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M agyar vá lo ga to t
ta l kernele a  le ttek

Rigából, levél érkezett az MLSz- 
be. A  lettek meghívják ez év tava
szának egyik vasárnapjára a ma
gyar válogatott .csapatot Lettország 
fővárosába, Rigába.

'Nagy válogatottunk tavaszi, sőt 
az őszi műsora is annyira teljes 
már, hogy az MLSz az utánpótlás 
válogatott csapatát fogja felaján
lani lett barátainknak bármelyik ta
vaszi válogatott napra.

Argentína Is 
megrendezné az ökok 
vívó
világbajnokságot!

Beszámoltunk már arról, hogy az 
olimpia elmaradása miatt a nemzet 
közi ökölvívó szövetség világbaj
nokság rendezését . határozta el. A  
világbajnokság megrendezése nagy 
érdeklődést keltett a FIBA tagálla
mai között. * Nemcsak részt akar 
venni minden állam, hanem egyúttal 
szerényen érdeklődik is: Milyen fel
tételekkel lehetne megrendeznie ezt 
a világbajnokságot?

Legutóbb közöltük, hogy áss óla,- 
szók és az írek ajánlatot lettek «  
FIBA-nak a verseny megrendezé
sére. Megemlítettük azt is, hogy a 
magyar; ökölvívó szövetség is- sze
retné megrendezni ezt a hírverés! 
szempontból, de más szempontból is 
rendkívüli versenyt. Most pedig az 
Argentin ökölvívó szövetség intéz 
kérdéseket a FIBA. főtitkárához, 

.MMkomphy Artúrhoz, hogy milyen 
feltételekkel reüdezhetné meg A r
gentína az ökölvívó világbajnok- 
Sásrot. . .

Sok az eszkimó azért az egy szál 
fókáért!

A Budapest - Grác—» 
Bécs—Budapest 
háromnapos ország
úti válogatott táv-
versenyt
május i 1—12—13-án 
bonyolítja le az MKSz

A legfelsőbb német kerékpáros 
sportföhatóság tegnap érkezett át
iratában az idén dűlőre jutó Buda
pest— fírác—Bécs—-Budapest három
napos válogatott országúti távver- 
seny idöpontjátil a pünkösdi ünne
peket javasolta, s arra kérte az 
MKSz-t, hogy ezt a terminust fo
gadja el.

Az MKSz versenyintézöbizottsága 
Szittya Rezső főtitkár elnöklésével 
foglalkozott a németek .kérésével s 
úgy határozott, hogy az ajánlott 
időpontot, —  mint számára is elő
nyöset — elfogadja s végérvényesnek 
tekinti.

Ezek szerint a háromnapos torna 
május 11-én, pünkösd szombatján 
kezdődik, amikor a válogatott me
zőny Budapesttől Grácig hajt. E 
243 km-es táv teljesítése után más
nap, pünkösdvasárnapján a verseny
e k  a több, m int 200 km-es távot 
magában foglaló Grác—Bécs terep- 
s?akgszt teljesítik, a végküzdelemre 
Pedig a Bécs— Budapest 251 km-es 
terepszakaszon pünkösdhétfőjén ke
iü l sor.

Az 10i0-es esztendőben az MKSz 
rendezi a tornál. E szempont ki
domborításával adta meg a német 
szövetségnek beleegyező válaszát az 
MKSz, —  megemlítve, hogy a rész
letes kiírást haladéktalanul össze
állítja és megküldi.

(Ügy tudjuk, hogy ez a kiírás az 
eddigiekhez viszonyítva módosítást 
szenved. Különösen az autókíséret 
rendszabályozása körül várhatók 
(geii tekintélyes újítások, amivel a 
szövetség'a tavalyi, meg nem enge- 
_ e*-t sportszerűtlen kedvezéseket 
akarja megfékezni. Ismeretes, hogy 
® legutóbbi tornán a bécsi cél előtt 
felsorakozó motoros- és gépkocsvs- 
uaravánok egyszerűen lehetetlenné 

a reális versenyzést. Biztosra 
nőn h°Sy a szigorításokat vita 
neíkiil érvényesíthetni lehet majd 
** UJ kiírásban.)

meaaiB tarthat mán
a miniszteri biztos meg
bizatása az HiLSz-ben
Mit oldott meg eddig  é s  mi feladat 
v é r  még a miniszteri biztosra

Évekkel ezelőtt .válságba jutott a 
magyar labdarugósport. Azok, akik
nek szivén feküdt a legnépszerűbb 
és a legnagyobb tömegeket, meg
mozgató ráagyar sportág létének 
vagy nemlétének a kérdése, kutatni 
kezdték, hogy mi is a baj. Nem volt 
nehéz rájönni, hogy a magyar 
labdarugósport válsága tulajdonkép
pen a magyar labdarúgás irá-nyltó 
szervének, az MLSz-nek a válsága, 
hogy áz MLSz részben személyi 
összetétele, részben korhadt rend
szere miatt nem képes ennek a 
százezres tömegeket mozgató és ér
deklő sportágnak az irányítására s 
nem képes a bajok megszüntetésére. 
A  régi MLSz nem tudta megszün
tetni az egyre jobban elharapózó 
kalmárszellemet, nem tudta meg
javítani a labdarúgás egyre jobban 
megromlott erkölcsiségét, amelynek 
az lett a következménye, hogy a 
nemzetnevelésben legnagyobb szere
pet játszó.,■ sportág, sokak szemében 
proli-bikaviadallá, kültelki rugdo- 
sássá süllyedt s ennek következté
ben például az iskolákból „pedagó
giai szempontból" száműzték a 
labdarúgást, ötlettelenség, tehetet
lenség, szakértelem hiánya jellemez
te a régi MLSz-t s mindezt tetézte 
az áldozatos’ munkakészség hiánya. 
Semmit sem tett az MLSz abban az 
irányban sem. hogy emelje labda- 
rugósportunk színvonalát, biztosítsa 
labdarugósportunk korszerűvé téte
lét, biztosítsa az utánpótlást, tegye 
országossá bajnoki rendszerünket, 
oldja meg az edzökérdést, a játék
vezetőkérdést, állítsa vissza a hős
kor sporterkölcsiségét. Ehelyett a 
régi MLSz személyi és alszövetségi 
harcokra pazarolta az energiáját s 
tehetetlenül, fejetlenül egyhelyben 
topogott.

Ezért kiabált a magyar labdarú
gás jövőjéért aggódók tábora olyan 
rendszer után, amely képes a bajok 
orvoslására és képes arra, hogy a 
magyar labdarúgás szekerét kiemel
je a kátyúból és új utakra indítsa. 
A  megoldás nem is lehetett más: 
jöjjön a kormánybiztos, akinek a 
kezét nem kötik meg bonyolult, ki
csinyes, a, labdarúgás érdekeivel 
nem mindig egyezd érdekszövevé
nyek és szabályok, aki minden gát
lástól mentesen csupán egy szem
pontot tarthat maga előtt: a ma
gyar labdarúgósport bajainak gyors 
orvoslását és a labdarúgás naggyá- 
tétélést.

A  magyar sport felsőbb hatóságai 
átlátták a helyzet kényszerítő vol
tát és miniszteri biztost állítottak 
a magyar labdarúgás élére. A  mi
niszteri biztos — az OTT négyes ta
nácsával karöltve —  hozzálátott a 
munkához és elismerésreméltó igye
kezettel próbálta megoldani a rá
bízott feladatokat.

Idestova immár nyolc hónapja lé
pett hivatalba a miniszteri biztos s 
ezalatt az idő alatt sok probléma 
nyert megoldást, avagy indult el a 
megoldás felé. Ma már ott tartunk, 
hogy felmerül a kérdés:

meddig kelt még a miniszteri
biztosnak az MLSz élén marad

nia,
meddig nem nélkülözheti még mun
kásságát a magyar labdarúgás f  ■

Az említett kérdés teikntetében 
különbözők a vélemények. Két szél
sőséges felfogás van. Mindkettő 
megegyezik abban, hogy a minisz
teri biztos szerepe csak időleges 
lehet, hiszen ez-a dolog természeti
ből folyik. A  miniszteri biztost rend
kívüli körülmények hívták a porond
ra, amikor tehát megszűntek a

rendkívüli körülmények, akkor egy
úttal megszűnik a szerep is.'

Az egyik felfogás szerint' a mi
niszteri biztos feladata semmi más, 
mint csupán a régi rendszer ügyvi
telének, pénzkezelésének a felülvizs
gálása s ámik-or-ezt a —  rövancsolói 
feladatát befejezte, máris megszűnt
nek tekinthető a szerepe és át kell 
engednie a helyét az alkotmányos 
szerveknek.

A  másik szélsőséges felfogás sze
rint a miniszteri biztos feladata a 
felülvizsgálaton kívül a legkülönbö
zőbb újítások bevezetése, az új gé
pezetnek a megindítása és mozgatá
sa mindaddig, amíg az tökéletesen 
nem. működik. ,E felfogás szerint a 
miniszteri biztos megbízatásának 
még tekintélyes időkig kellene fenn
állnia.

Ha ezt a kérdést tisztán akarjuk 
látni,' akkor —*• minden személyi, 
pártpolitikai és egyéb mellékes 
szemponttól minde
nekelőtt azt kell vizsgálnunk: mi
lyen feladatokat kell elvégeznie a 
miniszteri biztosnak?

Szerintünk a feladatok a övet- 
kezök:

1. Az első feladat a letűnt kor
mányzó, t sáfárkodásának a megvizs
gálása, a gyors, célszerű és ke
vésbé költséges központi igazgatás 
bevezetése, az évtizedek során ki
épült érdekviszonyok eltüntetése és 
általában: egy egyszerűi gyors, nem 
politizáló, nem szavazatokat számol
gató, hanem az élő sporttal törődő 
MLSz felépítésének útjában álló 
akadályok elhárítása

Ennek a munkának egy jő részét 
már elvégezték.

2. Épitőmunka.
Ebbe. a fejezetbe sorolhatjuk az 

alábbiakat:
a) a? új alapszabályok elkészí

tése, ezzel kapcsolatban az új baj
noki rendszer kiépítése: eltüntetni
azt a válaszfalat, amelyet a.hozzá- 
nemértés, a megfelelő látókör hiá
nya, továbbá a kicsinyes egyéni, 
egyesületi és más érdekek a fővá
rai és vidéki, továbbá az amatőr és 
hivatásos labdarúgás közé emeltek. 
Meg kellett teremteni az egész or
szág területét magába kapcsoló 
Nemzeti Bajnokságot, amelyért egy
aránt indulhat főváros, nagyvaros, 
kisváros és falu csapata.

Ez a feladat —  egy-két részlet- 
kérdés híján —■ már megoldást 
nyert s ha az új rendszerben meg is 
indul a magyar labdarúgás, akkor 
ezen a területen is befejezettnek te
kinthető nagyjából a miniszteri biz
tos működése.

b) Magának a játéknak, a labda
rúgásnak egyenesbehózása, kor
szerűvé és versenyképessé tétele. 
Megszüntetése annak az állapotnak, 
amely a múltban volt, amikor a ja
vítani akarókat, a hibákat feszege- 
töket azzal intézték el, hogy „nincs 
itt semmi hiba, jól kell futballozni 
és kész“ . Törődés azzal, hogy azok, 
akik erre hivatva vannak, szakkér
désekről (edzésről, taktikáról stb.) 
beszélgessenek és igyekezzenek, 
labdarúgásunkat a helyes irányba, 
a fejlődés irányába terelni. Gondos-

S f ,  J É G H O K I ,  
K O R C S O L Y A
ru h á z a  ■ és f e l s z e r e l é s

SKABA és PLÖKL
sportáraházaiben, V I . ,  Vilmos csiszár- 
üt 33. és IV.. V&cl-n. 40. szára.

kodás a játékosképzésről és az 
edsöképzésröl. ~ ,

c) I t t  van az utánpótlás kérdése. 
Ezen a téren is sokat tett. a minisz
teri biztos —- szemben a múlttal. 
Igyekezett'az MLSz-nek a kapcsola
tait a KISOK-kal és LESOK-kal el
mélyíteni, ifjúsági edzőtáborokat 
rendezett, kötelezővé tette az ifik 
és kölykök téli edzését, a Duna- 
Kupa küzdelmekbe belevonták az 
országos ifjúsági válogatottat is st’o. 
Kétségtelenül ezek is elismerésre 
méltó eredmények, azonban mindez 
nőm elegendő.

Ami ezen a téren eddig történt, 
az inkább ötletszerű volt, mint rend
szer, jnár pedig ennek a kérdésnek 
a nagy fontossága megkívánja, hogy 
ezt is rendszerbe, szabályba , foglal
juk. Más szóval: intézményessé kell 
tenni az utánpótlás kérdését. Csak 
egy pár példát sorolunk fel etekin- 
tetben: az egyes alosztályok fiatal
sága számára szabályba- kell fog
lalni és ' kötelezővé kell tenni áz 
edzőtáborokat, szabályba kell fog
lelni az ifjúságiakkal foglalkozó ed
zők rendszeresítésének a kérdését, 
még kell szervezni az utánpótlás ál
landó foglalkoztatását díjmérközé- 
sekltel stb.

3. Nem utolsó feladat a helyes 
sportseellem kialakítása sem, hi
szen az egészséges, tiszta sport
szellem a labdarúgás virágzásához 
legalább annyira szükséges, mint & 
jó játék. Ha a játékos nem becsüli 
játékostársában a sportembert, nem 
becsüli a játékvezetőt, ha szabadon 
garázdálkodhatnak az intézői és 
egyéb cselek, egyszóval, ha meg
inog a hit abban, hogy a pályákon 
tiszta sport, az erők becsületes ösz- 
szemérése folyik, amelynek eredmé
nyét esetleg a zöld asztalnál külön
böző cselekkel meg lehet másítani, 
akkor elsikkad a sport.

Ezen a téren már komoly Intézke
déseket láttunk, amelyek akalmasak 
az igazi sport-szellem kialakítására.

Ezekben fejtettük ki vélemé
nyünket arról, hogy mik az átme
neti kormányzatnak a feladatai -és 
hogy ezeket a feladatokat a minisz
teri biztos milyen mértékben oldotta 
meg eddig. - ,

Mielőtt ennek a véleményünknek 
a következtetését is levonnánk, 
részben a . magunk ellenőrzésére, 
részben ennek a fontos ügynek mi
nél szélesebb körben leendő megtár
gyalása érdekében, helyt adunk ha
sábjainkon a labdarugósport min
den rendű és rangú szakemberei vé
leményének az ismertetésére. Hadd 
fejtse ki véleményét a magyar lab
darúgás reneszánszának ebben az 
életbevágó kérdésében az OTT- 
vezetö, az egyesületi intéző, az edző, 
a játékos és más szakember.

Következő számainkban ezeket 
a véleményeket fogjuk ismertetni.

— m id i it  d e m j é n  n é l k ü l ?
—• Miért állt k i & MAC. Demjén nélkül 

a Bély—Demény vándordíjban? — kér
dezték sokan a vasárnapi verseny után. 
Hiszen összesen csak 7 futója volt a 
MAC-nak, pedig a szabályok egy tarta
lék elindítását is lehetővé teszik. Mint 
értesülünk, . Dem jén. távolmaradásának az 
volt az oka, hogy ti ugyan a síszövetség 
szabályai szerint már a MAC igazolt ver
senyzője, de mivel a BBTE-búl jött a 
MAC-ba, a két egyesület közti megálla
podás értelmében a BBTE kiadatása nél
kül a MAC-ban nem versenyezhet. Ezért 
indult el Demjén a bankversenyen. A 
MAC-ban furcsának találják a BBTE el
zárkózását ■ a kiadatás elől. Demjén 
ugyanis axMAC-ban kezdett sielni, onnan 
lépett át a BBTE-be és most csak anya 
egyesületébe tér vissza.

WSnscher Frigyes «fr- 
lett a Hungária SS 
elnöke

Á  Hungária Evezős Egylet ja
nuár 23-án, kedden este Wünscher 
Frigyes dr. elnöklésével a C3.rlton.» 
szálló különtermében, tartotta XXIX. 
évi rendes közgyűlését.

A  közgyűlés elfogadta a választ
mánynak az egyesület ixiultévi mű
ködéséről szóló jelentését, amelyben 
a válogatott nyolcas sikereiről, va
lamint az egyesület versenyzőinek 
24 - győzelméről számoltak be. A  
zárszámadás és a. jövőévi költség- 
vetés elfogadása után a közgyűlés 
az alapszabályok módosítása mellett 
megválasztotta az új tisztikart, 
amelynek ■ tagjai a következők: 
díszelnök: vitéz Albrecht kir. her
ceg, örökös tiszteletbeli elnök: vi
téz bádoki Soós Károly ny. gyalog
sági tábornok, volt honvédelmi mi
niszter, elnök: Wünscher Frigyes
dr.,' á Hahgyá' alelnök-vezérigazga- 
tója, alelnökök: id. Kauser Árpád, 
Trautmann Ferenc, igazgató: Te
mesvári . Béla, sportigazgató:. Götx 
Gusztáv, titkár: Kirehlechner Fe
renc, . jegyzők: Gyurkó László,
Koncz Sándor dr, Szigeti István, 
Ivánkay Aladár,. Steingaszner, Pál 
dr, Tárkányi Alfréd.

Id. Kauser. István aleinök & ta* 
gok nevében .Wünscher Frigyes dr-t, 
az egylet új elnökét üdvözölte. Be
szédében kiemelte, hogy az egyesü
let Wünscher Frigyesnek elnökké 
való megválasztásával nemcsak á 
leghivatottabb személyt kívánta a? 
elnöki tisztséggel felruházni, ha
nem legalább részben a háláját kí
vánta leróni azért a fáradhatatlan 
és legendás áldozatkészségért, 
melynek nyomán az egyesület parti 
kőhaza és gazdag sportesemények 
válhattak valóra..

