első csók.

II. osztályú bajnokságért 
A  BEAC II. legyőzte a BSzKRT II.-t 
BEAC II.—BSzKRT II. 25:18 (12:*). Ve

zette: Tímár ós Herz. A II. osztályú baj
nokság rangadója szép játékot hozott. A 
BEAC megérdemelte a győzelmet, bár a 
vil lám óid akna ív nairy balszerencséjük volt 
a koöárdobásban. Kosárdobó: Rébay (12), 
líinza (9), Fridrich és Kocsis (2—2), ilí. 
Papp II. (7), Bors (5), Papp I, (4) és 
Mátyási II. (2).

A  MAFC II. és a. PeSC elmaradt, mert
a pcstujhc-lyiek nem jelentők m-e&.

BBTE II.—VÁC II.  78:16 <3»:6). Ve
zette: Szűcs és Kelemen. A budaiak nagy
arányú győzelme meglepetés. Kosárdobó: 
Tiehy II. (36). Károlyi dr (33), Nagy (4), 
Badacsonyi’ (3) és Németh (2), illetve 
Diamant (6), BLeier (5), Rosenbcrg (3) és 
Földes (2).

SzIHC—TFSC II. mérkőzést a testneve
lők lemondták.

IV. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG 
MRTSE—MOVE KAFC 67:8 <31:3). A

rákosligetiek remek játékkal győztek. 
Biró elsőrangúan játszott. Birö (36), Far
kas (16), Lőrinc (13) és Perlaki (2), illet
ve Heves és Nyilas (4—4) a góldobó.

RÁDIÓ

M a i  m ű s o r
Péntek, január U.

Budapest I. (549.5 m): 6-45: Torna. H í
rek. Hanglemezek. — 10: Hírek. — 1015: 
Görög katükus vizkeresztnapi vízszentelés 
lingváron. Közvetítés az Úng partjáról. 
Beszél: Szilágyi Pád és Iyanesó Antal dr.
— 10.45: A Fertő-tó. Irta: Hamvas Jó
zsef. —• 12-10: i’atzko Magda zongorázik.
— 12.40: Hírek. — 12 55: Megyesi Pál éne;
kel zo-ngorakísérettel. — 13.80: Letndvai 
Jóska cigányzenekara. — 14-30: Hírek. — 
16.15: F.miékezés Hermán Oltóra- Szerit- 
györgy i Elvira előadása. — 16-45:
Hírek. — 17: Hírek . szlovák és
ruszin nyelven. — _ 1715: Hajúk
Károly hegedül zongorakísérettel. — 17-45̂  
Takarékoskodjunk a*nyersainyaggal. Keeső 
István dr előadása. — 18-15: BSzKRT-z©- 
nckar. Vezényel: Mülier Károly- —_ Köz
ben 18.50* Spo i í. köz! vilié nyék. — 19.15: H í
rek. — 19.25: A két Tóth. pitrói Mór 
emlékezése Tóth Józsefre és Tóth Imrére-
— 19-55: Csongor és Tünde. Vörösmarty
Miliáiy mesejátéka. — Csongor, ifjú hős: 
Szabó Sándor: Kalmá-. vándor: Petheo 
Attila: Fejedelem, vándor: Uray_T;vadar; 
Tudós: Somlay Artúr: Balga főldmívelő, 
majd Csongor szolgája: Kiss Ferenc; Kur- 
rah, ördögfi: Baló Elemér; Bcrreh, ördög. 
fi: Szilassy Gyula: Duzzog, ördögfi: Both 
B-éla; Tünde, tündérleány: Szoleczky
Zita; Ilma, Balga hitvese. Tünde szolgáló
ja: Somogyi Erzsi; Mirigy, boszorkány: 
Peéry Piri; Éj: Gobbi Hilda. — 21.40: 
Hírek. — 22.10: Toki-Horváth Gyula ci
gányzenekara muzsikál, Csclényj József 
énekel. — 23: Hírek német, olasz, angol 
és franeia nyelven. — 23.20: Hangilemo* 
zek. — 00.05: Hírek.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztősé* és kiadó- 
hivatal Bp VIII., Rükk Szilárd-ntoa 4. 
— Telefon 132—499 éa 13,"—977. Levél
cím: Budapest 72. Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula- — F»- 
lelőe szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: Kuitsár István.

Előfizetési díj: Belföldre e*ry hóra F 
2-20, negyedévre $.—. külföldre t. 
(Amerikába 10__).

