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f ’yffiiaeiaös-ssáĝ â ) cs ea co aa M® fa,
Sv&fffiáiSía OS ©o G«® ©3 ©0 Q& t20 2.® ©a
3̂ffll@rflsáfei8!lS oa fcsi eiia Gű ©a ££i

Tudósítóinkhoz!
Felkérjük külföldi és kasai tudósí

tóinkat, hogy az 1940. évre szóló 
tudósítói igazolványuk kiállítása cél
jából egy fényképüket szerkesztő
ségünkbe belcüldeni szíveskedjenek.

A  NEMZETI SPORT 
' ' szerkesztősége

....... . 1 ■ — 1 ■h - iyf. . •; •
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8 : 1

Öldöklő küzdelmek az ököl-
a IW® uíolsö törökországij vívó csapatba friokscigori
mérkőzésének az eredmeuye • * * ^

Nejy technikai fölényben volt és köny- 
nyen győzött a Hungária

H u n g á r i a — S i s l i  8 :1  ( 2 : 0 )
Götlövő: Vidor, Vidor, Mülier, Turay* 
Cseh, Vidor, Dudás (11-esből), Dudás

— Telefon jelentésünk —»

Istanbul, január .28,
Ma játszottuk utolsó istanbuli 

mérkőzésünket a Sisli csapatával. 
A  r havazásban, hideg időben, sáros 
nehéz pályán mintegy 2500 néző 
előtt igy állt fel a csapatunk:

Szabó — Kis, Bíró -— Sebes, 
Turay, Dudás —  Vidor, Cseh, Kar
dos, Mülier, Titkos.

Nuribosut sípjelére indul a játék. 
Három szögletet rúgnak a törökök 
mindjárt az elején, de azután mi 
jövünk! Az 5. percben Mülier már 
kapufát lő. Állandósuló fölényünk 
után a 13. percben gólt lövünk: 
Kardos passzát Mülier kapja, ez,
V.ifiorh.pz ad, közben a. Sisli kapusa 
kifut ős Vidor fölötte emeli gólba a 
labdát. 1:0.

Vidor szögletrúgáaa eredmény
telen, aztán Kardos lő bödületes 
kapufát. A  25. percben Titkos követi 
Kardos példáját. Kissé lassú a 
játékunk, Kardos nagyon gyengén 
mozog,,-főleg -ő. lassítja le az akció-, 
kát, A 45. percben Titkos elfut, 
beadását Kardos Vidor elé adja, 
Vidor, lövése ismét védhetetlen. 2:0.

(fordulás után Kardos helyén 
Cseh játszik. Dudás a balösszekötő, 
Mülier a jobbösszekötő. A  fedezet- 
sor1: Négyes!, Turay, Sebes. Már az 
első percben gólt érünk el, Cseh. 
pauszát Mülier remek lövéssel érté
kesíti. 3:0. A 14. percben szép össz- 
játék után lőjjük a negyedik gólt. 
Vidor Dudásnak ad, ez hátrajátszik 
Vuraynak s Turay á 16-osról hatal
mas lövéssel küldi, a labdát' a háló
ba. 4:0.

A  17. percben az ellenfél közép
fedezetet cserél. Ezzel sem ér el 
azonban semmit, sőt góllal válaszo
lunk a cserére. Még ugyanabban a 
percben Dudás pásszát Cseh bal- 
lábbal kapásból a bal alsó sarokba 
küldi. 5:0.

A  23. percben Dudás szeretne 
gólt lőni, de lövése kapufáról visz- 
szapattan. . Vidor szemfüles: besza
lad és közelről a hálóba fejeli á 
hatodik gólt. 6:0.

Az ellenfél két szögletet ér él, a 
Hungária azonban csak pár percig 
pihen, mert a 29. percben már gól
lal kecsegtető támadást vezet. Vi
dor beadását, azonban Dudás elől 
kézzel üti el az ellenfél ■■jobbhát
védje. A. megítélt 11-est Dudás ér
tékesíti. 7:0,

A  38. percben szögletrügás után 
kapjuk a gólt. Bíró lábáról mént 
szögletre a labda, Szabó röviden 
öklözte a. szögletrúgást, az ellenfél 
köiépcsatárá menthetetlenül fejelte 
be a becsületgólt. 7:1.