Wünscher Frigyes dr. megható 
szavakkal mondott köszönetét az 
üdvözlésért s az elnökké történt 
megválasztásért. Beszédében többek 
között kifejtette, hogy minden igye
kezetével azon lesz, hogy az egye
sületet v. bádoki Soós Károly volt 
elnök szellemében tovább vezesse és 
fejlessze.

A  közgyűlést ünnepi vacsora kö
vette, amelyen többek között meg
jelent Kánya Kálmán nyug. külügy
miniszter, v. Nagyszombathy Miksa 
nyug. altábornagy, Zsilinszky Gábor 
kormányfötanácsos, Nelky Jenő volt 
magyar követ és meghatalmózött 
miniszter, Papp-Váry Jlndre altábor
nagy, Kisfalud! Stróbl Alajos kor
mányfőtanácsos. Az ünnepi vacso
rán megjelentek még Csík László 
elnök vezetésével a Pannónia Eve
zős Egylet tagjai.

Áz ünnepi vacsorán az első pohár-, 
köszöntőt Wünscher Frigyes dr. el-; 
nők mondotta a kormányzóra, utá
na üdvözölte a Pannónia EE elnök
ségét. s köszönetét fejezte ki azért 
az együttműködésért, amely a Hun
gária és a Pannónia - között fennáll 
s amely lehetővé tette az elmúlt év 
nemzetközi sikereit.

A  vacsorán osztották ki a díjakat 
és jutalmakat is.

Mödlinger Henrik serleget kapott 
az 1939. évben végzett. 2037 km-es 
versenyzéséért és evezős-kirándulá
saiért.

,A HEE szempontjából a legérté
kesebb sportbeü eredményt 1939-ben 
Őzike Gyula, Györy Károly, Inotay 
Ákos, Mamusich Tibor dr és Molnár 
László válogatott versenyzők érték 
el, akik öt kis serleget kaptak 
„Legtöbbet a Hungáriáért 1939-ben" 
felírással. j

Farkas István főiskolai világbaj
nok a HEE ezüstérmét kapta „A  
győztes főiskolai világbajnoknak a 
HEE 1939." felírással.

Bauer Ágoston, Mödlinger Henrik, 
Szabó Sándor és Téry Arvéd, mint. 
a kiegészítő négyes tagja a HEE 
négy bronzérmét kapta.

Jasklewitz István áz egyleti él,et 
fellendítésében szerzett érdemei el-. 
Ismeréseképpen ezüstérmet kapott 
„Legtöbbet a Hungáriáért 1939." 
felírással.

Török Zoltán dr. edz&,-Bollyá Hu
gó dr, Kapossy Imre, Szabó László 
és Szendey Antal válogatott ver
senyző, a Pannónia Evezős Club tag
ja 5 serleget kapott „A  győztes vá
logatottnak a HEE 1939." felírással.

Végül Merich Ervin emlékserlegc 
kapott értékes munkásságáért.

Az olasz góllövőlistán Boífí előnye Ss* 
met nőtt. Most ez a helyzet: IS gólos:
Boffi. S: Guarníeri- 8: üoníi, Gabotíi,.
Neri, Pisa.' Purloalii. 7: CorbtóUi, Dcmarla, 
Gabarőo, Petron:

A MAI KOSABLABDA M0SOK
I. osztályú bajnokság: 6 őrskor: KAC 

—TFSC (vezeti: Gát-hy és Nonn). A test
nevelők az esélyesek,- bár, ha a szig-etiek 
Petrikkel és Vörössel megerősítve állnak 
fel, a győzelmet is kiharcolhatják a TP 
ellen.

IV. osztály : 7: BSE—BEÁC (Héra ás
Kardos). Ak egyetemiek könnyen győz
nek az újonc BSE ellen.

III. osztály: 8: BSzKRT III .—MSE
(Károlyi dr. és Mészáros). A  III. osztá
lyú bajnokság utplső mérkőzésén a viil::- 
mosiak győzelmét nem tudják megakadá
lyozni a munkás kosarasok.

II. osztály: 9: BSzKRT I I .—TPSC II.
Í CStolpa és Nonn). Szép mérkőzést és Hók 

kbsarat láthatnak a kosárlabdaszurkciéfc 
ezen a mérkőzésen. G-yőz: BSzKHT.
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A beküldő alávet! magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki hetenkint 
ötnél több szelvényt küld, óz tegyén

idő keresztet, vagy csillagot 00#3t,08.0

DCezet̂ l (jtll
Tornáznak a 'játékvezetők
(Ép testben, ép lélek. . .  A  ma

gyar labdarugó-játékvezetők lelki
leg már alaposan felkészültek a ta
vaszi évadra, de testileg csak ked
den este kezdték el készülődésüket. 
A  MOVE székházában lefolyt első 
tornaórájukról szedtünk össze né
hány apróságot. íme:)

$>
A  régi jő idők jutották eszünkbé, 

amikor a későn jövőket megpillan
tottuk. A  kifogás most egészen más 
volt, mint a mi időnkben, Akkor a 
következők miatt késtünk el: rosz- 
szul járt az óránk, későn jött a te
jes és a jó anyánk csak nem en
gedhet el reggeli nélkül és így to
vább, Kedden este viszont ilyen dol
gok miatt kértek elnézést a késöri- 
jövök:

-— A  feleségem a fodrásznál volt 
és csak egy kulcsunk van a lakás
hoz és tetszik tudni, azok a borbé
lyok . . .  Vagy: szegény anyósom
beteg és nem akart még elengedni a 
betegágyától, mert — mint ö mon
dotta ki tudja, meddig’ láthatjuk 
egymást. Ugyebár meg tetszik ér
teni engem? —  mondta szinte síró 
hangon az illető.

*
Feltűnt, hogy a patinásnevü já

tékvezetők legtöbbje nem jött el a 
tornára.

—  tío t vannak a nagy játékveze
tők f  —  hallatszott innen-onnan. — 
M iért nem jöttek, c l?

—- ő k  már fe lto rná zták  magukat! 
—  szólt közbe az ismeretlen védő. 

a
A. bevezető gyakorlatok előtt 

Molnár Ignác — aki a tornát vezet
te —• bizony jócskán megfuttatta a 
játékvezetőket. Néhányan méltat
lankodva kérdezték is:

—  Miért, eme sok fu tá s t
—  Ha ön tudná, hogy ■*— péT- 

dául —  a gyöngyösiúti pályától mi
lyen messzire van «  villamosmeg
álló, akkor nem is kérdezte volna 
ést!

®
A  legnehezebb gyakorlatok egyi

ke —  kétségkívül — a talajtoma 
volt. Mikor már jól elfáradtak a já
tékvezetők, szinte önmaguktól kér
dezték:

—- Mire való volt ez a talajtorna 
Mégha birkózást vezetnénk, szüksé
günk lenne erre. De mit keres egy 
labdarúgó játékvezető ti földön? 
Ha pedig odakerül, akkor már ré
gen baj van.

®
Még mindig a taíajtomát szidták 

sokan, amikor Molnár Náci Meg
nyugtatta a duzzogókat:

—• örüljenek az urak és nyugod
janak meg, hogy mindezt nem kinn 
a szabadban kell megcsinálniok. .

Erre aztán megnyugodtak. BrrrU!
©

Félíábon Ss kellett jóidéig állni. 
Hosszú másodpercekig csinálták á 
mérleget Is a játékvezetők. .Meg
állapítottuk, hogy a „mérlegeléssel" 
még nincs baj, A  legtöbbje kitünően 
mérlegel.

Csütörtök, 1940 Január !3t

Volt, akinek nem tetszettek a 
derék-gyakorlatok. Azt mondta az 
illető, hogy nem is érti, minek ezek 
a gyakorlatok, ö  különben is régi 
zsábás családból származik,

—- Azért kellenek ezek a derék
gyakorlatok —  magyarázta Molnár 
—-, hogy a pályán is derék munkát 
tudjanak végezni az urak,.

ű
A  gyakorlatok befejeztével Mol

nár a legtermészetesebb hangon 
mondta:

—  Most jól fújjak ki magukat az 
urak.

■— Sípot kérünk, ■— mondták a 
résztvevők szinte egyhangúlag.

9
A  legnagyobb akarással Nagy 

Lajos —  aki „civilben" ökölvívó 
mérkőzésvezető is —  végezne a ki
szabott gyakorlatokat. Sőt még túl
órázott is. Valaki odaszólt neki:

—  Még »  végén a pályán, a mér
kőzés előtt is csinálsz majd ilyen 
mellsőtámaszokat!

—■ Sőt!, A kapufára is fel fogok 
mászni, hogy ott megcsináljam a — 
kelepet,.

®
Az óra után Molnár felkérte a já

tékvezetőket, hogy a legközelebbi 
órára hozzák magukkal a fütyülő- 
jüket is.

•— Csak nem akarja Náci bácsi 
~  szólt .valaki a „tornatanárhoz" — 
hogy fütyüljünk az egészret

Őváry Albert.
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A teli találat versesig beo
m á r csak az öt te li szám it
Heti eredmény: 1. Balogh József, 2. DufT 
linca, 3. Budi ka — Az ötszelvéoyes eso  ̂
portban: 1. MukiÁ t KB-ben már február 18-án megin

dul a harc a bajnoki pontokért. Tehát 
alig valamivel több, mint három hét £11 
már csak a csapatok rendelkezésére, 
hogy minden tekintetben jól felkészülje
nek a tavaszi idény küzdelmeire. Az idő
járás igyekezik megakadályozni a csapa
tok felkészülését. Előbb a nagy hideg, 
majd pedig a hatalmas havazás húzta ke
resztül sok csapatunk számítását, az elő
készítő munkát azonban ez a borzalmas 
időjárás sem tudta megakadályozni.

Hogy. a csapatok mit csinálnak most, 
mit terveznek a közeli napokra, hetekre 
— mindez kiderül a,z alábbiakból:

KISPEST
A vezető csapat már január eleje óta 

szorgalmasan edz a tornateremben. Elő
ször hetenként kétszer tartottak edzést, 
de az elmúlt héttől kezdve már heti há
rom edzéssel készülnek a tavaszi idény
re : kedden, csütörtökön és vasárnap. A 
jövő héten már pályára is lép a piros
fekete gárda. Február 4-én játsza a csa
pat az első komoly barátságos mérkőzé
sét Kőbányán, a. Törekvéssel. Február
11-én, a bajnoki rajt előtti utolsó vasár
napon pedig Csepelre megy ki és a 
WMFC-vel mérkőzik.

EJ FEST
A lila-fehér gárda január 18-án kezdte 

el a tornatermi edzéseket, 23-án már a 
második tornatermi edzést is lebonyolí
tották. Ezen a héten, még csak két ed
zést tartanak a lilák, a jövő héten azon
ban már hármat. A szabadtéri edzéseket 
február első hetében kezdik el. Ez ter
mészetesen aiz időjárástól is függ.

FERENCVÁROS
A zöld-fehérek, csapata még pihen, hi

szen csak egy hete érkezett haza a téli 
portyájáról. Január 29-én kezdődnek a 
tornatermi edzések és február 3-án, vagy
o-én már sorrakerül az első pályaedzés. 
Február 11-én a Szolnoki MÁV vagy más 
csapat ellen, február 18-án pedig a 
WMFC-vel játszanak a zöld-fehérek ed
zőmérkőzést. Az előbbi az üllői-útón, 
utóbbi pedig Csepelen kerül sorra.

HUNGÁRIA
Teljes a bizonytalanság. Még* azt sem 

tudják, hogy mikor jön haza a portyá
ról a csapat. A vezetők szerint kedden 
itthon kell már lennie. I-Ia tényleg meg
jön, akkor a jövő héten még pihennek a j 
játékosok és február 4-én lesz az első 
edzés. Természetesen már szabadban sze
retnék ezt megtartani.

SZEGET)
A  esapat eddig pihent. Az első torna

termi edzés tegnap, szerdán zajlott le. 
Szabadtéri edzésekről egyelőre szó sem 
lehet, mert Szegeden a nagy olvadás kö
vetkeztében minden víz alatt áll.

EEÉRTjRÓMOS
Mái* január 6t&. hetenként Mroffiszof 

tornatermi edzéseket tart a csapat, A hé
ten akartak a szabadba kimenni, a nagy 
hv&áás ázonban keresztülhúzta a számí
tásokat s csak egy kí3 futás jelentette a 
szabadban való edzést. Most már dolgoz
nak a pálya letakarításán és lehet, hogy 
vasárnap már tudnak a pályán edzést 
tartani,

TÖREKVÉS
Január 12-én kezdték meg az edzést, 

mindjárt szabadtéri mozgással, gyalog
lással, futással. A  tornatermi edzés a sza
badtéri edzések kiegészítőjeként szere
pék Szerdán és pénteken van, edzés.

BOCSKAI
A  múlt héten kezdődött meg a torna

termi édzás. A Debrecenben tartózkodó 
játékosok Palotás edző irányításával a 

tornacsarnokában készülődnek, a 
hét. fővárosi játékos jpedig a MAVAG- 
játékosokkal együtt Opate Zoltán keze 
alatt végez tornatermi edzéseket. A déb* 
recéniek az elmúlt vasárnap már a pá
lyán is kint voltak, de inkább csak hó- 
labdáztak Január 28-ára tervezik az 
utolsó tornatermi edzést és február 1-én 
már kétkapus edzést szeretnének tartani. 
Az indulás előtt a DVSC-vel és Markos 
Imre csapatával, az Aknaszlatinai Bá
nyász TE-vel játszik a Bocskai edzőmér- 
kozést,

HALADÁS
A tomatérml edzések javában tártának. 

Szerdán ée pénteken van edzés, Csaté 
Béla téstöevelő tanár vezeti Mókát. Szín
hely a szombathelyi városi tornacsarnok.

Vasárnap már kimegy a társaság a sza
badba, de egyelőre csak hosszabb gya
loglás és futás szerepel majd a műsoron. 
A Haladás sporttelepén korcsolyapálya 
van s így a pályaedzések az SzFC-pályán 
kerülnek majd sorra, mégpedig kedden 
és csütörtökön.

SZOLNOK
Már két hete tornáznak a szolnoki 

fiúk. Hetenként háromszor. kedden és 
csütörtökön délután, vasárnap pedig dél
előtt. A  havat a héten le akarják takarí
tani a pályáról s ha ez sikerül, akkor 
vasárnap már a szabadban tartanak ed
zést. A pályaedzések kedden, szerdán és 
pénteken lesznek. Az eddigiek szerint feb
ruár 2-án a Debreceni VSC-vel vasutas
bajnoki mérkőzést játszik a csapat.

TAXI
A Taxi tegnap szerdán tartotta az első 

tornatermi edzést a szönyiúti pálya bir
kózótermében. Ezentúl szerdán és pénte
ken rendszeresen lesznek edzések. 
Egyelőre csak bent a teremben de amint 
az idő megengedi, a szabadba is kimen
nek a játékosek.

GAMMA
A csapat már három hete tornatermi 

edzéseket végez. Úgy gondolták, hogy a 
harmadik héten már a pályán készülhet 
a csapat, az időjárás azonban meghiúsí
totta ezt a szándékot. Ezen a héten így 
még tornaterembe szorul a csapat, de ha 
sikerül a pálya letakarítása, akkor ked
den már megkezdődnek a pályaedzések. 
A jövőben hetenként háromszor, kedden, 
csütörtökön és pénteken lesznek edzések.

KASSA
Már hetek óta folynak a tornatermi 

edzések. P. Szabó irányítja azokat, de 
foglalkozik a csapattal a Miskolcról jött 
Vasas Ferenc is. Kedden, szerdán és 
pénteken jön össze a tornateremben a 
társaság. Az edzések végén rendszeresen 
taktikai oktatásban is részesülnek a já
tékosok. Szabadtéri edzésekről még szó 
sem lehet Kassán, hiszen közel méteres 
a hő. Az első edzőmérkőzést február 4-én 
a Szerencsi CCsSE ellen játsza a KAC.

igaaöilák a ném etek 
a tavaszi ném et-m agyar 
válogatott m érkőzés 
m árc. 24-1 határnapját
A z MLSz-ben legutóbb megtar

tott nemzeSkSzi értekezletén álla
podott meg az MLSz miniszteri biz
tosa, Gidófalvy Pál dr. Línnemann 
Félix szakhivatali vezetővel a ta 
vasZi német-magyar válogatott mér
kőzés határnapjában. A németek 
június 9-ét javasolták, Gidófalvy dr. 
viszont hűsvétvasárnapját, március 
24-ét ajánlotta. IAnnemánn azzal 
utazott el Budapestről, hogy Berlin
ből megküldi rövidesen a választ.

A  tárgyalásokban résztvett an
nakidején vitéz Kemenesy Sándor 
is, amikor azonban figyelmeztette a 
miniszteri biztost arra, hogy a hús
vét régi hagyományok alapján az 
egyleteké, Unnemann már elutazott 
Budapestről.

Most megérkezett & német szak
hivatal levélé, amely megerősíti a 
március &4-1, a húsvétvasárnapi ha
tárnapot. Azt is közli a lavél, hogy 
a mérkőzés színhelye a berlini olim
piai stadion lesz.

A z MLSZ miniszteri biztosa most 
kérni fogja a németeket, hogy ^ár- 
milyen más tavaszi bajnoki vasár
napunkat jelöljék ki húsvétvasér- 
nap helyett a német-magyar mér
kőzés határnapjaként.