Nyomatott a Stádium Itt. kÓrforróaA. !*£sb T'sleiösg Syátfy é&stStos ageajafe

CORSO. Vúei-u. 9. T.t 182-818.T>6. nS, old. 
Sz. V .: n4-kor is. Trópusi mámor. 2-ik 
hét. V, d. e. nl2. Régi ,bécsi operettek 
matinéja.
DfiCSÍ. Teréz-körűt 28. T-s 125-952. fi. 8. 
10. Sz. V.: 4-kor is. Garszoriilakás kiadó. 
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T . : 189-543. 
n8, f8, hlO. Sz. V.; n4-kor is. Halálos ta- 
tavasz. 5-ik héti
H IR A Dr> FILM SZÍNIT AZ. Erzsébet krt 13. 
T.: 232-499. 10—24-ig folyt. 4 híradó, kü
lön riport a nyugati és északi harctér
ről stb.
OMNI A Kölesey-uteá 9. T :  130125. 5. ng, 
flO. Sz. V.: 4. 6, 8, 10. Bercsényi huszárok.
3-ik héti
RAD1ÜS. Nagymező-utca 22. T.: 122-098. 
f6, h8, hlO. Sz. V .: f4-kor is. Semmelweis. 
ROYAL AFOLLO Erzsébet-körút 45. T : 
222002. nB. Í8, hlO. Sz. és V: 4. 6, 8 10. 
Az első csók. 2-ik héti 
SCALA Teréz-krt. 60. T .; 114411. nK, fS, 
hlO. Sz. V.: 3-kor is. A nőnek mindig 
sikerül.
URA M A . Rákóezi-út 21. T-: 14S 046. 5, nS„ 
flO. Sz. V.: h3-kór is. Sivetagi éjszakák-
V. d. e. 11: dr. Benedekné Zilahy Irén: 
Amerikai élményeim-

Utánjátszó mozik
BROADWAY. Károiy-körűt S. T.: 144-212. 
n4, Í6. h8, 10. Sz. V.: 1-kor is. isten 
vele, tanár úr!
CAPITOL Baross fér 82. Tel : 184-387.
f4. fii, Í8, flO. V.: 11-kor is. Hotel im
portál.
CORVIN ÜUfli-őt 40. T : 138988. f4. ifi, 
f8, flO. V-: 12-kor ie. 1848. Mária Hona. 
V. d. e. f i i :  Milliomos csavargó.
E L IT  Szent István körút 16. T : 114502. 
4, 6, 8 10. V .; 2- kor is. Francia négyes. 
HOLLYWOOD Bethien-tér S. T  142455: 
f4, f6, t i ,  HÓ. V-: fi-kor is. Dal a sza
badságról. V. d. e. f i i :  Hindu íúndzsás. 
KAM ARA. Dohány utca 42. T.: 141-027*
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-Uor is. A  gáiyarab. 
V. d. ©. l l :  öiíik csavragó.
PALACE. Erzsébet-krt 8. T.: 221-222. SÍ, 
2, 4. 6. 8, 10. Hófehérke és a 7 törpe. 
5-ik hét!
SAVOY, Ullőí-űt 4. T .: 14G040. í'4. fS, f8, 
flO. V.: n-kor is. _A gályarab. V. d. e. 
f i i :  A dzsungel hcee.
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T.: 2689». 
f4, fő, f8, flO. V-: f2-kor ie. 1848. Mária 
Ilona. V. -i. c. n i:  Édes anyaföld. 
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 140840. 11, 3, 
4, 6, 8, 10. Csapda.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-utca 17. T-: 855374. 
n4, n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. A minisz
ter barátja- V- d. e. 11; Az oxfordi diák. 
BELVÁROSI Irányi-utca 21. 1'; 3845B3.
4. 6, 8, 10. V: 2, 3, 4. 5 6. 7 8. 8. 10. 
AU a bál- V. d. e. fii, \  rend katonái. 
BUDAI APOLLO Széna-tér. T 851500. 
f5. h7, 9- V.J f2, f4, fS, Í8, flO. All a bál. 
V. f l ' : ) ) elen a Himalaja ellen.
ELDORADO Népszínház-utca 31 T  133171. 
4, 6, 8, 10. V.: 2-Uor is. Hölgyek előny- 
ben. V. d. e. 10, f!2: Harcra születtem.

Afrika bömböl.
HÓM ERŐS, Hermma-11 ( T 290178. 
h5, 7, nlO. V.: f2-tői Shirley Temple: A 
í; 's jcnség parancsa.
IPOLY Csáky-utca 65. T : 292626. f4. K  
fi, flO. V.: f2-kor is. Ilyenek a férfiak. 
YkJ- e- n i: Dover! kaland. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária tér 7 T.t 134- 
644, f4, Í6, f8. no. V-: f2-kor is. All a bál. 
V d. e. no. fl2: A  2 fegyenc. 
OLYM PIA Erzsébet-körút 26. T : 342947.
H. , 2, 4, 6, 8, 10. Rettegés!
OTTHON Ben czkv utca 3 T.s 146—447. 
n4, n6, nS. nlO. V.: n2-kor is. Ilyenek a 
férfiak. V. d. e. 10, f!2: A  szerelem zsar
noka.
PÁTRTA. Népszínház utca 13 T-: 145-673. 
4, 6, 8. 10. V.: 2-kor is. A gályarab. V: 
d. e. f i i :  A dzsungel hőse.
PH öN IX  Rákóczi-űt 68. T  144454 11. 1, 
3, 5. n8, flO. Rettegés. A becsület dia
dala.
K IÁ LTÓ  Bákóczi-út 70. T-t 139-497. 11,
I. 8, 5, n8. nlO. Sz. V.s 10, 12, ]. 4, L  L  
Jt, A lt •  MU.