Gólra góllal válaszol a Hungária: 
& csatárjátékba egyre jobban bele
lendülő Dudás Vidor beadását a
1 6-osról remek félmagas lövéssel 
küldte rendeltetési helyére. 43. perc. 
Más már nem is történik.

Nagyszerűen ment a
játék a Kék-fehéreknek
Utolsó törökországi mérkőzésün

kön megint kiválóan játszott a csa
pat. Ezúttal az örmény, csapatot 
kaptuk ellenfél gyanánt, amelyik 
körülbelül megegyezik játékerő 
dolgában szombati ellenfelünkkel, a 
Beyogíu csapa * íval. Ezúttal azon
ban a nehéz, ragacsos talaj, volt az,

amely ellen meg kellett a fiúknak
küzdeniük.

Végig nagy fölényben voltunk, az 
I. félidőben azonban az ellenfél még 
jobban bírta erővel. Szünet után 
azonban gólok alakjában is megér
lelődött mezőnybeli fölényünk,

A  csatársorban Mülier,, Cseh ős 
Vidor tüntette ki magát. Na-gy 
technikájuk pompásan érvényesült 
ezen a talajon. Derekasan játszot
tak a fedezetek és hátvédek is. 
Szabónak alig akadt dolga. A  tö
rökök gólja „kegyelemből" esett. 
Egyébként az egész csapat kitett 
magáért.

Sérültünk nincs.
Feldmann véleménye a játékról:
—  Nagyon szépen, játszott a 

csapat. Csak ügy ontották a csatá
rok a gólokat. Nagyon biztatók 
ezek a formák a tavaszi idényre. 

Schvseng, aki most vette át a

mondotta:
— Ma ellenállhatatlan volt a 

Hungária, Akármelyik török csapa
tot, még a válogatottat is legyőzte 
volna ezzel a játékával.

Még nem biztos, hogy 
játszik-e Szabadkán 
a Hungária
Ma este indulunk hazafelé. 

Belgrádban tudjuk meg csak, hogy 
játszhatunk-e Szabadkán és melyik 
napon. Ha a nagy hó miatt nem 
lehet játszanunk, akkor Belgrádból 
egyenesen utazunk tovább és ebben 
az esetben kedden délután 3-kor 
már Budapesten leszünk.

Takács Béla

Á szabadkai válogatott 
Szegeden

( Szabadka, január 28.) A  Szeged 
FC meghívta Szegedre a szabadkai 
válogatott csapatot. A  szabadkaiak 
visszavágó mérkőzést játszanak 
Szegeden, mert a Szeged FC a téli 
portyája során a szabadkai váloga
tottal is játszott. A  visszavágó 
mérkőzés napját még nem hatá
rozták meg, de hamarosan majd 
találnak alkalmas napot.

BTK-—BVSC 9:7 
FTC— BSzKRT 9:7

i  győze lm éve l az PTC a bajnokság
első számú esé lyesévé lépett e lő

Az ökölvívó csapatbajnokság J 
utolsóelőtti fordulója vasárnap 
délelőtt folyt le a Városi Színház
ban.

A BTK. fsasry helycseré
ket re ndez
Elsőnek a BTK—BVSC mérkőzés 

került sorra. A  mérlegelés alkalmá
val kiderül, hogy a BTK. össze
forgatta a csapatát. Bogácsot lég
súlyra fogyasztották le, Monfera 
könnyűben, Torma 11. pedig váltó
súlyban lép szorítőba. Az is kiderül, 
hogy a kis Torma Bénével kerül 
össze.

-— Tartogatok neked egy jobb
kezest! —  fenyegeti meg tréfásán 
Bene a közönség kedvencét.

a-' Nem baj, jöhet —  vigyorog 
vissza Torma.

Orvosi vizsgálat és máris kesztyűt 
húz a . két . légsúlyú. Kezdődik. 