Fáfbáslisn. áá ŰTE liátréiiéiie>l: (työ* 
morsüllyedése van. Tavaszra óéin Máfilít- 
haína-k rá az újpestiek.

Mai Fradi-iifr
1.

Vitéz Kemenesy Sándor mondja:
—  Úgy gondoltuk, hogy február 

11-én a Szolnok ellen játszunk as 
Ullöi-úton, de most sokan úgy véle
kednek, hogy a Szolnok túlérös el
lenfél. M i ugyanis csak 25-én ját
szunk bajnokit, tehát 11-én köny- 
nyebb mérkőzést is játszhatunk. 
Az ózonban már bizonyos, hogy
IS-án Csepelen mérkőzünk a W MFC- 
vel.

2.

Ortutaynak már három nappal ez
előtt jelentkeznie kellett volna a 
sportszanatóriumban. Gipszbe kel
lett volna tenni a lábát. Ortutay 
azonban még nem jött vissza vi
dékről.

3.

Suhainak is orvosi rúzsgálatra kel
lett volna mennie, de a Ferencváros
ban mit sem tudnak arról, hogy Su- 
hai volt-e vizsgálaton, vagy sem. A  
hazaérkezés óta ugyanis nem jelent
kezett. Suhai túl hideg sörrel szer
zett egy kis gyomorbajt.

4.
Sárost György dr. orvosi vizsgá

laton volt. Eredmény: nincs semmi 
baja.

5.

Dimény Lajos edző mondja:
—  Én ugyan azt ígértem a fiuk

nak, hogy elsejéig lehetnek szabad
ságon, de hát a vezetőség úgy dön
tött, hogy 29-én kezdünk, tehát 
29-én már tornateremben lesz a Csa
pat.. Mihelyst lehet, rögtön kime
gyünk a pályára.

Akadnak szorgalmas játékosok Is 
a portyán jártak között. íg y  például 
Nagy 11. és Waldinger jelentkezett, 
hogy ők már most szeretnének tor
nateremben edzeni. íg y  hát a két 
fiatal játékos máris résztvesz az 
FTC-nek hetek óta folyó tornatermi 
edzésein.

Már a Taxisok is*.*
ígéh jó hangulatban fo lyt lé a 

Taxisok első tornatermi edzésé szer
dán délután. A z edzésen csak Szabó 
Géza nem Vett részt, szolgálati be
osztásából nem kapott szabadságot. 
Megjelent viszont hosszú szünet 
után először Csifra Ferenc, a csa
pat népszerű intézője.
. Igen komoly bemelegítő gyakor
latok szerepeltek műsoron. Különö
sen a csipő- és lábizom-gyakorla- 
tokra vetett Takács edző nagy 
súlyt. A  hosszú pihenő után csak 
úgy dőlt a játékosokról a verejték, 
De mikor „Mari néni" kezében 
megpillantották á bűvös labdát, 
mindnyájan megfeledkeztek a, fá 
radtságról.

örömmel láttam a, fiúk nagy 
lahdaéhségét — mondta edzés után 
Takács edző. — Remélem, hogy ez
az igyekezet tartós less. Még nem 
állunk olyan rosszul, hogy nagy 
baj lehetne. M i különben is tavasz- 
szal mindig jobban ssereplünk, mint 
ősszel. Remélem,, most is Így lesz.

kz M. Posztó tütib váltózást tervez ta
vaszra. A fiatalokkal való kísérletezés 
csak részben Vált bo. ezért két-három 
iíjásági labdáíugőt továbbra is az ifi ess- 
pattan fognak szerepeltetni.

Sokan már a XV. számű Szelvénnyel e! 
akarták kezdeni a hajrát, de a héten 
nem sikerült olyan jól a pontszerzés, 
mint például á múlt héten. A hajrá majd 
csak most, az V. számú szelvénnyel kez
dődik. Még két hét a befejeződik a pá
lyázat.

A  í V. héten a Milano veresége és a, 
Lázio döntetlenje okozott kellemetlen 
meglepetést. Az Bkölvívőmérkőzéseltre 
viszont aránylag elég jól jósolgattak a 
pályázóink.

Érdekes, hogy & pontversenyekben 
még mindig teljesen együtt van a me
zőny. A pontverseny állásáról a pénteki 
számunkban közlünk tájékoztatót.

Tekintettel arra, hogy a Téli Knpa 
Pályázatunk hamarosan beíejezádtk, ml 
mar a tavasrí pályázatunk körvonalált 
építgetjük. A kiírás előtt álló pályázat
tál kapcsolatban javaslatokat szívesen 
fogadónk olvasóinktól.

A héten legjobban szerepeltek legjobb 
szelvényén található jóslatok:
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BTK—WMTK 9:7 9:7 9:7 10:6 fl:7
BVSC—M. Posztó 9:7 9:7 9:7 10:6 !):7
Genova—Fiorent. 3:0 3:0 3:0 4:1 2:0
Milano—Torino 1:3 0:1 1:0 1:5 1:0
Lazio—Modena 1:1 3:0 1:0 1:1 3:0
Novara—Triestina 2:1 1:0 1:0 3:1 2:1
Bologna—Roma 1:0 2:0 1:0 4:3 1:0
J uventus—Ambros. 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0

A  IV. HETI VERSEST EREDMÉNYÉ:
általános csoport: I. díj: 20 pengő.

Nyerte: Balogh József, Debrecen, Teleki- 
u. 75. Eredménye: 29 pont. (7 találat,
közte 4 teli.) — 11. díj.. 15 pengő. Nyer
te: Dufflinéa. (Illés László. Bp. V. Sze- 
mélynök-u. 9—11.). E .: 28 p. (8—5).
Pótv.: 3—0 p. Gólkülönbség: 6. — III- 
díj: 10 pengő. Nyerte: Dudika (Takács 
István, Kispest, Üllői-út 100, bőrüzlet). 
S .: 2g p. (8—2). Pótv.: 3—0 p . Gk.: 15. 
— IV—V ili.  díj: 5—5 pengő Nyerte:
Vadrózsa. (ifj. Pulcz Rezsőné, Újpest, 
Mussoliní-u. 34.) E .; 24 p. (7—3). N a p  
Antal —■ Várszegi Géza, Kispest, Attila- 
ti. 10. —■ Bzövény (Őchnrárcz József,^ Bé
késcsaba, Andrássy-u. 53.). Mindkettő^ e.: 
26 p. (G—4). Pótv.: 5—0 p. Légy türel
mes! fSágby Ferenc, Bodvica.) Kmráes 
Testvérek. (Kovács József, Bp. V., Bal- 
vány-u. 2. Gröss-cég.) Mindkettő e.: Zo 
p. (6—4). Pótv. 3—5, 111.: 3—3 P-

ötszelvényes esoport: I. d íj: tó Perum- 
Nyerte: Muki (Lévay Elek, Bp. IX., Ti- 
nódy-u. 2d.) E .: 28 p. (6-5). Pótv.: 3—0 
p. Gk.: 7, .«• I I—III .  díj: 5—5 pengő.
Nyerte- jöbarátok. (Délcány Béla, Rác
keve, Szent Jáhoa-tér 2,). Breuei* Zoltán, 
Pápa, Korvín-U. 18. Mindkettő e.: 26 p. 
(6-4). Pótv.: 5—0, ül.: 3—5 P,

26 pontot szerzett, de rosszabb pótver- 
seny miatt nem nyert: Pityi-Patyi (3—0), 
Riu-Kiu (3—0), Pálfalvi F. (3—0), Tőzsér 
I  (3—0), KruskovitS T. (3—0), Hollósi 
K. (0—0). 25 pontot szerzett: Pötyi, Ro
ham, Sch&ffer I. A díjakat az (eredmény- 
hirdetés szombat estig mindig feltételes) 
esetleges felszólalásra való tekintettel, 
osak a jövő hét elején adjuk postára.

A csócsversenyben 8 találattal, közte 4 
telitalálattal vezet- Román Béla. — 8 ta
lálatot. közte 3 telitalálatot ért el: Alom, 
Balatoni T., Rita K., BSC, Boros J- 
(Bfok), Göncz T., Molnár András, Sze
rencse fél, Tóth B. (Tvár), Tóth L. 
(Tvár), Tutu, FÖtyi-

A télHalálatvcrsenyben 5 telitalálattal 
vezet: Délibáb (Kispest), Nártéthy Imre, 
Duííiiacá, MuM.

trKNETEK
Tóth hé la és társai: A rendelkezésük

re áll. Előfizetés fejében is Itt maradhat. 
-— Koko: A pótverseny nem számít a ló 
versenyben, olvassa el a szelvényt! A
I II. fordulóban csak 22 p. — Óra: A  II. 
fordulóban csak 17 póntöt szerzett. — 
Varga Elemér: A II. fordulóban nem ér
kezett szelvénye. — Sepr 3.: A II. for
dulóban csak 15 p. — Szebenyl 3.: A II. 
fordulóban nem 14, hanem csak 11 pontot 
ért el. A legjobb szelvényén úgy tippelt, 
ahogy jelzi, dé az csak 11 p. — Herer.agh 
3 Fordulónként 18, 21, 24 p. — Villám: 
Csak az általános csoportban szerepel. —

Vágncr A.: 90 p. — A  különbség onnag
erédt, hogy ön az I. fordulóban még 
„ W ’-vel írta a nevét. —* Paulkeitn 3. s 
Az I. és a IV. fordulóban nem érkezett 
be szelvénye. —- A  portos leveleket, ko? 
rábbi kérésünkre a posta meg sem kíséri! 
kézbesíteni. — König 8.: A IV. forduló) 
val 64 p.

Mai ii i ii*

—  Kívánfs-e a KK fenn* 
tartását? —  kérdési 
Pelikán elnök

A  budapesti nemzetközi labda* 
rugó értekezlet tárgysorozatának 
egyik legfontosabb pontja az Idei 
KK  megrendezésének kérdése volt. 
Mint ismeretes, az értekezlet úgy 
döntött, hogy elvben a' KK, fenntar
tása mellett foglalt állást, a részle
tek kidolgozását azonban későbbre 
halasztotta. A  márciusi KK-kÖzgytt* 
lés elé már pontos tervvel akar fel
vonulni a kupablzottság és ezért 
határozták el a számbajövö orszá
gok írásos megkérdezését.

Most futott be az MLSz-be Peli
kán elnök kérdőíve, amelyet a ma
gyarokon kívül megkapott az olasz„ 
a német, a svájci, a cseh védnök
ség!, a jugoszláv és a román szövet
ség is.

A  levél tanúsága szerint a követ># 
kezö kérdésekre kér választ Pelikán 
elnök:

1. Kívánja-e a K K  fenntartását
és résztvenne-e az idén is bennet

t .  A  m ostan i rendszert tartja,-á  
helyesnek, vagy változásokat óha jt f

3. Ha, 1940-ben ideiglenesen szü
n ete lte tn i óhajtaná a K R - t ,  a kkor  
helyesnek ta rtja -e , ha ebben az év
ben kisebb keretek  közt rendezné
nek hasonló vándord íjküzdelm et ?

A  válaszokat február 15-ig kéri 
Pelikán elnök.

A BLK február 4-ófl kezdi meg tavasai
előkés? íi letel í.

Megsemmisítette a fellebbezési bizottsá*
á GsE—Hungária mérkőzés ügyében ho
zol! egyesbírói döntést. Az ii,j határozat 
szerint a mérkőzés két pontját a ÖSK 
kapta. A Hungária SG első három ta
vaszi mérkőzésére szövetségi cltónőrt kö
teles kérni.

Erdély leifrissibb híreit 

n

Aradi közlöny
Siaiábfalröe olvashatja
Fizessen elő az

Aradi Közlöny re
Hi rde s sen  az

Aradi Köziinv-h



Csütörtök, 1940 január 25. S »

Miért Is ló
sz Elektromos f

A z Elektromos kemény csapat hí
rében áll. Erről mindenki meggyő
ződhetett már, aki látta játszani a 
bordó-sárgákat. Azt mondják, hogy 
az erőnlét körül soha sincsen hiba a 
Latorce.-utcában. Ezt is könnyen 
megállapíthatjuk, ha csak a második 
félidők eredményeit vesszük figye
lembe. Azt is mondják, hogy az 
Elektromos fog a legjobban, rajtolni 
tavasszal, mert már hetek óta a leg
keményebb munka folyik náluk. 
Már egész legenda veszi körül az 
Elektromos téli edzéseit. El is hatá
roztuk, hogy leleplezzük Potya mes
ter boszorkánykonyháját.

"Hétfőn este klvillamosoztünk a 
Latorca-utcába. A lig  tudtunk a pá
lyára bemenni. A  Pozsonyi-út külső 
részén szinte .még érintetlen a hó. 
Sokszor térdig kellett gázolnunk a 
félméteres hóban.

'A pálya olyan, mintha tejszínhab
bal dűsan megrakott óriási tál volna. 
A  futópálya köre feketéink csak. 
azt letisztították.

—  Ma tisztítottuk meg a futó
pályát, mondja az egyik munkás. 
— Külön embereket vettek fel, hogy 
estéré készen legyünk vele.

Úgy látszik, ma már a szabadban 
is lesz edzés —  gondoltuk s men
tünk befelé a klubházba.

ö t órakor kellett volna az edzés
nek kezdődni. Ebben az időben azon
ban csak néhány játékos kártyáz- 
gat csendesen. G. Tóth, Lengyel es 
Buzássy kopaszt ja a kártyajátékban 
is újonc Huszárt*

A. fiúk lassan szállingóznak. 
Egymásután érkezik Szendrödi, Pá
linkás, Kapocsí, Gajdos, Kiss Gábor, 
Bakon, Pdkosdi, sstb. Valamennyien 
Pista bácsit keresik. A  késésért 
akarják mentegetni magukat. Mikor 
megtudják, hogy még nincs itt •— 
megnyugodnak. Félhat felé már nem 
győzik várni s elmennek átöltözni. 
Mi is kedvet kapunk hozzá s velük 
együtt mezbe öltözünk. Nadrág, ing 
és harisnya a felszerelésünk.

Valahonnan egy rongylabda is elő
kerül. A  ..tánc-tornaterembe" vonu
lunk s már meg is kezdődik a han
cúrozás. Eleinte székekből kapukat 
csinálnak és egyéni futballbajnoksá- 
got játszanak. Ez abból áll, hogy az 
egyik játékos beáll az egyik, á má
sik pedig a másik kapuba s addig 
suttolnak egymásnak, amíg valame
lyik e! nem éri a négy gólt. Termé
szetesen az összes képeket és lám
pákat halálos veszedelem fenyegeti. 
Szendrödi itt sem tagadhatja meg 
önmagát. Két-három méter távol
ságból is a négy-öt méter magasság
ban lévő képeket bombázza. Pedig 
csak. székmagasságig ér a gól. A  vé
gén ióbálja is a piros lámpát 
„Drake".

Már vagyunk vagy húszán a te
remben, amikor Bakon ■ javasolja, 
hogy játszunk egykapura. Beáll a 
kapuba, a többi pedig velünk együtt 
arra viszi a labdát, amerre akarja. 
Ami ezután történik, azt nehéz le
írni. A  labdát szinte percekig nem 
lehet látni. A  fiúk egymás hegyén- 
liátán tapossák, rúgják, vágják, ha
rapják egymást, cáak éppen a lab
dához nem jutnak hozzá. A  nagy 
harc hevében senki sem veszi észre, 
hogy közben Potya edző is megérke
zik. A  labdát magához veszi s kiadja 
a jelszót.

—  Húzzatok szegest, kimegyünk a 
pályára!

Egy pillanatra dermedt csend kö
vetkezik. Látszik a fiúkon, hogy 
még a gondolattól is iszonyodnak. 
Egymáa után mennek oda Potyához 
s különféle kifogással szeretnének 
kibújni a mínusz 10 fokos esti futká- 
rozás alól. Tóth edző azonban hajt
hatatlan.

A  futballisták nem olyan legények, 
hogy ilyen csekélység miatt sokéig 
keseregjenek. A  eipöhűzás már 
hagyszerü hangulatban történik. 
Mindegyiknek van valamilyen ötlete 
a hideg ellen. Pökozdi turbánt csa- 
^ar a fejére. A  füleit félti. Követője 
18 akad bőven. Sokan három nadrá- 
&°t és ugyanannyi mezt húznak toa- 
'mkra. valamelyik a t< Jére húz egy 
FP?rtsz,lrat. A  következő pillanatban 
™ar minden játékos fején vagy tur
bán, vagy harisnya díszeleg. A  jó
kedv és a lárma leírhatatlan. Labda
rugó-jelmezbálba sem öltözhettek 
volna fd  ötle tesebben. Amikor ki
felé megyünk a folyosón lődörgő 
srácok megijednek tőlünk. A  kiseb* 
bek ijedtüaben el is futnak.

Amikor kiérünk, a hideg belénk 
hasit, Pista bácsi azonban már vezé
nyel Is:

Menjetek egy köri erősen, a kő
vetkezőt pedig sétálva.
.. nélkül belevág mindenki. Ez- 
ta .  csalásra sém gondolnák.
»Kt/»utba!listas2öílás ugyanis ilyen
otétbón a túlsó kapunál megrövldf

a kört- Most nem lehét. A  pá
lyán mindenütt rtor-őkio- a,- „ i,a 
Meztelen lábbal 
gázolni rajta.
Xr£jSét kör után még újabb két kör 
Következik* A  lélegzetünk már ki

kihagy, de azért mi sem maradunk 
le Páhosdiéktól. Ez a négy kör még 
Szabó Miklósnak is dicséretére vál
nék. 80 másodperces is akadt közöt
tük!

Vissza a tornaterembe inár a leg- 
kííartóbb játékosok is rogyadozó 
makkal mennek. Egyikről-másikról 
csak úgy dől a verejték.

Potya még szuszogni sem hagy 
bennünket. Még befelé megyünk, 
máris kiadja az újabb utasítást:

—  Egy perc múlva harisnyában 
sorakozó!

— Most kezdődik csak. az igáéi 
edzés — súgja nekünk Pákozdi.

Igaza volt.
A z Elektromos edzője olyan gya

korlatokat csináltat velünk, amilye
neket eddig még elképzelni sem tud
tunk. Olyan komplikált mindegyik, 
hogy percek telnek el, amíg a sor
rendjét megtanuljuk. Akkor követ
kezik csak a gyakorlás — végkime- 
rülásig. Félórai törzshajlító gyakor
latok és különböző fekvőtámaszok 
után már majdnem összeroskadtunk. 
Potya egyre fokozza az iramot. Már 
karikák “táncolnak a szemünk előtt, 
de kitartunk.

Közben Pákosdit is előveszi a ne
héz munka. Mellettünk tornázik és 
állandóan szédülésről panaszkodik. 
De így van ez a többiekkel is. Még 
annak is örülnek, amikor Potya mes
ter azt mondja:

—  No, most következik az utolsó- 
előtti ötödik gyakorlat...

Ezután még legalább tíz percig 
tornázunk.

A  jó meleg zuhany alatt jövünk 
csak rá, hegy milyen jól esett...

Hazafelé jövet már másképpen lé
pegetünk. Nem húzzuk összébb fá 
zósan a kabátot. Ruganyosán lépünk 
s szinte jól esik a hideg téli levegő.

P. B,
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Páger Antal
Hsses&jí © Kiss Peren*

M lc s l  ragyogó alakítása:

IRTA- SCosíefányS Jám©s és 
Pafkás «3jfSfgF 

Rendezte: Cseré f»y  Jtraiis
Zene

M  A
TőiH  C én es  
R Í M R E

Royal Ápolío
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derékig ér a hó. 
rém kívánatos át-

Z á r s z á
Tizennégy részletben bemutattuk 

az NB egyesületek őszi adatait, be
mutattuk azokat a játékosokat, akik 
ősszel' NB-mörközést játszottak.

Most összegezzük a felsorolt ada
tokat.

összesen 247 játékos szerepéit az 
ősszel NB-mérkőzésen. Ha megnéz
zük, hogy melyik egyesület hány já 
tékost szerepeltetett, akkor a követ
kező táblázatét kapjuk:

1. Feyertcvároa 22 játékos
2. Kassa 20
3. Bocskai 19 Pfi

Haladás 19 99
Nemzeti 19 »!►

6. Újpest 13 „
Törekvés 18 99
Szolnok 18 99

9. Elektromos 17 90
Taxi 17 90

11. Hungária 16 99
Gamma 16 99

13. Kispest 14 0*
Szeget! 14 ff

kezdi, Pálinkás, LörínczI, 
Nádas, Kálazi, Kispéter,

es

Bánkúid, 
Szebsni, 

Tölgyesi. Összs-

ősszesen: 247 játékos
Ez a táblázat arra is mutat, hogy 

minél kevesebbszer változik az ösz- 
szeállítás, annál jobban szerepel a 
csapat. Ez a tétel a Kispest és a 
Szeged szempontjából szinte 10Ó szá
zalékos, de a Ferencváros szempont
jából is. A  Ferencváros még soha
sem szerepeltetett fél idényben 22 
játékost s még sohasem kötött ki 
ősszel olyan rossz helyen, mint ép
pen most.

Ha most azon az alapon készítünk 
táblázatot, hogy melyik egyesület
ben liány játékos játszott minden 
mérkőzésen, akkor a táblázat így 
fest:

1. Szeged 7 játékos
2. Kilépést 6 99
3. Törekvés 5 99

Haladás 5 ' 99
5. Hungária 4 9

Ferencváros 4 09
Bocskai 4 99
Szolnok 4 99

9. Elektromos 3 9*
Gamma 3 99
Taxi 3 99

12. Kassa 2 99
Nemzeti 2 9*

14. Újpest 1 99

összesen: 53 játékos

A  kem ény le g é n ye k
Ki az az 53 játékos, aki ősszel 

nem mulasztott mérkőzést áz egye
sületében? Érdemes felsorolni őket:

Kapusok: Sziklai, Szabó, Tóth I, 
Vörös, Körmendi és Havas, össze* 
SBTl* Ő«

Hátvédei:: Olajkár t, Kis, Bíró, 
BarótI, Marosi, Bertók, Polgár, Pá-

Aradi, Péteri 
s en: 18.

Fedezetek: Zalai, Pősa, Sárosi ü l, 
Róják, Békési, Kovács II, Csabai, 
Selmeczi, Varga és Szálay II. ősz- 
szesén: 10.

Csatárok: Kincses, Nemes, Olaj
kár II, Déri, Titkos 1, Harangozó, 
Lukács, Nagy (Szeged), Sárosi dr, 
Rozsáli, Zörgő, Dory, Hárai, Gazdag, 
Morőcz, Szántó, Sütő, Kemény, Ser- 
föző. összesen: 19.

Érdekes, hogy a hátvédek közül 
18 játszott végig minden mérkőzést., 
míg a fedezetek közül mindössze 
csak 10, pedig a fedezetsorban há
rom ember, míg a hátvédsorban csak 
két ember játszik.

A  fenti névsort figyelve, azt is 
láthatjuk, hogy a csatárok csalt 
eggyel vannak többen, mint a hát
védek.

Mindebből kiviláglik a csapatépí
tés egyik legfontosabb elve: a védel
men csak végszükségben változtass

Baráti összetartást!
Összhangot a vezetőségbe!

á z  edzőkérdés és a rendszerkér
dés megnyugtató megóvását!

A  Ferencvárosban nagy készülő
dések folynak, mindenki azon dol
gozik, hogy a csapat jobban szere
peljen, mint az ősszel. A  vezetőség 
bizonyára sokat tanácskozik ezen, 
alkalmasint ötletek merülnek fel s 
mindenki javaslatokkal áll elő.

Mi a Ferencváros-Közép egyik 
emberét, a zöld-fehérek egyik lel
kes szurkolóját hallgattuk meg. 
Tőle kérdeztük meg, hogy szerinte 
ml lenne a tennivaló a Ferencváros
ban.

Btrassenburgl Klein Ferdinánd dr, 
a. Ferencváros-Közép tagja így fe 
lelt a kérdésünkre:

—  Először az kell, hogy a vezető
ségben teljes összhang legyen. Má
sodszor megnyugtató módon kell el
intézni az edzőkérdést s mindazo
kat, amik az edző személyével kap
csolatosak. Olvasom, hogy Vímény 
Lajos edző szerződését meghosszab
bították. Semmi kifogásom ZHméity 
Lajos ellen, de csak akkor>

ha végre rendszert visz a Fe
rencváros játékába. Nálunk 
évek óta jönnek és mennek az 
edzők, de rendszert egyik sem 

tud a csapat játékába vinni. 
Nálunk még mindig áz a taktika, 
hogy majd „kiugratjuk kétszer- 
háromszor a Sárosi Gyurkát, vagy 
a Kiszely Lapajt é akkor megnyer
jük a m é rk ő z é s tH o l vagyunk ma 
már ettől a taktikától! t A Ferenc
város nem halad a korral.

Tchervonaton jár a repülőgép 
korszakában.

Tessék a játékosokba stilust verni, 
lessék valamelyik rendszer mellett 
megállapodni. Egyelőre mindegy, 
hogy milyen rendszer, de legyen va-

Februór 19-án lesx
a  téli ifjúsági edzések 
záróünnepség®

Szerűién este B BLASz elnöki szobája 
bán gyűltek össze azok az edzők, akik 
a?. Ifjúsági edzéseket vezetik. Barcs-áy Já
nos, a BLASz ügyvezetője Szorgalmasan 
jegyezte azokat a panaszokat és észrevé
teleket, amelyeket fit edzők előadtak. Az 
edzők jelentései után Molnár Igá ié  ifjú
sági szövetségi edző tett jelentést Bra- 
csay János ügyvezető elnöknek a téli 
edzések körüli tapasztalatairól.

— Nyugodt lélekkel jelentheto’n, hogy 
a nagy általánosságban teljes rend és 
igen jó eredmény állapítható meg a vég* 
lelt munka körül, *- mondta Molnár Is- 
náo szövetségi edző. «- Hibák ugyan 
akadtak, amiket elkerülni nem lehetett, 
de minden intézkedés megtörtént, hogy 
ezek a jövőben ne forduljanak ismét elő.

Jelentette továbbá az ifjúsági Szövet
ségi edző, hogy február 18-án lesz ezek
nek a téli edzéseknek a zárd vizs«aüimep- 
sége. Ezen a záróünnepségen t téli ed
zéseken fésztveít ős6zás Ifi játékosok 
megjelennek és közös gyakorlatokat vé
geznek majd. A záróünnepség műsorát a 
vozeiő edzők mégjdejében kézhez kapják 
A  nagyszabású ünnepséget az "egyik — 
még ki nem jelölt — nagypályán tartják 
mag.

AZ értekezlet végén Molnár Ignác szö
vetség! edző fllmbfcmutatút tartott a be
melegítő gyakorlatról és. a szakszerű gyú
rásról.

Magyarország helyett Belgrád, A uá
illetek február 11-re megüt dák Ítoíliube 
á magyar válogatottat, de az MLSz nem 
fogadta el a meghívást. Élre a németek 
iy.eghívtáli Ikigrád csapatát s így 11-éü 
Berlinben Berlin--Belgráá Válogatott mér 
kösse. le*z,

A GTE-ben Is megkezdődött a torna
termi edzés. A  bajnokságban Vezető csa
patában tavaszra nem várható lényeges 
változás. — Mándi edző szerint;

lamtíyen rendszer, mert a rendszer
telenség miatt kapjuk a gólokat. 
Tessék aztán korszerű rendszert vá
lasztani. És aki nem tudja magát 
alávetni a rendszer követelményei
nek, az maradjon ki a csapatból. Ha 
Dimény Lajos rendszert is tud vin
ni a Ferencváros játékába, akkor a 
Közép lesz az első, amely öt üdvö
zölni fogja. Harmadszor a legfon
tosabb szerintem az, hogy a játéko
sok baráti összetartását nálunk is 
honosítsák meg. Legyen minden já
tékos egyforma és legyen mindenki 
mindenkinek az igaz barátja.

—  Mi a véleménye: nem kellene a 
csapatot megerősíteni?

-— A fedezetsort már nem, mert 
azt már megerősítették Szálay I I -  
vel, g, Nemzeti volt játékosával. 
Most hallottam ezt a hírt. (Nem. 
sokkal később beszéltünk Tóth La
jos dr intézővel, aki a hírt megcá
folta. Szerk.) Szalay Il-re  szükség 
van. Lázát kitűnő játékos, de ő nem- 
megoldás. Lázár ugyanis önmagá
nak játszik s semmibe Sem Veszi a 
csapatmunka követelményeit. Sze
rintem csak a csatársort kellene 
megerősíteni. Hogy holt Hát a Szé
leken a fiatalokkal már rendben 
lennénk...

—  És mi a véleménye a Ferenc
város jelenlegi védelméről 7

—  A hátvédeink nem rosszak.
—  Pálinkás?
—  ő  is megfelel. Ha majd a csa

táraink úgy rúgják a gólokat, mint 
régen, akkor a közvetlen védelmünk 
is nyugodtabban játszik majd.

íme így beszél a Közép egyik 
tagja. Talán a Ferencváros vezető
sége értékesíteni tudja az elmon
dottakat.

>S3 öaSm

A Törekvés kitart 
a szabad levegő 
maisait
FssSás hófaiak között

A kissé enyhébb Időben a Törek
vés-játékosok. még nagyobb kedvvel 
végezték szabadtéri edzésüket. Majd
nem embermagasságnyi hófúváso
kon keresztülvágtak a salakpályán 
mintegy méternyi széles futókört. 
össszesen hat kört futottak a játé
kosok, ugyanannyit gyalogoltak. A  
körök között két igen tisztességes 
iramú is akadt.

A  tornatermi edzésen „vendégek'* 
is voltak. Játékvezetők. . .  A  Törek
vésbe tartozó játékvezetők Iványi 
vezetésével mintegy tizen megjelen
tek, hogy megtartsák első torna
termi edzésüket. A  játékvezetők 
nagy szorgalommal futottak, szök
décseltek s különféle gyakorlatokat 
végeztek.

A „TÖri“ -flűk tornatermi munká
jában érdekes újdonság volt meg
figyelhető. Régi panasz, hogy a 
magyar játékosok nem eléggé ön
állóak, nem jutottak el addig, hogy 
„önmaguk edzői“  legyenek. A  leg
utóbbi edzőtestlüeti szakértekezieten 
is hallatszottak hangok, hogy a 
magyar játékosokat önállóságra kell 
Szoktatni. Noa, a Törekvés máris 
jó példával jár elől. A  torna gyakor
latokat ezúttal maguk a játékosok 
vezették —• fölváltva. Az egyik já- 
jékos középreállt, magyarázott, ve
zényelt, mutatott. Volt égy kis 
lámpaláz, de becsülettel belejött 
mindenki a szerepbe. A  kis Zörgő is 
erélyesen kiáltotta el magát a kör 
közepén:

—- Kellő komolyságot kérekl Ter
peszállás, törzshajlítás, könnyedén, 
lendülettel! Pata, több élétet!

LőrincM, Róják, Palatínus Is ve
zényelt, majd Garamseegí tartott 
előadást a helyes fejélés alapmoz
dulatairól.

—  Ha az ember tanít, a végén 
maga is tanul jegyézte meg Pa
latínus elismerően.

A  labdagyakorlatok során a feje
lés mellett m ár a toppolásnak kü
lönféle fajtáira ié sor került. Ezeket 
Zörgő, Tóth, Tagányí, Magyar és 
Róják mutatta be á többieknek.

Hát... van még tanítani és — 
tanulnlvaló. . .  A  Törekvésben leg
alább belát j&R!

*
A  pálya finn teredhez hasonló. A  

napokban sor kerül '& pálya meg
tisztítására. Le kell lapátolni a ha

vat róla. Részben azért, mert nem
sokára sor kerül az első szabadtéri 
labdagyakorlatokra, részben pedig 
azért, mert ha nem hordanák le, 
akkor talán még júniusban sem 
jönne használható állapotba a pálya. 

•
Nincs nagy szerencséje a Törek

vésnek jobbfedezet ’ tekintetében. 
Szűcsöt nemrég üzemi baleset érté. 
Az ifjúsági Kónyát pedig vakbél
gyulladással kórházba szállították, 
ma operálják. Dóry lába még min
dig nincsen rendben, Pusztai sem 
tud erősen mozogni. Sirály már 
meggyógyult.

A Szeged
szerdán tartotta első tornaternl edzését a 
Va-sutdis-sporttelep torna téridében* Hős ser 
*Tibor edző vezetésével. Az edzésen Lukács 
kivételével valamennyi játékos résztvetL 
Lukács nem indokolta meg1 távolmaradá
sát. A  vezetésé# előreláthatóan fegyelmi 
elé állítja. A  Szeged edzése után a SzAK 
tartott edzést, ugyano&ak He&ser edző Ve
zetésével.

A Haladás
szerdán ésta tartotta harmadik tornatermi 
edaését Lyk* edző vezetésévé!. Az edzés
ről csalt Lovász hiányzott. Tavalyi láb
sérülést) kiújult és most újból gipszkötést 
kapót!. Késztvctt azonban az edzésen 
Érásznál, a veit balhátvéd.

— Újból edzésbe álltam — mondottá 
Érászt!ai —, tavasszal újból játszani sze
retnék!

vagy
Torma II, nagyon jó l szerepelt 

Vasárnap a Városiban. A mérkőzés 
után megkérdezték tőle;

—  Milyen tervei vannak a jövőre t
-— Az Operában szeretnék

boxolni! . . .

■ «$ > “

A Föv. T. Kör február 3-án tartja bá
gvománvos bálját. Utána megkezdik áss 
edzéseikéi a 18á#dőiaávárt>si4ít.

A Gázgyár a GTF.-iatíi Füzin kívül Szú- 
bekkel (M. Textil) és Dauerral, I II . kér- 
TVB erősödik.

A  BSzKI.T kedden tartotta élső torna- 
tenni ndzését. Ma folytatják a comizást 
a villaípdslsk-

„Első segélynyújtás füthallsérölések *ee.
tőiben1 címen ma, esilíSrfSküii esté Ball- 
denbur? József dr eiftadásl tort a JT he
lyiségében (Vilmos esászár-út 23,). 
előadáson a JT tagjain kívül vendégek is 
rémvéhetafk.

Mégis rtegtartiák s MOVE székházáháti 
tó ifjúsági edzéseket mert sikerült szé
nét szerezraibk amivel á tornatermét fSt- 
liéttfe- Az cdzteefcet má, csütörtökön j i  
péntekén tartják meg.
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B»cms Csütörtök, 1940 január 28.

A® új ba jnok i ren d 
szerrő l vo lt sző «
a BlLASz nagy érte' 
k e lle tén
Az egyletek nem nagyon lelkesednek 
a B ASz és a főváros környékének egy - 
másba olvasztásáért

A  B L A S z  vezetőség-e szerdán este dapesten ellenkező a helyzet. Mé^ 
népes értekezletet ta rto tt az alszö- kell találni az egységesítés m ód já t 
vétség  egyleteinek képviselőivel. ‘

Barcsay János, a B L A S z  ügyveze
tő je  adta elő a m egvitatásra váró 
kérdéseket. A  leg-fontosabb probléma 
szerinte az új bajnoki rendszerrel 
kapcsolatban a  szövetségi admínisz 
tráció új területi beosztása.