Sisli Sport Gzését,--a----kö»atkazölt^fc-f.asú£olt' há*r- -tehát , -2500 mező '-előtt-:
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Villaehinn szombaton a nemzetközi sf- 
vcfsenyéket a 16 km-es futószámmal 
folytatták. Győzött a tiroli Df-metz 1 6 
03 p 29.4 mp-es idővel.

X ;  MKE Gyei ári Ferenc-vándordíjas 
házi futóversenyét tegnap bonyolították 
la a budai hegyekben 3 kilométeres ta
von. Az eredmény: 1. Albert 38:10, 2.
Hidasi SSUS5. 3. Izápy 43:50. 4. Gyel&n 
45:55. 5- György 47:15, 6- Orezánszky 51:20.

A német asztali-tenisz bajnokságokat 
február 10. és 11-én akarták Drezdában 
megrendezni.- Technikai okok miatt a 

versenyt elhalasztották

,— . a  S P O R T  V Í  LA* G S Z Ó R A K O Z Ó H E L Y E -—

SflNGHAl BAR
t Mindén vasár-és ü m ’eptróa műsoros Sá ra i f-ea. XI. Horlhy M ik lósu l 60.

indulnák, meg a harcok. A  mérkőzé
sek lefolyása:

A BTK cryőx, egy sereg 
VÁtsfhato ítélet köze
pette

ARTNER TÖBBET K A P
Légsúly: Bogács BTK győz Artner 

ellen. (
Bogács kitűnő balegyeneseket 

szurkál végig az első menetben. 
Artner az elején meglepődve szedi 
be az ütéseket, de azután jól ver 
vissza. Bogács többet üt és övé az 
első menet. A  2. menetben is a 
mozgékonyabb Bogács támad többet, 
Artner nem kezdeményez. Ebben a 
menetben is Bogács jobb egy haj
szállal. Nagy ütések esnek a har
madik menetben. Artner megint 
többet kap.

2:0-ra vezet a BTK.

IGAZSÁGOS EREDMÉNY
Harmatsúly: Torma I. BTK-—Pódány 

BVSC döntetlen.
Az első menetet szinte végig

támadja Podány, horgai azonban 
csak ritkán érnek célt, mert Torma 
I. 1 hosszú karjával mindig közbe- 
szúf és távoltartja magától a kisebb 
termetű Fodányt. Valamivel több
ször Torma talál, ezért a közönség 
felhördülve látja, hogy a lámpák 
döntetlent jeleznek. A  2. menetben 
határozottan Podány a jobb, Torma 
visszaesik, a B. Vasutas-ökölvívó 
halhorgai nagyon sokszor találják. 
A  menet végét jelző gongütéskor 
azonban Torma jobbkeresztütése 
pontosan álion találja Podányt, ez 
megroggyan és tántorogva megy a 
sarokba. A  3. menet végig irtózatos 
verekedés. Tonna végig rohamoz, 
igyekszik kihasználni Podány 
roggyantságát. Hatalmas ütések 
esnek mindkét részről. Az utolsó 
percben már mindkettő csak támo
lyog. Az eredményhirdetést a néző
tér nagy fütyüléssel fogadja.

3:1 a BTK javára.

SZABÓ Jó, STUKM FELADJA
Pehelysúly:' Szabó Gy. győz Sturm 

ellen.
Szabó nagy kedvvel kezd. Lendü

letesen támad, egyenesei és felüté
sei sokszor találnak. Sturm bátran 
szijrkál vissza, de —  kevesebbet. 
A  második menetben még nagyobb 
Szabó fölénye. Egyenesei felvérzik 
Sturm orrát. A  menet végén Szabó 
nagy jobbkezesétől mintha meg
roggyanna Sturm. Szünetben, bér

jelenti a mérkőzésvezetöneto, . hogy 
feladja a küzdelmet.

3:3.