A  hozzászólások előtt Vághy  K á l
mán Ism ertette azt a tervezetet, 
am elyet a m iniszteri biztos k idol
gozott.

Ezután G idofa lvy  P á l d r k ife j
te tte  az új bajnoki rendszerből 
fo lyó  feladatokat. K ife jte tte , m ilyen 
hatalmas területek fekszenek parla
gon a labdarúgás szempontjából 
Gyors és jó  adm inisztráció csak 
akkor lehetséges, ha több kisebb ke
rü le tre  tago lju k  szét a vidéket. Bu-

A  m iniszteri biztos szavai után 
az első hozzászólók, Gál István 
(M a rg itta l. Kovács La jos PSC. 
N a gy  Zoltán ( Szentlőrlnc), Nem es 
kéri Lajos (W ekerle te lep ), Bóka 
La jos B L K  súlyos, nehézségekre mu
tattak  rá, am ellyel a főváros 
környék egybeolvasztása esetén az 
egyesületeknek m eg kellene küzde 
niök. HA m egvalósítható volna egy 
általán az új beosztás, a következő 
bajnoki évben semmiesetre sem 
volna szabad azt életbeléptetni, csak 
talán m ajd évek múlva. A  hangulat 
határozottan a B L A S z  mostani kere- 
tem ek fenntartása m ellett nyilatko
zott meg.. (A z  értekezlet lapzárta
kor m ég ta rt.)

P  OLGÁÉT A SPORT SZANATÓRIUMBA 
SZÁLLÍTOTTÁK

Polgár állapota tegnap estére annyira 
rosszabbodott, hogy be kellett szállítani 
a sportszanatóriumba, Kreisz dr. véle
ménye :

— Polgárnak gennyes mandulagyulla- 
dása van. Legalább egy hétig eltart,
amíg meggyógyul.

Nemes és Boldizsár meggyógyult. A 
Kispest ma délutáni edzésén már a két 
...gyógyult'-*; Boldizsár és Nemes is részt - 
vesz. Mindkettő kiheverte már influenzá
ját. A csütörtöki edzés háromnegyed 5 
órakor kezdődik és ezen már az amatőr
játékosoknak is részt kell venniök. A 
szabadságon lévő Kalocsay a vasárnapi 
délelőtti edzésen (9 órakori már szintén 
résztvesz.

Pénzbeli segélyt ad a tavaszt idény 
megkezdése előtt az MLSz a kisalföldi 
és a kiskunsági alosztály minden egyle
tének.

Bobrik Károly, a Postások edzője 2S-án 
visszatér vidékről és újra átveszi az ed
zések vezetését

fi&iv
E gy  sí-m azsola m ondja a város  

k özé j én:
—  Rém es, mennyi h ó t  V g y  lá t

szik, akkor odafönt nincs a hegyen!

K o s á r l a b d a

A IV. osztályú bajnokság1 állását

•TÉG ■

Ma délben ntaznak Garmischba a EKE
meghívott műkorcsolyázói, ahol csupán 
bemutató futásokon fognak résztvemii 
Az eredeti meghívásban versenyekről volt 
szó. A következők utaznak: Botond ftva. 
és Györgyi, a Szekrényessy-páros, Tér- 
ták Elemér és Kállay Kristóf.

Tegnap délben érkeztek meg jugoszlá 
viai portyájukról a Botond-Iányok és 
kis Király Ede. Mint mondják, remekül 
érezték magukat és rengeteg szép aján
dékot kaptak egyhetes ottartózkodásuk 
alatt.

Budapest bajnoka, a BKE korongosa 
pata vasárnap játszik Kassán a vidéki 
bajnokságban első helyen végzett Kassa 
korong-csapatával. A visszavágó mérkő 
zést alkalmasint csak február 18 és 25 
között fogják lejátszani a műjégpályán.

A magyar válogatott korongcsapat 
29-én utazik nagy németországi és svájci 
portyájára. Garmisch-Partenkirchenben 
február 1—4-ig résztvesznek a nagy nem 
zetközí korongtornán. Ezenkívül még 
következő csapatok vesznek részt: a né
met válogatott, a cseh protektorátus é3 
Bécs váro3 válogatott csapata. Innen to 
vább utazik a csapat Svájcba s ott hét 
városban, előreláthatólag l8--áig fognak 
portyázni.

A BKE korongcsapata a prágai L.TC 
Praha ellen esedékes visszavágó mérkőzé 
sére csak február végén tud felutazni 
Prágába.

Tegnap délután jólsikerült ütőlabda 
mérkőzést vívott a BKE két csapata 
(öregek és fiatalok).

1-3. BEAC IV.. 
1-3. MRTSE 
1-3. MAFC III. 

4 KAOE 
. 5-6. T'.FSC III.

5-6. BSE 
7-8-9. TFSC IV 
7-8-9, Gamma 
7-8-9. M. RAFC

5 4 1 8
6 4 2 8
4 4 — 8 
3 3 — 6
3 1 2  2
4 1 3  2
5 — 3 —
j  __ 3 _
3 —- 3  —

KÉZIÉ ABD A
VASÁRNAPI TEKEMKÉZILABDA 

MŰSOR
('Nemzeti Tornacsarnok)

2.-30: MTE—M. Posztó ( Szőv.-díj)
3.05: Elektromos—MTE (III. osztály) 
3.40: MTE—Elektromos (I. osztály)
4,15: KAOE—MAFC íSzöv.-díj)
4.55: MAFC—BSzKRT (III. osztály) 
5.30: BSzKRT—MAFC (í. osztály)
6.05: Wacker—Széchenyi (II. osztály) 
6.40: Kistex—BTK (Szöv.-díj)
7.15: BTK—Kistex (II. osztály)
7.50: VÁC—BTC (III . osztály)
,8.25: BTC—VÁC (I. osztály)
9.00: KAOE—Elektromos (Barátságos).

TEGNAP KELLETT VOLNA MEG 
KEZDENI

a kassai ifjúsági korongbajnokságot, de 
a nagy- hóréteget nem tudták a pályáról 
lefakarítani. így  ma kezdenek. Csütörtö
kön KAC—KSE\ Polgári—Gimn., Keres
kedelmi—Ipariskola, — pénteken Keresk 
—Gimn.. KSC—Ipar, KAC—Polgári. — 
szombaton KSC—Gimn.. Keresk.—Polgá
ri., KAC—Ipar, — vasárnap Keresk.— 
KSC, Ipar—Polgári. — hétfőn KSC—Pol
gári. Keresk.—KAC, Ipar—Gimn., — 
kedden KAC—Gimn. mérkőzés lesz.

AZ SzKE
SZEGED VAROS JÉGKORONGBAJNOKA

Szeged város korongbajnokságáért az 
egy héten át folyó előmérkŐzések után 
tegnap játszották le a döntőt. Eredmény: 
SzKE I.—Szent Imre 5:3 <3:1, 1:1. 1:1). 
Vezette: Schenk dr. Gólütő: Pataki I.
(3), Incze (2), illetve Kirinyi (3).

VÍVÁS

A BEAC vendége lesz a HTVK vírógár- 
dája ma délután a BEAC-vívóíeremben. 
A  csortedélutánon a két egyesület között 
több _ barátságos mérkőzés fog lefolyni.

Rajczy dr. nyerte it Pázmány Péíer- 
eralékversenyt, amint ez előrelátható 
volt. Holtversenyben végzett Bayval, akit 
aztán a döntő mérkőzésben igen nagy 
fölénnyel legyőzött. ítajczs* dr. igen jó 
formát mutatott s bizonyos, hogy az idei 
versenyév elsőosztályú kardversenyein 
legalább olyan előkelő szerepet fog ját
szani, mint a múltban.

At UTE nem rendez több versenyt az 
idén. Ismeretes, hogy az UTE kardverse 
nyére mindössze 3 nevezés érkezett s 
emiatt a versenyt nem tartották meg. Az 
egyesület most elhatározta, hogy nem 
rendez  ̂ több versenyt. . . .

A vívósz övetség díjkiosztó vacsoráját 
27-én, szombaton tartják a Tiszti Kaszinó
ban. A lakomán Albrecht királyi herceg 
elnök fogja a tavalyi évad dijait a ví
vóknak kiosztani.

A BBTE III. o. kardversenj-ére a kö
vetkezők neveztek: BEAC: Köves, Rosen- 
berg, BSzKRT: Gerevich. EMTE: Geöcze, 
2\ma, GTE: Radnai, DAC: Hankó, Ká
dár, Marosi, MAC: Horváth, Eötvös,
MAFC: Böszörményi. Zöld, MTK: Ká-
nitz, RÁC: Porteleky. UTE: Vigyázó II., 
Perjés. Bosnyák, BBTE: Gönczy, Nyáry. 
T&rezaly, egyleten kívül: Garasos.

Népes mezőny a BEAC párbajtőrverse- 
njén. Vasárnap rendezi a BEAC elsőosz
tályú párbajtőrversenyét, amely egyben 
válogató is. A versenyre 24 vívó nevezett. 
A  nevezések a következők: HTVK:- Szé- 
kelyhidy, Kevey, Jeney, Bolgár, Balás, 
Xárányi, Platthy. Hennyey. Gyalokav, 
Kőhegyi, Ács, Gözsy, Marcalkövy, Orbán, 
MAC: .Duhay. Gerevich, ÜTE: Palócz,
T&bajdy, RÁC: Nedecky, Filippinyi,
BEAC; Berzsenyi, Molnár* Bartos.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Szabaáy Tibor. A  Nemzeti Tornaegylet

ben érdeklőd jók.
Fáth József, Bp. A kérdezett egyszer 

sem nyeri olimpiai bajnokságot
PÁ LYÁ ZA T I ÜZENETEK

Aa V. számú szelvényen szereplő olasz 
találkozók őszi eredményei: Bari—Ge
nova 0:3, Fioreníina—Milano 1:3, Roma— 
Jnventus 1:1. Torino—Lazio 1:1, Modena— 
Nov&ra 0:1. Ambrosiana—Venezia 1:2, Li- 
guria—Napolj 2:3, Triestina— Bologna 0:2-

IFJírSAG

Mátyás Judit 
a KISOK leáuvsí bajnoka

A KISOK tegnap rendezte a leány sí
bajnokság első részét, a lesiklást. Itt 
nagy meglepetésre Mátyás Judit győzött. 
Az esélyes Delmár csak harmadik lett- 
Eredmények:

II. korosztály: 1. Szeremlei Sibil (Né
met bíro-d a Imi -reál) 1:16.2, 2. Bartók Dczi 
(NB reál) 1:24.7, 3. Freuer Ursula <XB 
reál) 1:29.9, 4. Bálint Mária (Baár Ma- 
das) 1:31, 5. Ladányi Sylvia (Baár Ma* 
da*d 1:49-2, 6. Wolf Edit (NB reál; 1:50-8,
7. Físehi Marianna (Baár Madasj 2:55, 8. 
Udvaros L ily  (Baái Madas) 5:28

I I I —IV . korosztály; 1. - Mátyás Judit 
(Baár Madas) 1:52-4, 2. Bérczy Gabriella 
(Szilágyi Erzsébet) 1:53.6, 3- Delmár Syl- 
vi& (Baár Madas) 1:54.8, 4. Székely Judit 
(Mária Terézia) 1:58-2, 5. Engel Amália
(Baár Madas) 2:04, 6. Hermann Anna
(Baár ^Jadaő) 2:15-9, 7. Virányi Klára
(Baár Madas) 2:14-4, 8- Vadász Nóra
(Szekeres) 2:24-3. 9. Staüfér Erna (Baár 
Madas) 2:45, 10. Fehér Zsuzsa (Mária Te
rézia) 3:02, 11. Somló Zsuzsa (Márta Te
rézia) 3:11, 12. Pfeiferi Lőtte (NB reál) 
3:17-1. IS. Váradi Éva (Gyakorló) 3:18-7, 
14. Sem jón Magda (NB reál) 3:20, .35. Ka
tona Júlia (Veres Pálné) 3:25 6, 16. Stileze 
Erika (NB reál) 3:44.8. 17. Lengyel Mária. 
(Baár Madas) 8:45.8, 18. Beretvás .Judit 
(Veres Pálné) 4:06. 19.- Béli Éva (Dr. Ba- 
j.oszné)- 5:57, 20- Faragó Ágres (Veres 
Pálné) 7:45.5, Pl Robrman Mária (Szilágyi 
Erzsébet) 8:15.9, 22. Záhorszky Éva (Szi
lágyi Erzsébet) $i&7.

Hegkozdőciött a KISOK 
jégk©r©ngt*aImokség

Két mérkőzést lejátszottak már 
a KISOK-bajnokság keretében.

Xlr. Katolikus gim.—Evangélikus 
gim. 5:2 (2:0, 2:3, 1:0).

Gyakorló felsőkéit.—Kemény gim. 
7:0 {3:0, 2:0, 2:0). Játékvezető
mindkét mérkőzésen Jeney Zoltán 
volt.

A  bajnokságra 16 iskola nevezett. 
Az I. és II. osztályba tartozó isko
lák csapatai körmérkőzést játsza
nak. A  n, osztály csoportgyőztesei 
egymás között döntik majd el az I. 
osztályba való jutás kérdését. Be
osztás a kővetkező:

I .  osztá ly : Evangélikus, Szent
Imre, Zrínyi, Árpád és Kegyesrendi 
gimnáziumok.

I I .  osztjály, a) csoport: Berzsenyi,
Kemény, Zsidó gimnázium és Gya
korló felsőkereskedelmi; b) csoport: 
Evangélikus II., Kir. Katolikus, 
Eötvös gimnázium és Rákóczi felső
kereskedelmi; c) csoport: Szent
Istvá..n, Aranyossy felsőkereskedelmi 
és Verböczy gimnázium.

A  mérkőzések beosztása a követ
kező:

Ma, csütörtökön, 2.20 órakor: 
Kegyesrendi gim.—Evangélikus gim. 
3 órakor: Gyakorló fit.— Zsidó gim. 
3.40 órakor: Szent István fk.—Ver- 
böczi gim.

26- án, 2.20 órakor: Berzsenyi
gim.—Kemény gim. 3 órakor : . Evan
gélikus gim. II.—Rákóczi fk.

27- én, 2.20 órakor: Árpád gim.T— 
Szent Imre gim. 3 órakor: Eötvös 
gim.—Kir. Katolikus gim. 3.40 óra
kor: Szent István gim.—Aranyossy 
fk..

29- én, 2.20 órakor: Berzsenyi gim. 
—Gyakorló fk. 3 órakor: Kemény 
gim.—Zsidó gim. 3.40 órakor: 
Zrínyi gim.—Evangélikus gim.

30- án,. 2.20 órakor: Szent Imre
gim.—Kegyesrendi gim. 3 órakor: 
Evangélikus gim.—Eötvös gim. 3.40 
órakor: Rákóczi fk.—Kir. Katolikus 
gim.

Február 1-én, 2.20 órakor: Ke
gyesrendi gim.—Árpád gim. 3 óra
kor: Szent Imre gim.— Zrínyi gim.

5-én. 2.20 órakor: Evangélikus
gim.—Árpád gim. 3 órakor: Bercsé
nyi gim.—Zsidó glm. 3.40 órakor: 
Kegyesrendi gim .- Zrínyi gim.

A KISOK kerü'etí sibajnokságainak
műsora: január iífi, 27: Miskolci kerület a 
Kékesen rendezi meg a versenyt. Január 
31—február 1: Kassán a kassai kerület , 
versenye. Február 4, 5-: Sopronban a sop
roni kerület versenye. Február 15, 16. 
17: országos bajnokságok a Mátrában.

16 méteres súlylökőí, 
világcsúcsot döngető diszkosz* 
vetőt és 50-es kalapácsvetőket

szeretne „kihozni" Cserenyei István, 
a magyar dobógárda szákoktató]a

A  m agyar atlétikai edzők közül N agyon sokat várok  R  e i s  z 'k y -

A T L É T IK A

Maki és Nurmi
mégiscsak elutazott 
Amerikába

Mint az MTI Helsinkiből jelenti 
hétfőn  m égis csak ú tra  k e lt A m e r i
kába a je len  legjobb hosszútávfu
tója , T.aisto M a k i és véle  a m últ 
legnagyobbja, Paavo N u rm i.

M a k i készülődéseiről, ingadozá
sairól többször is beszámoltunk. 
Közöltük, hogy a finn  korm ány k i
fe jezett kívánságára u ta z ik  N u rm i 
kíséretében A m erikába , hogy ott 
szereplésével a Finnország iránti 
szimpátiát ébren tartsa, A  finnek
nek jó tapasztalataik vannak a fu
tóik révén szerzett amerikai össze
köttetések felől: amerikai nagy kol- 
csönük sikerét N u rm i 1925-ös cso
dálatos verseny körút ja biztosította.

M a k i .többízben is lem on d o tt az 
amerikai útról. Még ezelőtt két hét
tel is úgy nyilatkozott, hogy őszi 
lábsérülése k iú ju lt és k izá rtn a k  ta rt
ja , hogy olyan fo rm á b a  jö jjö n , 
amelyben az am erika ia kka l szem 
ben m egá llha tja  a helyét. Úgy lát 
szik, hogy állapotában is, formájá
ban is örvendetes változás állott be 
és mivel a finn kormány ragaszko
dott M a k i és N u rm i amerikai útjá
hoz, mind a ketten engedelm esked
tek.

Fedettpályán valószínűleg majd 
csak az idény legvégén indul Mö,ki, 

ha, ugyan indul. Inkább majd á 
nyílt pályaversenyeken, köztük az 
amerikai bajnokságban vesz részt. 
Mint indulása előtt az újságírók
nak kijelentette, legszívesebben 5000 
és 10.000 m éteren indulna odakinn, 
de ha úgy k ívánják és ha a  finn  
ügynek ezzel s zo lgá la to t tehet, 
akár 100 m éteren, is odaáll.

A  kíséretében kiutazó N u rm i is 
indulni fog, valószínűleg csak old 
boy-versenyekben, de mint mondta, 

m érfö ld tő l akár m a ra th ón ig  te r 
jedő távon. N u rm i esete rendkívül 
érdekes. Mint emlékezetes, N u rm it  
a losangelasi . olimpián az amatör- 
ségbe ütköző tettel miatt nem en
gedték indulni. Finnországban 
azonban még versenyzett ezután is 
és hivatalosan sohasem m in ős íte tte  

N A S z  p ro finak , m in t Ladoum e- 
guet annakidején. Ha tehát a nem
zetközi szövetség szemet húny — 
és ebben az esetben alkalmasint 
szemet fog hányni — , N u r m i  aka
dálytalanul indulhat odakinn araa- 
törversenyeken. ös ha komolyan 
nekilátott- az edzésnek, 43 éve elle
nére Is jól szerepelhet az egészen 
hosszú távokon.

m ár eddig is Cserenyei István t ta r
to tták  ■ a dobások —  elsősorban a 
súlylökés, diszkoszvetés és kala
pácsvetés —  legelső szakértőjének. 
A  szövetség elnöksége hasznosítani 
akarta ezt a tudást és

Cse.renyelre bízta a magyar do
bók irányítását.

E zzel nemcsak azt érte el, hogy a 
legjobb helyről kapják a dobók az 
utasításokat, hanem lehetővé tette 
Cserenyei részére is a, további spe
cializálódást és ebben a szakmakor- 
ben a lehető tökéletes kiképzést. A z  
az előadás, am elyet Cserenyei a do
bások anatóm iai végrehajtásáról az 
edzötanfolyainon tartott, m indenkit 
m eggyőzhetett elm életi fe lkészü ltsé
géről, gyakorla ti tudását periig le g 
jobb dobóink is annyira értékelik, 
hogy m indnyájan szívesen dolgoz
nak áz ő vezetése alatt.

A  m agyar dobók az utóbbi évek
ben elm aradtak a külföld, elsősor
ban Ném etország dobóinak fe jlődé
sétől.

Tavaly jó irányban indultak el
és rem élni lehet, hogy az idén újra 
lendületbe jönnek. M egkérdeztük 
Cserenyei Istvánt, m i a véleménye 
erről a fe jlődésről?

—  K ettőn  á ll a vásár. Én  a rr-a- 
gam  részéről m indent el fog ok  kö
vetn i, hogy m indenikbe beleöntsern 
azt, am it én tudok. A  siker a ttó l 
fü gg , hogy k i  m i l y e n  s z o r 
g a l m a s a n  d o l g o z i k  és m ilyen  
m értékben akarja  és tudja átvenni 
a hallottakat.

—  Sajnos, a dobókkal való fo g 
lalkozást csak egészen az óv végén  
kezdtem el és sokan vannak a te
hetséges fia ta l dobók közül, akikéit 
m ég nem is ism erek. R ó lu k  tehát 
vélem ériyt nem  mondhatok. E z t a 
hiányosságot azonban a tavaszi 
idény m egindultával sürgősen pó to l
n i fogom . Ha m ost m ár az általain  
ism ert és főként a télen á t a szövet
ségi edzéseken résztvevő dobókról 
kell vélem ényt mondanom, ezt az 
alábbiakban fog la lhatom  ősszel

Su’Vlökéf.
.—  A  s iíly lökök élén több, m in t 

egy évtizede D a rá n y i  J ó  s k a 
áll. fi h ivata li e lfogla ltsága m iatt 
nem v e tt részt eddig az edzéseken 
De különben is az ö mozgása any 
nyira k ijegecesedett, ö m aga any 
nyira k ifo rro tt  versenyző, hogy éi 
neki n e m  s o k a t  t u d n é k  s e  
g í t  e n i. További elsősége a ttó l 
fü gg , hogy m ennyi időt tud áldozni 
az edzésre.

—: N é m e t h  E r n ő  nagy buz
ga lom m al kezdte a té li edzéseket 
újabban azonban rossz h ivata li be
osztása következtében sokat hiány
aik. Ped ig ez nagy kár. Olyan ha
talmas töm eget, m in t az ö 105 ki 
ló ja , csak nagyon sok m unkával le 
het úgy átdolgozni, hogy m o z g é 
k o n y a b b  legyen és m inden deká
já t a k ívánt cé l érdekében tudja  
latba vetni. M egva llom  azonban, 
hogy én nem is annyira súlylökésben  
lá tom  az ő igazi cé ljá t, hanem k a- 
l a p á c s v e  l é s b e n .  E lég  fü rge  
és ügyes hozzá. Ha annyit dolgoz
nék, m in t Gáspár, egy -kettőre  tú l
szárnyalhatná Kem ényt. D e persze 
ezért súllyal is dobhat m á r az idén 
15.50-et, csak „e l kell fogn ia  a m oz
gást".

—  C s d n y  i  Z o l  iban rendkívül 
nagy a fantázia  Na,gyón szorgalm as 
és am elle tt öntudatos, a u t o d i 
d a k t a  atléta,. A  napokban fé lre 
h ívo tt és m egm uta tta , m it spekulált 
ki a stílusában. M ondhatom , hogy  
kitűnő. N a g y  kedve is van m ost a 
súlydobáshoz, súlyban is gyarapo
d o tt; 90 kiló. E zzel a súllyal v i l á g 
v i s z o n y l a t b a n  is je lentős ered
m ényt (16 m éte rt é rtek  ez a la tt) 
érhet el.

—- A • többi súlylökő közül R á k 
h e l y t  ism erem  közelebbről, de ö t 
a gerelyvetés és főkén t a fu tba ll e l
von ja  a súlylökéstöl. A z  ifjú sá g i 
gárdából az inkább diszkoszvetőnek  
induló G y ő r ö k é t  és a rákos ligeti 
H a m v a y t  lá ttam . U tóbbinak igen  
jó  a lakja van. Sajnos, a tava ly i év 
szenzációját, a m ég idén is ifjú sá g i 
C s  a p ó t  m ég nem  lá ttam  dobni. 
N agyon kíváncsi vagyok rá.

Disxkoszvelés
—  A  diszkoszvetők közül J ó s s á  

igen szorgalm as és ha valam i közbe 
nem jön , el kell érnie az 50 m  é- 
t e r t .  Erősödni fog  és ügyesebb is 
lesz a té li torna a la tt. K u l i t  z y  a 
B B TE -be  já r  edzésre, ö  sem érte  
m ég el élete legnagyobbját. S zorga l
mas té li m unkájából Íté lve  M á d  a- 
r á s z  is újabb fejlődés e lő tt áll.

t ő i ,  a k it az összes dobók közül a 
legtechnikásabbnak tartok . N agyon  
é rti a diszkoszvetés minden cs ín já t- 
binját. Csak a lábai gyengék kissé, 
pedig a jó  és ügyes „ o s z l o p  o- 
k o n“  nyugszik a dobás eredmé
nyessége. M ost láberösitö gyakorla 
tokat véges. H o r v á t h  V i l i t  
sajnálnám legjobban, ha nem  tudná, 
ú jra  elérn i v í l á g c s ü c  s -j o r  m a- 
j  á t. M e rt  nála csak m egism étlésről 
van sző. Tavasszal elm egyek egy- 
két-h étre  D iósgyőrbe és ú jra  kézbe
veszem. Vá ltozatlanul bízom  benne. 
A  többiek még -nem m ozognak ezen 
a határon, de számos lehetséges 
f ia ta lt lá ttam  a N em ze ti Sport 
ranglistá ján  is. H ogy mennyi tehet
ség akad, az latszik abból, hogy e l
já r  a m i T F -en  ta rto tt „zu g -to r
ná inkra" az ‘ idősebbik gyu la i K  e r -  
t é s z fiú  és m ég egy barátja  — 
mind a ketten ha tározott tehetsé
gek. A ztá n  i t t  van a soproni B ú d  a , 
it t  van a T F -is ta  G y ő r ö k  (csak  
tönkre  na tegye a szertorna ) és 
még egy sereg m ásik. Lesz u tánpót
lás -is diszkoszvetésben/

ífals'pácswefés-
—  A  kalapácsvetők leg jobb ja  

K e m é n y .  Ö a szokott szorga lom 
m al dolgozik  és biztosra veszem, 
hogy e léri az 50 m étert. D e azért —  
rem élem  —  nem ülhet majd páholy
ban. N  ém e t h e n  k ívü l elsősorba,n 
R  e, m  e te lesz rá veszélyes. A z  
aránylag fia ta l (26 éves)  U T E -  
dobónak van m ár versenyzői m ú lt
ja , van érzéke és kedve a kalapács
vetéshez is. Ha eddigi szorga lm át 
m egőrz i, B e r t a l a n ,  G á s p á r  és 
R  á c z dr is jó va l fe lü l dobhat már 
az idén 40 méteren. M ég összeszedek 
néhány fia ta l „ó r iá s t" is és biztosra  
veszem, hogy rövid  időn belül ko
m oly kalapácsvető gárdánk is lesz, 
Csak a fiúkban legyen kedv és k i
tartás.

—- A k ik e t nem  em líte ttem , az nem  
azért tö rtén t, m intha tő lük  nem  vár
nék kom oly  eredményt, vagy nem  
fog la lkoznék  m indenkivel egyenlő 
buzgalom m al és szeretettel.

Elsősorban a tél! tornák látoga- 4 
tóival foglalkoztáin,

m ert bennük napról napra lá tom  az 
igyekezetét. Rem élem , hogy ilyenek  
mindig többen lesznek. D e  törődni 
akarok a v idéki dobókkal is. Addig  
s, am íg  személyesen nem láthatom  
"két, szívesen adok bárkinek írás
ban is irányelveket.

A  fentiekből is látható, hogy a 
M A S z jó  kezekbe tette le a vissza
esett m agyar dobósport fellendíté
sének sorsát. Dobók, munkára fe l!

h a b o m  a t l é t a

dacolt a hóviharral is: még kedden is
kimentek nz edzésre. Ez a három Berta
lan. Németh Béla és Iglói volt. (Úgy 
látszik,, Iglói tanár úr visszavonulási 
szándéka nem olyan borzasztó komoly.)

VENZKE LEGYÖTE CENNINGHAMOT
A bostoni nagy iriérföldes versenyen áz 

öreg Venzke nagy meglepetésre meiiszé- 
lességgcl győzött Cunnigham ellen. Har
madik Rideouí, negyedik San Rontani, 
ötödik a műszaki tanulmányainak kiegé
szítése céljából Amerikában tartózkodó 
olasz olimpiai bajnok, Beceaii lett. Az idő 
4:13-1 mp — elég, mérsékelt. 880 ya-rdon A- 
nálunk is szerepelt Beetham lett az eleit 
1:504 mp alatt, kétmérTöllön pedig Lash 
nyert 9:15.3 rap-es idővel.

Svéd-holland válogatott atlétikai viadal
lesz júliusban Svédországban. A versenyt 
Bo Ekelund, a NASz főtitkára kötötte le 
amsterdami látogatása alkalmával.

HÓSPORT
A LEGJOBB MAGYAR T7GBÖK 

ÉS MfLESJKLoK.
(S egyesület 73 versenyzővel) neveztek a 
GSE vasárnapi mátrai versenyére. A jövő 
heti bajnokság előtt ez az utolsó alka
lom az erőpróbára és eg: úttal első ugró
éi lesiklóvérseny is ebben az esztendő
ben. Nem csoda, ha mindenki ott akar 
lenni a rajtnál. Ebben a két számban a 
válogatást is a GSE-vergeny alapján ejti 
meg a szövetség a bajnoki versennyel 
kapcsolatban a. jövő héten tartandó Bécs 
-^Budapest viadalra. Sok alkalmuk nem 
volt még eddig versenyzőinknek az ed
zésre és ezért — bármilyen jó állapotban 
te « « ■  a mátraházi sánc — nagy ered- 
menyt még nem igen várhatunk vasár
nap. Szó volt arról, hogy a Budapesten, 
" ‘áradó versenyzők részére a nagyszén) 
svábhegyi hóviszonyok kihasználására ki
írnak legalább egy futóversenyt vagy 
megrendezik az év elején hóhiány miatt 
elmaradt versenyeket. A sportbizottság 
azonban nem tartotta előnyösnek, hogy a 
futók hétről-hétre versenyezzenek a baj
nokság előtt és ezért a budapesti ver
seny kiírását mellőzte így a Svábhe
gyen vasárnap csak a bankbajnokság !e- 
siklő számát rendezik.

OS25AS

Flscher 3# méteren kikapott Klíssentó).
A győztes ideje 27, Fisckerá 27. J volt.
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L em on d tá k  
mm o la szok  a  MAC 
p o rtyá já t

Megírtuk, hogy a kék-sárgák csa
patát a nápolyiak olasz portyára 
hívták meg. Mái' régebben el kellett 
volna indulnia a MAC-nak, az ola
szok azonban nem. küldték a jegye
ket, majd később azt. írták, hogy 
csak február elsején kell elindul- 
»iok „ mert csak harmadikán lesz 
az első verseny. A z első verseny 
részletes műsorát meg is küldték 
egyidejűleg.

Természetesen a MAG csapata 
igen erősen készült az olasz por
tyára, mert nem akart ott szégyent 
vallani. Tegnap megkérdeztük Víz
vári Károlyt, hogyan készülnek a 
portyára.

. —- Sehogyan sem, *—• mondotta 
Vízvári —, ma megkaptam ugyanis 
uz olaszok igen udvarias levelét, 
amelyben sajnálattal közlilc, hogy a 
portyát most nem tudják megtar
tani. Az igazat megvallva, amúgy 
is bajban voltunk . áz uszoda üzem
szünete miatt. Kedden éppen ezért 
a Rudasban voltunk, de ott, csak 
úszkálni lehet, labdázni, edzeni mm. 
Így tehát részben örülök is, hogy 
elmaradt a portya. Csak a fiukat 
sajnálom, mert azok már nagyon 
fenték a fogukat a, szép útra.

K E R É K P Á R

€sutorás és Németh  
nyugalomba, vonul!

Csutorás, az MKSz egyik. leglel
kesebb munkása, a versenyzők „őr
mestere", a „nagy rakkoló" —• nem 
jelöltette magát a szövetség tiszti
karába. Csutorás visszavonul. Nem 
vállalja többé az országúti intéző 
címét és felelősségét, -— visszavonul 
—  mert elfáradt — , némelyek sze
rint, mert elkedvetlenedett. Szang- 
vinikus természete miatt az elmúlt 
Idényben kisebb-nagyobb összekoc
canásai voltak a versenyzőkkel, — 
ellenzéke támadt s ezzel az ellen
zékkel szemben nem akarja felvenni 
a. harcot.

A  másik visszavonuló 'Németh, 
aki szövetségi intézői tisztet töltött 
fos. Mír szerint a jövőben minden 
munkásságát egyesülete felvirágoz
tatására akarja fordítani —  s ezért 
vált meg tisztségétől.

Elbúcsúzott Pflaumer Ágoston is 
a szövetségtől. Elfoglaltsága és az 
a körülmény, hogy az FTC nem is 
ajánlotta, lehetetlenné teszi, hogy 
az idén a szövetségben: tisztséget
vállalhasson.

Küirnidi
kétüléses gépeket 
vásárol az MKSz!

A z a korszerűsítő folyamat, amely 
a közelmúltak hanyagságát, egy
kedvűségét és közönyét át akarja 
hidalni, egyre viharosabb iramban 
nyilvánul meg az MKSz házatáján. 
Néhány évvel ezelőtt még hiába gú
nyoltuk kétüléses gépeinknek özön- 
vízelőtti voltát, hiába Irtuk, hogy 
az ilyen acéltalicskákon lehetetlen
ség sikert felmutatni, bírálatunk 
mindenkor süket fülekre talált. A 
szövetség idei elnöksége azonban — 
felszabadulva egy régi, káros zem 
iélet minden félszeg maradiságáből 
.—, egyre erélyesebben tisztogatja el 
á, múlt itthagyott hibáit, igy többek 
között azt is elhatározta, hogy a 
régi avatag kétüléses gépeket új. 
korszerű tenderriekkel cseréli ki. E 
cél megvalósítása érdekében Szittya 
Rezső főtitkár a világ legjobb há
rom tendemgyártójával: a Párté
ban működő O. Éggel, az olasz 
Brambillával és a német Diamant- 
müvekkel kereseti és talált érintke 
zést. A  beérkezett ajánlatok Igen 
kedvezőek, mivel e cégek nem az 
üzleti haszon reményében, hanem á 
sport fejlesztését szolgálón szabták 
meg áraikat. A gépek a vámmal és 
szállítási költséggel egyetemben sem 
kerülnek többe, mint ■ egy idehaza 
megrendelt kétüléses, mely azonban 
Aljával van a külföldi nemes alkat
részeknek és azoknak az építést fór 
télyoknak, melyeket a külföldi ha
gyomány évtizedek során érvénye
sített.

A  szövetség reméli, hogy e gé
pek beszerzéséhez szükséges valutát 
a Nemzeti Bank — mivel elsőrangú 
sportcélról van szó — engedélyezni 
fogja, összesen három külföldi trn- 
lemet vásárol a szövetség. Ezek kö- 
Süt á legjobbnak bizonyuló gép min
tájára á W M-gvár külföldi alkőt- 
5'észek felhasználásával héhány ita
la i ■ tenűemét épít.