VOJNOVICS KEMÉNYEBB
Könnyüsúly: Vojnovics BVSC győz 

Monfera ellen.
Az első menetben rengeteg ütés 

esik mindkét részről. Monfera gyor
sabb, többet üt, többször is talál. 
Vojnovics egyenesei viszont sokkal 
keményebbek. A  2. .menetben Vojno
vics támad szinte állandóan, Mon
fera csak visszaüt. Az első két perc
ben a BVSC-ökölvívó rengetegszer 
találja Monferát. A z  utolsó percben 
Monfera javít. Az előbbi kiegyen
lített menettel szemben ez határo- 
ottan Vojnoviesé. A z  utolsó mene

tet is Vojnovics támadásai töltik ki. 
Most különösen balegyenesei ülnek 
sokszor. Az utolsó percben Monfera 
fejelésével .felszakítja Vojnovics bal- 
szemöldökét. Keveházi mérkőzés- 
Lnesetö .«■?- línéUj&L M viá ,,g  közönség, 
ezért tM ié i ellene. Az orvos tovább 
engedi küzdeni Vojnovicsot. A  hátra
levő időben kiegyenlített csete-paté 
folyik. . ,

Most a BVS'C vezet 5:3-ra.

A  MÉRKÖZÉSVEZETÖ 
„REM EKEL"

Váltósüly: Torma I I  BTK győz 
Bene ellen

Nagy érdeklődéssel várt mérkő
zés. Az első menetben mindkettő 
óvatosan üt,. főleg szurkálásök töl
tik ki a menetet. Bene csak a me
net végén csípi el Tormát az egyik 
sarokban s két jobbhorgot is leken 
neki. A  menet Benéé lenne, a pon
tozók döntetlent látnak. A  második 
menetben Tornia bátrabb, jó l, szur
kál, jobbkézzel keményen üt vissza. 
A menet az övé lenne, ha a 2. perc
ben Károlyi mérleözésvezető meg 
nem intené fejelésért. A  harmadik 
menetben „egyenlít" a mérkőzés
vezető: Benét meginti lökésért. Bene 
ettől nekivádúl,, nekirohan Tormá
nak. Irtózatos verekedés alakul ki. 
Bene hatalmas jobblengöi és hal
horgai nem találnak pontosán. 
Torma visszaütései pontosabbak.

Egyenlített a B T K : 5:5.

JARAI NEM VESZTETT!
Középsüly: Szabó J. BVSC győz 

Járat ellen,
Szabó támad állandóan, sokszor 

ugyan nem tudja áttörni Járat hosz- 
szú karjainak a vonalát, de határo
zottan többször talál, mint & szur- 
káló és menekülő Járat A  második 
menet eleján Járái balegyenese két
szer is orron találja Szabót, ez dü
hösen támad, kétszer fejjel is megy
eiére. Á  mérközésvezető a második 
után meginti. Hiába támad tovább 
Szabó, a menet Járaté. A  harmadik 
menetben irtózatos harc tombol. 
Szabó támad állandóan, Járat azon
ban végre balhorgokat is üt, még 
hozzá keményeket. A  közönség nagy 
tüntetéssel fogadja az eredményhir
detést. A döntetlen eredmény igaz
ságosabb lett volna.

7:5-re vezet a BVSC.
MEGINT EGYENLÍTÉS!

Félnehézsúly: B ittera BTK győz 
Farkas ellen

Jó mérkőzés. Mind a kettő renge
teget üt, főleg horgokat. Kiegyenlí
tett első menet után Bittera kerül

Ö nnek *  m én  k e l!  m ár venn i a

lyiiftOPiii-szisiká!
ha e g é s z s é g e  é r  e g y  fa b a tk á t ...

fölénybe. Horgai. s jobb-lceresstüté- 
sei sokkal többször ülnek, mint Far
kas horgai. A  harmadik menet ele
jén Farkas horgai találnak, a menet 
második felében azonban ismét 
Bittera üt többet.

7.-7 az eredmény.