Úgy tudjuk, hogy az MKSz az új 
külföldi gépekét már az idény kez
detén a versenyzők rendelke: éséi e 
okarja bocsátani. Arról is szó van. 
ho??y tendemvezetéses tornákat bo
nyolít i(, maja a Millenárison, sőt 
kísérletet tesz ilyen mérkőzésekkel a 
^Pligetben is.

A magyar kerékpáros országúti és pálya
versenyzők szövetségi edzője Walter Rütt, 
a világhírű német repülő, a német birodalmi 
válogatott mindenkori előkészítőle !esz!{?)

Az elmúlt kerékpáros verseny- 
idény beigazolta azt a régi tételün
ket, hogy a magyar repülő- és or
szágúti versenyek félsikerei nem. a 
hazai, emberanyag silányságának, 
hanem a taktikai és technikai fo
gyatékosságok következménye. Re
pülőink nem azért kaptak ki a gi
gászi módon szárnyaló német és 
olasz repülőktől, mert azok gyor
sabbak voltak. Vereségünk okai 
ezek: mi csak erőből küzdöttünk, 
csak fizikai adottságainkat vetet
tük latba — a külföldnek e kiváló 
képviselői a többévtizedes hagyo
mány minden tapasztalatát, forté
lyát, tanulságát vonultatták fel elle
nünk! Gazdaságosan, ésszel harcol
lak ugyanakkor, amidőn mi pazarol
tuk erőinket, és vakon botorkáltunk 
a pályán.

Ott azonban, ahol csak erőre van 
szükség, mint például az idöfutam- 
versenyben, a magyarok mindig 
egyenrangú ellenfelekként vonultak 
ütközetbe. Orcsán révén a világ 
egyik legjobb 1000 méteresét ismer
te meg a berlini olimpia és Nő tás 
az elmúlt esztendőben úgyszólván 
minden idöfutamban kétvállra. fek
tette a külföldi válogatott 1000 mé
teres specialistákat.

A  hiányosságon akar most segí
teni az MKSz. Szittya Rezső fő tit
kár

érintkezésbe lépett a legfelsőbb 
német kerékpároshatósággal

s arra kérte 6 testületet, ajánljon a 
magyar szövetségnek olyan német 
edzőt, aki verseny múltjánál és szel
lemi felkészültségénél fogva alkal
mas arra, hogy a technikaikig és 
taktikailag elmaradt magyar ver
senyzőket korszerűsítse.

A német sport főhatóság tegnap 
válaszolt az M K Sz. átiratára s kö
zölte, hogy örömmel tesz eleget a 
magyar szövetség kérésének. A 
szerződtetés kérdését azonban rhég 
korainak tartja, miután az edző 
működésének legalkalmasabb idő
pontjának

a márciustól júniusig tartó időt 
véli.

Az edző személyét illetően a ttéwie- 
ték határtalan előzékenységet tanú
sítottak, amennyiben felvetették 
annak a lehetőségét, hogy

erre az időre rendelkezésünkre 
bocsátják Walter Büttot,

a németek birodalmi edzőjét, a vi
lágnak talán legnagyobb kerékpá
ros szaktekintélyét, aki az el seké
ly esedett német birodalmi repülő- 
sportot három esztendő komoly és 
lelkiismeretes munkájával ismét a 
legjobbak közé emelte s nem kisebb 
tehetségeket ásott ki, mint Richert 
és a nálunk is jól ismert Purannt.

Szittya főtitkár Küttel Is leve
lezett

s az ősz német világbajnok a leg
nagyobb készségéi nyilvánította ar 
ra, hogy a magyar kerékpárosok 
edzését elvállalja.

A  legfelsőbb német sportföhatő- 
ság elhatározása természetesen 
még csak elvi természetű. Nem va
gyunk azonban túlzottan derülátók, 
ha azt állítjuk, hogy ezt az elvi 
határozatot rövidesen követni fogja 
a gyakorlati megvalósulás is. És 
ebben az esetben nem maradhat cl 
a magyar országúti és' pályasport 
korszerű megújhodása.

Sacedftr Jánosi ajánlja 
. a hivatalos je lö lő
lista az NICSz elnö-
kének

Vasárnap délután három órakor kerül 
sor a Millenáris nagy tanácstermében az 
MKSz idei tisztújító közgyűlésére. Ez a 
közgyűlés igen csendesnek ígérkezik, 
mert a nekikészülődő maroknyi ellenzék 
n ég idejében takarodót fújt s mert a 
túlnyomó többség a szövetség vezetősé
gének munkájával meg volt elégedve.

A  hivatalos jelölőlista nem mond sok 
újat. Említésr.eméltó az a körülmény, 
hogy az MKSz Szeder Jánost idén már 
nem tiszteletbeli, hanem rendes, valósá
gos elnökének jelölte. Érdekesnek lát
szik még, hogy a szövetségi kapitány és 
h szövetségi főtitkár tisztségét egy veze
tőségi tag. Szittya Rezső főtitkár kezé
ben összpontosították, öt társelnök mel
lett ezúttal csak egy alélnököt jelölt a 
szövetség — igen helyesen. Úgy látszik: 
a címadományozási kórságát is kiheverte 
már az MKSz. Két új titkár szerepel a 
listán. Az egyik régi ismerős: Mayer Gá
bor, aki mint a szövetség tisztviselője 
végzett eddig figyelemreméltó munkát. A 
másik* László Nándor, az új, felkészült 
nemzedéknek képviselője, aki főképpen 
nyelvtudásával lesz majd sok hasznára a 
szövetségnek, mely idén is nagy nemzet
közi műsor lebonyolítására készül.

A hivatalos jelölőív egyébként igy 
fest: Elnök: Szeder János, ügyvezető
társelnök: Boldog Nándor. Társelnökök; 
Farkas István, Sunavetz Mihály. Tóth 
Bertalan dr. és Vass Béla. Alélnök: Taft- 
dary István. % Főtitkár és kapitány; 
Szittya Rezső. Titkár: Mayer Gábor és 
László Nándor. Pénztáros: Aschenbren- 
ner. Intéző: Bathó, Novotny, ősz. Éllen-s 
őr: Corti, Adamik. Háznagy; Szabó.

Ejeí v e g y e  
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OKÖL VÍV AS
A magyar-német ökölvívó mérkőzés

után két nappal, február 13-án, ököl
vívóink Emesében lépnek szorítóba. It t  a 
város válogatottjával csapnak össke. Szó 
van arról is, hogy hazafelé jövet csapa
tunk még egy városokközötti mérkőzést 
vív — Eéesben.

Két pontozó kitüntetést kap a MÖSz-től.
A  közeljövőben a MÖSz két tizenöt év© 
működő pontozót emléktárggyal tüntet ki. 
A két pontozó: Károlyi Emil és Faragó 
Tibor.

EDOABBO BIAZZIA,
az olasz ökölvívószövetség főtitkára, a 
FIBA atélnöké, a nemzetközi amatőrSköl- 
vivó élet ismert alakja, leköszönt az 
olasz szövetségben viselt tisztéről. Mazziá 
kényszerű lemondása • az olasz ökölvívó 
szövetség vezetésében beállt változás fo 
lyománya volt A népszerű ökölvívó szak
ember és vezető férfid mindenkor a leg
nagyobb barátunknak bizonyult, számta
lanszor bebizonyította tettekkel is, hogy 
nagyrabecsüli és szereti fajtánkat. Ha 
csak tehette, minden alkalommal eljött 
Budapestre. Nagyon szerette a magyar 
fővárost. Mázzia távozása alkalmából, la
punk hasábiain keresztül is üdvözletét és 
szerencsekívánatait küldi magyar sport- 
barátainak, vezetőknek éa ökölvívóknak 
egyaránt,

Hosszadalm as 
és n eh ézk es  á tiga 
zo lás  M elyeit § 
ssBafe a d ra b lá s !

Az utóbbi időben sok bája volt a 
MÖSz szakbizottságának' azt átiga
zolásokkal. Ezek során kiderült 
hogy a MÖSz átigazolási szabályai 
bizony nagyon rozogák már és egy
általán nem felelnek meg a mai 
követelményeknek.

Jávor Andor, az LPLE szakosz 
tályvezetöje a sportbizottság elé ja 
vaslatot nyújtott be az átigazolási 
eljárás megváltoztatására.

—  A  szigorú átigazolási szabályt 
annakidején az ökölvívók gyakori 
egyesületeseréiésének a megakadá
lyozására hozták, — mondotta Jávor 
Andor. — Ezt a célt el is érte a 
szabály. Viszont az átigazolási eljá 
rás nagyon megnehezíti a szakbi 
zottság munkáját. Nyomozni kell, 
mikor indult utoljára a versenyző, 
vitatkozni, jókor adta-e be az inté
ző az átigazolási lapot és így to
vább. Közben a szakbizottság nem 
végezheti a tulajdonképpeni felada
tát. Az is helytelen, hogy a verseny
zőnek az átigazolás miatt sokszor 
több, mint egy évig pihennie kell. 
Azért, azt javaslom a sportbizottság
hoz eljuttatott beadványomban, hogy 
átigazolási kérelmet csak egy .meg 
határozott időszakban lehessen be 
adni, mondjuk, februárban. Az át
igazolás március 1-í hatállyal lépne 
életbe, függetlenül attól, hogy mi
kor indult az ökölvívó utoljára és 
függetlenül a kiadatástól. Viszont 
kimondanám azt is, hogy egy egye
sület csak két ökölvívót igazolhas
son át egy év alatt!

A  VÁLOGATOTT ÖKÖLV1VÖ- 
KERETET

a február 11-i magyar-német válo
gatott viadalra Forray Árpád szö
vetségi kapitány tegnap este össze
állította. A  következő 16 ökölvívó
ból kerül ki a nyolc válogatott. 
(Légsúlytól fölfelé minden súlycso
portban két-két ökölvívó): Keczeli, 
Sampíás, Bogács, Artner, Nagy, 
Kubinyi, Torma II, Vojnovits, Szabó 
J, Barát. Szigeti, Jákice, Jászai, 
Bíttera, Szolnoki, Komolya.

Brúnó Mussolini, a Dúcé kisebbik fia »í
olasz ökölvívó szövetség vezetője lett- A fia 
tál Mussolini már nagyon régen érdeklődik 
az ökölvívás iránt és több tmgy versenyt 
is rendezett. A legutóbbi német-olasz via
dalt például S rendezte a római Circns 
Maximosban. Brúnó Mussolini Baffale 
Riceardit váltotta le az olasz ökölvívó 
szövetség éléről.
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CANITOGA HŐSE
Mesék a CsB-roí

(Mesélő Terefere úr, a javít
hatatlan pletykázó)
A  magdolnavárosiak legnépsze

rűbb öklözője, a neve facsarja az 
orromat, de ne adj Isten, hogy 
eszembe jutna '■—  szombaton este 
egy kis dulakodásban vett részt 
Csepelen. Ellenfelei többen voltak 
és egy kósza ököl alaposan szájon 
találta az ifjú nagyságot. Hamaro
san széjjelszórta ugyan az „ellensé
get", de az emlékük megmaradt: 
két kifelé kívánkozó metszőfog és 
dagadt száj.

A  fogakat visszarakta a piros
feketék népszerű öszhajű doktor 
bácsija, de a daganatot nem tudta 
eltüntetni. Ez, % daganat nem lett 
volna baj, csak — ne fá jt volna! 
Nagyon fájt a kis ökölvívónak. Ér- 
zéstelenítöt akartak befecskendezni 
a vasárnapi mérkőzés előtt, de az 
ökölvívó nem engedte.

.— Majd elmúlik a, mérkőzés hevé
b e n — mondotta. —- Nem is fogom 
érezni.

Nem is érezte. Ellenfele gondos
kodott „érzéstelenítöröl".

s *
Az egyik vidéki pontozó a Vasár

napi fordulóra félegykor állított be.
—  Bát veled mi történt t  —  kér

dezték tőle.
—  Elaludtam.
Nem Szabad túlságosan haragud

ni: szombaton este volt az ökölvívó- 
bírók műsoros estje.

Baj van a vidéki pontozókkal. Az 
egyesületek nincsenek megelégedve 
velük. Igen, igen, néha tévednek 
is...

Még nagyobb baj &z, hogy .a többi 
elgöosztályú pontozó nem, akarja 
vállalni a csapatbajnokság pontozá
sát. A  végén nem lesz pontozó és 
nem lehet befejezni a CsB-t! Pilla
natnyilag ugyanis csak egy szál 
pontozója van a versenynek: a len
gyel .«

*
A  bíróbizottság’ szombati műsoros 

estjén a szép tartásáról könnyen 
felismerhető pontozó és a sportutcai 
csapat nehézsúlyú tagja nagyon jól 
érezte magát. Főleg a pontozó. A  
mulatság után, virágos kedvükben, 
az utcán kikezdték a hómunkások 
kai.

Vesztükre. Hat hólapátoló az 
„ásójával" alaposan kiporolta belő
lük a parkett porát.

Forray Árpád a sportbizottság 
előtt így jellemezte a mérkőzést:

— Nagyon „hatásó s“  mérkőzés 
volt!

A  bizottság tagjai még most is 
kuncognak az eseten, ha a has
izmaik fel nem mondják a szolgála 
töt.

* Jegyek az ökölvívó csapatbaj 
nokságokra elővételben a következő 
helyeken kaphatók: A Pest kiadó- 
hivatala, Erzsébet-körút 18—20, a 
Függetlenség és az Est! Újság 
kiadóhivatala, József-körűt 5, Arató 
hlrdetőiroda, Erzsébet-körút 14, a 
Városi Színház pénztára, Tisza Kál- 
mán-tér, a 8 Órai Újság jegyirodá
ja, Attdrássy-út 16, Központi jegy' 
iroda, Teféz-körút 7 és Teréz- 
körüt 50.

Matta, az egykor! olasz amatőr Európa 
bajnok TIrbinatival mérkőzött az olasz 
légsúlyú ökiilvívőbajnokgágéri. A profi 
Európa bajnok Urbinati megvédte olasz 
bajnoki címét: pontozással győzött. Urbi- 
nati legközelebb a német Offermans ellen 
lép szorítóha.

A* ökölvívó CsB vasárnapi műsora a 
következő: fél 11-kor BTK-BVSC, 12-kor 
FTC—CSzKRT.

Az olasz Ökölvívó válogatott február 
25-én Berlinben a német válogatott ellen 
All ki A viadal után sí olaszok Drezda 
bán ts kötelek közé lépnek.

Jacobson nyerte Schrőder ellen 7:5, 1:6,
5, 6:4 arányban.
Érdekos teniszező Jaeofisen Ankét- dr. 

Soha semilyen európai versenyen nem in
dul. Kopenhágában jól menő ügyvédi 
irodája van s egész nap csak a munká
jának él. Késő este ' Szokott csak edzé
sekre járni. Akkor is legfeljebb egy órát 
játszik. A, dán fedett pálya-bajnokság 
szívügye. Itt szokta megmutatni, hogy 
mennyire tud teniszezni.

Három évvel ezelőtt PuncseC és Pallá- 
da, Schrőder, Henkel, Lesueur, Bőiéül 
és még sok európai klasszisú teniszező is 
ott volt Hellerup-ban (Kopénhága kül
városa, ahol a fedettpálya van) s mégis & 
dán ügyvéd győzött. Az idén csak hű 
maradt a tradíciókhoz.

Schrödert már annyiszor elverte, hogy 
jogosan tarthatjuk a legjobb fedettpálya- 
játékosnak.

A  dán bajnokság egyéb eredményé:-
Férfipáros: Schrőder, Pldüshmáll—

Henkel, Partkér 6:3, 5:1, 6:1, 6:3.
Vegyespáros döntő: Jacobsen, Sperltng- 

né—-Schrőder-házaspár 6:2, 6:2.

TENISZ
SCHR3BBB TntXVETT JAC6BSEN
(DÁN) AZ ÉSZAKI 1 EDKTTPALTA 

TEM SZKIRALV
Évéken keresztül á* fisaké! nálunk járt 

evéd schrödert tartotta a közvélemény 
Európa legjobb fedéttpálya-játékosának 
A svéd óriás meg is érdemelte ezt a bi
zalmat. A skandináv államok fedettpálya- 
bajnokságait még akkor is mindig ő 
nyerte, ha Cramm, Henkel, Borotra és 
sok más szabadtéri nagyság is elindult 
a versenyeken. Egyedül Kopefihága volt 
az a város, ahol Schrőder nem tudott 
győzni, A dán JacobséntSI majdnem 
mindig kikapott.

Ugyanez volt a helyiét a mostani dán 
íedettpálya,bajnokságon is. A  versenyt

EGYESÜLETI HÍREK
A Műegyetemi AFO január 27-én ren

dezi nagyszabású táncéstélyét.

MOZI

§SÉ« SS:
A z idegen asszony

Hemann Budermann egyik poéti- 
kus és drámai regénye elevenedik 
meg ezen a filmen. Három ember 
élete a szenvedély sodrában. Ez á 
szenvedély kiragadja a férfit ezép és 
boldog családi életéből, csaknem ha
lálos bűnbe kergeti. Ez a Szenvedély 
pusztulással fenyegeti a férfi felesé
gét. S ennek a szenvedélynek & 
lángralobbantója, a másik asszony, 
az idegen, maga akadályozza még a 
balvégzet beteljesedését.

*
A  filmen művészi és hatásod mó

don játszódik végig ez a főként lelki 
mozzanatokban ~ bővelkedő dráma. 
Talán az a legnagyobb érdeme a re
gény filmatakjanak, hogy tökélete
sen érzékelteti az író alapgondola
tát: az idegenszerűség előnyét tt
meassokottal szemben. A  feleség 
szebb, bajosabb, kedvesebb, jobb az 
idegen asszonynál. He az idegen asz- 
szony —- idegen! Ezért távolodik a 
férfi egyre gyorsabban a feleségé
től és szeretne közelebb jutni a má
sik asszonyhoz. És a halál közelébe 
kell jutnia, hagy ráeszméljen a* 
igazságra. Arra, hogy nem az ide
gen az igazi. . .

*
Szép film az „ Idegen asszony". A  

rendező a műteremben és a szabad
téri jelenetekben egyformán jól vé
gezte a dolgát. A  Tengeri vihar 
megrázó hatású.

*
A  három főszerepben három na

gyon tehetséges színészt ismértünk 
meg. Egyik sem játszik, hanem él a 
filmen. Elsősorban a férfi, Frits van, 
Dongen, akinek még a megjelenésé
ből is hiányzik minden „színészi" 
jellegzetesség. De annál jobb színész.

A  feleség szerepét Kristina Sö- 
derbaum játssza. Svédországból ke
rült Németországba, ahol nagy jö
vőt. jósolnak neki. S mi hajlandók 
vagyunk hinni ennek a jóslatnak. A 
másik asszony: Anna Dammann. Ér
dekes, de mértéktartó az alakítása, 

*
Az idegen  asszony* azoknak ift 

tetszeni fog, akik irodalmi ízlésüket 
sem felejtik otthon, ha moziba mén* 
nek.

R A D IÖ

Magyernyelvü hírek 
Európa

rádióműsorában
5.33 ó- Mclnik (Frotelttorátua)
5.56 ó: Pozsony-Bratislava.
1 ó: Toulousé és Meinlt: (Protekto

rátus)
8.10 ő; Róma (közép és rövidhul

lámon)
9.15 6: Bukarest, Löfidőn és áá áh- 

goi rövidhullámú állomások
10.15 6: Melnik (Protektórátus)
10.45 6: Belgrád. a rövidhullámé

- -zn-z'óv adó é« Pozsony-Braíisláva, 
Toulousé. Strassbourg,

10.50 ó: Banska-Bistricá Beszterce- 
ánya Szlovákia.

Mai jelentősebb külföldi műsorrészeit * 
6 6: Bécs: Wolf- és Strauas-dalok.
8,15 6: Bukarest: Filmharmoniküsok.
9 ő: Firenze: Verdi: RigolettO.
9 6: Szófia: Őlftsz dsíok.
9.30 ó: Béet; Beethoven C-dur vonós

négyes.
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Mai műsor
CSCTÖKTÖK, január 25.

^Budapest I. (543.5 in.'*. 6.45: Ébresztő,
^orna. Hírek. Hanglemezek. — 40: H í
rek. — 10.20: ..Hogyan jutott az areg
Gedő a meny országba? * Bartőky József 
elbeszélése. — 10.45: ,,Tömeggyártás és
háziipar.’* Fehér Imre felügyelő előadásá. 
■— 12.10: Deák László zongorázik. —
12.40: Hírek. 12.55: Sztáray Márton
énekel zongorakísérettei. —• 13.30: Farkas 
Sándor cigányzenekara. — 14.30: Hírek.
— 16.15: Ruszin hallgatóinknak. Szockoy
András ruszin népdalokat énekel, kíséri 
Bugér Ste.pat balalajka-zenekara. — 
16.45: Hírek. — 17: Hírek szlovák és
ruszin nyelven. — 17.15: A földmívelés-
Ügyi minisztérium rádióelőadássorozata.
— 17.45: A Rádió Szalonzenekara. —
18-45: ,.A Creguss-díj *. Ré-uey Tivadar 
előadása. — 19.15: Hírek. — J9.25: Kor~ 
ponay Valéria énekel zongorakísérettel. 
—- 19.50: ..Téli dal” . Hangjáték 1 felvo
násban. Irta Babay József. — 20.10: Az 
Operaház Zenekara. Vezényel Raj tér La
jos.. — Szünetben kb. 21: ,,A spanyol 
lovasiskola Magyarországon.’1 Cs. Szabó 
Kálmán előadása. — 21.40: Hírek.
22.10: Tánclemezek. — 23: Hírek német, 
olasz, angol, francia és eszperantó nyel
ven. — 23.25: Sárai Elemér cigányzene-
kara muzsikál, Varga. Imre énekel. 
00.05: Hírek.

Budapest Ií. (834.5 m.). 17.15: Szóra
koztató zenekari müvek hanglemezről. — 
18.15: Angol nyelvoktatás. J. W. Thomp
son előadása. — 19.30: ,,Egy félreértett
magyar tudós.’* Jóo Tibor dr. előadása 
Bodnár Zsigmondról. — 20: Hírek, ver
senyeredmények. hírek szlovák és ruszin 
nyelven. — 20.25: Hanglemezek.

Kassa. (259.1 in.). 11.05: Szlovák hall
gatóinknak: ,.Ásatások Aquincumban.*
Bzenay Gyula előadása. — 11.25; Híres 
szalonzenekarok hanglemezről. — H-40: 
Hírek magyar és szlovák nyelven, mű
sorismertetés. — 15.25: Operarészletek
hanglemezről. — - 15.45: Domokos József
dr. Ady-dalokat énekel, zongorán kíséri 
Bukovszky Anna.

M O ZIK  M ŰSORA?
RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szombat. V -  vasár

nap, n “  ti, f — l/s, h **

Bemutató mozik
ÁTRIUM Margit-körút 55. Tok: 153-034
rs f8, no. Sz. V.; fl-kor is. Garszonlakás 
kiadó. 2-ik hét!
CASINO Eskü-út 1. T . : 383-102. f6, iS, 
flO. Sz. V-: f4-kor is. Semmelweis.
CITY Vilmos császár-út 36. T: 111140. h6. 
h8. hlO. V.: h4-kor is. Az első csók. 2-ik 
hét!
CORSO Váci-u. 9. T . : 182-818. n6, n8, nlO. 
Sz. V .: n4-kor is. Trópusi mámor. 3-il< 
hét! V. d. e. nl2: Békeffy-matiné.
BÉCSI Teréz-körút 28. T .: 125-952. 6, 8,
10. Sz. V .: 4-kor is. Idegen asszony. 
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T . : 189-543. 
no, fS. hlO. Sz. V.: c4-kox b. ílaláios ta 
vasz. 6-ik hét!
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ. Erzséhft-krt !3. 
T . : 222—499. 10—24-ig folyt. 4. híradó.
Küzdelem az olajért. Stb.
OMNIA Kőlcsey-utca 2. T : 130125. 5, n8, 
flO. Sz. V .: 4, 6. 8, 10. Canitoga hőse. 
RAD11TS. Nagy mező-utca 22. T.: 122-098 
íö. h8. hlO. Sz. V.: £4-kor is. Semmelweis.
2-ik hét!
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 4o. T. 
222002. n6. t&, hlO. Sz. és V: i. 8, 8 10. 
Földindulás.
SCALA Teréz-krt. 60. T .: 114411. n6, tS, 
JilO. Sz. V .: 3-k.or is. Kedélyes szálloda. 
URA NI A. Rokoczi-út 21. T-: 145 046. 5. n8.
110. Sz. V-: h3-kor iis. Sivatagi éjszakák.

Utánjátszó mozik
BROADWAY. Károly-körút 3. T-: 144-212. 
ii4. f6. h8. 10. Sz. V.: 1-kor is. Isten 
vele, tanár úr!
CAPITOL Baross-tér 32. T .: 134-337.
Í4, fö, f8, Í10. Sz. V .: 11-kor, f2-kor.
Milliomos szobalány.
CORVIN üilői-út 40. T : 133983. f4. f6. 
í8, flO. V .: f2-kor is. 6 hét boldogság. 
V- d. e. f i i :  Riadó a földközi tengeren. 
E L IT  Szent István körút 16. T : 114502.
4. 6, 8, 10. V .: 2-kor is. Alomkapu. 
HOLLYWOOD Bethien-tér S. T : 142455. 
14, Í6, fü, Í10. V. í2-kor is. Gibraltár. V. 
ö. e. f i i :  Sanghay express.
KAMARA. Dohány utca 42. T-: 141-027
11, 2, 4, 6, 8, 10. Kék csillag.
LLOYD Hollán-uWa 7/a. T.i 131994. 
■t, 6, 8. 10. V.: 2-kor is. Gibraltár. V. d. 
e. 11: Modern Ali-baba.
PALACE. Erzsébet.krt 8- T.: 221-222. 11.
2, 4. 6. S, 10. Hófehérke és a 7 törpe. 
6-ik hét!
SAVOY, tillüi-út 4. T . : 146040. 14. 16. 18. 
#10. V .: f2-kor is. Gibraltár. V. d. e. 
ö l :  Egymásnak születtünk.
S lilPLON Horthy Miklós-út 62. T.: 268999.
14, f6, 18, 110. V .: f2-kor is. Gibraltár. 
T. d. e. 11: örök csavargó.
STÚDIÓ AKácía-utea 4. T . : 340840. 11. 2. 
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Csapda. 2-ik
íiétl

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-utca • 17. T-.t 855374. 
n4, n6, n$, nlO. V .: M-kor is. All a bál.
V. d. e. 11; Cbarlie Chan líonoluluban. 
BELVÁROST Irányi-utca 21. T . : 384-563. 
4, 6. 8. 10. V; 2. G. -4. 5 6. 7 8. 9, ló.
Mámor. V. d. e. -íll, 12: A  4 nővér. 
BUDAI APOLLO Széna-tér. 1 8515(10
15, h7, 9. V .: 12, 14. 16, f8, fid. Bors Ist
ván. V. d. e. Í l í :  Kétarcú ember. 
ELDORADO Népszínház-utca 31. T : 133171 
4, 6. 8, lö. V .: Sátor is. János vitéz. V. 
d e. 10, 112: Rintintin, a hegyek hőse. 
Stb.
HOMEROS Hermina-űt 7. T . : 296-178.
b5, 7, nlO. V.-: 12-től folyt. Halálugrás. 
IPOLY Csáky-utca 65. T: 292626. 14. 16 
18, flO. V.: 12-kor is. AU a bál. V. d. e 
f i i :  Félelem.
JÓZSEFVÁROST. Kálvária-tér 7. T-: 134- 
S44. Í4, Í6, f8, flO. V.: f2-kor is. A  sze
relem tolvaja. V. d. e. 110, 112: A  vén
betyár
OLYMPIA Erzsébet-kSrút 26. T : ,342947. 
11, 2, 4, 6, 8, 10. Szerelem tolvaja. 
OTTHON. Ben.caky-ntca 3 .T.: 145—147 
n4, n6, n8, nlO. V .: n2-kor is. A mikádó. 
V. <1. e. 10, Í12: Nagyváros.
PATRIA. Népszínház utca 13. T-: 145-673. 
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Gibraltár. V. d. 
e. f i i :  Egymásnak születtünk.
PH öN IX  Rákóczi-út 68. T . : 144-454, 11, 1, 
8, 5, n8, flO. Tánc a föld körül.
RIALTO. Eákóczi-út 70. T.: 139-497. 11,
10. Ilyenek a férfiak.

NEMZETI SPORT
. Sfiggjelenü szerda és szombat MvételA. 
fr-1 minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
mívatal Bp. V III., Bükk Szilárd-utca 4. 
t -  Telefon 132—499 és 133-977. Lóvéi- 
Diait Budapest 72, Postafiók 42.

Fősaerkesztó: Dr. Vadas Gyula. — ¥er 
lelte szerkesztő: Hoppé László. — Fele* 
SV>, kiadót Kultsár István.

Előfizetési díjt Belföldre egy hám T 
9.30, negyedévre 5—. külföldre 1. «~ 
lAmjrUtábs 10.—).

Nyomatott a Stádium Rt. kőrforyáfé.
#*»» VZUMz í  öpftry Aladár Igmagat®.

Csütörtök, 1940 január 2S.

4,

H e t i  n r o & i é m a : :

—  Hóból is megárt a sok*

Hasonlat
Á Hungária,-szurkoló olvassa a 

Hungária.\ vereségéről szóló tudó
sítást.

—  Ez a Cseh Matyi Kinizsihez 
hasonlítható!

■— Miért ?
—  K é t törökkel az oldalán tánco l!

Kölykök
—  M á r m egkezdtük a szabadtéri 

edzést!
—  Holt
—- Az Ahnási-téren!

ftójelemfés
Előszoba: 2 cm.
Télikabát: Foltokban.
Sáreipőn belül: 1 cm. 
Futballpályák: 1 m 50 cm sport

hó.

A  B Ö K
'm indem e képes melléklete

i .

Megindultak az edzések a Ferencvárosban. Képünk a legszorgalmasabb 
ferencvárosi játékost ábrázolja, aki minőig kint van a. pályán,

2 .

fp
Tornáznak a játékvezetők. Jelen képünkön éppen a mérleget próbál

gat ják.

3 *

Cseh Matvi nem tud meglenni kávé ház nélkül. Képünk az 
istanbuii kávéházat ábrázolja.

5 ,

egyik jóimén®

^ % ,-sd
Zsengeljér esje^vője. A z  Ifjú pár ídf^iulása.

T 5^4
Bocsánat, ehhez a képhez nem kap! ónk feliratot s így nem tudjuk, hogy? 
finn járőr előrehaladását ábrázolja-e, v a w  pedig a Törekvés szabadtéri

edzé sét,

FÉLIDŐ A LEGELŐKÉSZITŐ LIGÁBAN

A  P U L I
tts*zeszo1<otts&g&iiak köszön h eti, lio gy  

csak az idén y vég e  fe lé  e s s lo ií fe l
Érdekes csapat, a PULI. Érdekes, 

hogy csapat. Sokan nem bíztak eb
ben" a derék, törekvő kiscsapatban. 
A  PU LI azonban rácáfolt a sötéten- 
látókra. Csak

rosszabb pontszámmal 
szorult az utolsó helyre, gólaránya 
azonban

jobb,
mint tavaly volt. Nézzük, hogyan 
alakult ki ez a jónak nevezhető he
lyezés.

Sikeres ra li
A  PU LI remekül rajtolt. Első el

lenfele nem állt ki ellene s így meg
kapta a két pontot. Ettől kezdve 
azonban „

mintha elvágták volna. 
Minden további ellenfele megjelent. 
A  PU LI az ÜLI ellen a kisgólará- 
nyű vereséggel felérő nagygőlarár 
nyú vereséget szenvedett, később 
aztán kissé visszaesett, -bár a 
MUFURG-tól elszenvedett 14:0-ás 
veresége még az ellentábor szerint is

túlzott
arányú volt. Hetedik mérkőzésén a 
PU LI rácáfolt a sötétenlátókra s 
belőtte első gólját a PIFC ellen, 
már a hetedig bekapott gól után. A 
PIFC-et ez annyira összetörte, hogy 
négy további gólon kívül nem tu
dott eredményt elérni..

6 k  tizen
Tíz játékost szerepeltetett össze

sen a PULI. Azért csak tizet; mért 
a csapat

áttért a négycsatár-rendszerre.

A P U LI rendszere
A  PU LI * ruganyos

középangyalföldi rendszert
játszott. Ennek a rendszernek a 
lényege a nyitott védelem, amely 
meglepi az ellenfelet, vagy pedig 
az ellenfél lepi meg a védelmet. A  
rendszer másik lényege: találkozni
a labdával. Sajnos, az önfejű játé
kosok ezt az

utasítást
nem tartották be.

A PU LI vezetősége
A PU LI rengeteget köszönhet ve

zetőségének. Nyolc díszelnöke, tíz

örökös díszelnöke, tizenkét múlandó 
diszelnöke, 26 társelnöke, 35 elnök
ségi tagja, 17 társelnökségi tagja, 
21 elnökségi tanácselnöktársa és az 
elnökbizottság rengeteget dolgozott 
a klubért s amikor az egyik dísz
elnököt lerúgták a HARGEN elleni 
mérkőzésen, az igazgatósági elnöki 
tanács új balösszekötőt szavazott 
meg a csapatnak. A  876 tagú veze
tőség nagy szeretettel intézi az 
egyesület ügyeit.

Van két tag is,
ezeknek a felét azonban elhalálozás 
címén törölték a működő tagok so
rából.

A P y y  tavasza
A  P U L I tavaszra benevezett 3, 

kerületi
tekebajnokságra.

Érzésünk szerint a csapat jól sze
repel. Ha a fák nem is nőnek az 
égig, szerintünk a PULI sok 

fát
fog ütni.

........ .............  ■-». - -------------

Ezt adja össze!!
Azaz

Hogyan számítják ki 
a eyorskorcsáíyázó 
végeredményt

Sokan nem tudják, hogyan számít
ják ki a gyorskorcsolyázó ösz- 
szetett versenyek végeredményét. 
Vagyis hogyan jön ki az a 251.96 
pont, hogy csak egy példát említ
sünk.

Hát a következőképpen:
A z
500 méteres eredmény ötheted
részéhez hozzáadják az 1500 
méteren a, sámlik számát a mí
nusz elsején, ebből levonják a 
hőrnérséklelkülönbözetet Fahren
heitben, beszorozva Hidvéghy 
pulzusával, elosztva Ladányi 
Gedeon súlyával, meg kelj ke
resni a gyorskorcsolyázó kapi
tány éveinek logaritmusát, mind

ebből második gyököt vonni 
s ami kijön, az a végeredmény.

Am i nem jön ki,
az a közönség. Nagyon korán vanJ