ERDŐS MINDENT BELEADOTT
Nehézsúly: Erdős BTK győz Vadász 

ellen
A  döntő mérkőzés. Erdős ennek 

megfelelően rohan mindjárt az ele
jén Vadászra. Sokszor szabálytala
nul üt ugyan, de sokszor talál, mert 
a sokkal hosszabb Vadász szurkálás 
helyett állandóan közel megy hozzá: 
szinte odakínálja a fejét. A második 
menetben okosabban harcol Vadász, 
már többet szurkál. A menet dön
tetlen —  a valóságban. A  pontozók
nál nem. Ok Erdőst látták jobbnak. 
A  harmadik menetben Keveházi 
mérkőzésvezető a fejelő Erdős he- 
ilyntt az ebben a: menetben erősen 
feljövő Vadászt inti meg. Ezzel el
dönti a mérkőzés sorsát, .

A  végeredmény: 9:7 a BTK ját 
vára.

NYILATKOZATOK s
Rosenthal Sándor, a BTK szakosz

tály vezetője: Kellemes meglepetés
volt Torpia I. jó  szereplése. Nagy
szerűen küzdött Torma II. és Bogács 
is. de mindenki mégtette köteles
ségét. ' Most is megmutattuk, hogy' 
a BTK-t nem lehet eltemetni.

Adler Zslgmond, a BTK edzője: 
A  régi angyalföldi szít-vei és lelke
sedéssel küzdöttek a fiúk.

Torma Igazságos volt az ered
ményem. Két menetben én, egyben 
Podány volt jobb.

Torma II . :  Az első két menetben 
alig kaptam ütést, a harmadik tel
jesen az enyém volt.

Járay: Az az érzésem, hogy én 
nyertem.

Bittera: A  BTK-szív nem hal meg 
soha.

Erdős:. Nagyon örülök, hogy a 
BTK nyert. A zt hiszem, jobb vol
tam Vadásznál.

Sulkó Béla, a BVSC szakosztály- 
vezetője: A  csapatbajnokság eddigi 
legnagyobb pontozóbírói mellé
fogásait hozta ez a vasárnap. 
Szerintem Podány és Bene is győzött,

Bene: A  mérkőzésemet megnyer
tem.

Podány: Nagyon dühös vagyok, -
Vojnovics: Nehéz mérkőzésem volt.
Szabó Gy.:] Hamar kiismertem 

ellenfelem gyöngéit.
Vadász: Mindent beleadtam.

Ilyen nagyokat még életemben nent 
ütöttem, mint most, de semmi sem 
sikerült.

Az FTC is taktikázik
A  BTK—BVSC mérkőzés alatt 

folyik le a második mérkőzés mér
legelése. Az FTC megsejtette azt, 
hogy Szolnoki nehézsúlyban indul, 
tehát átcsoportosította csapatát: 
Szigeti került nehézsúlyba. Máiul* 
középbe, Csontos pedig félnehézbe,

Salgó, az FTC szakosztályvezetője 
megelégedett arccal figyeli a mér
legre lépő ökölvívókat.

—  Remélem, sikerül elcsípnünk; e 
vttlamosiakat —  mondja- -—' Bízom 
benne, hogy Szigeti legyőzi Szolno
kit, Mándi pedig Jákicsot. Ez nagy 
előny lenne, mert Szolnoki *s, 
Jákics is oszlopa a BSzKRT-nak. 
Biztosan számítottak rájuk, hogy 
szereznek legalább három pontot.

•— Majd meglátjuk a szárítóban — 
jegyzi meg csendesen Marosvölgyi
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nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékein*. Aki hetenkin: 
őtnéi több szelvényt küld. az tegyen

iűz keresztet* csillagot ..... .....

Károly, a BSzKRT szakosztályi 
elnöke,

& hibás ítéletek még 
s z a p o r o d n a k ,  m e g ő r z i  
verefienséiéi a Ferenc
város
Az első mérkőzés után mintegy 

tízperces szünetet tartottak, azután 
került csak sor az FTC—BSzKRT 
összecsapásra. íg y  láttuk a mérkő
zések lefolyását:

BEMEK MÉRKŐZÉS!
Légsúly: Hámori FTC győz 

Horváth ellen,
Tomboló ,,Hajra Fradi“  közben 

Indul meg a mérkőzés. Hámori ro
hamoz is, de nem sok sikerrel: Hor
váth okosan félrelép támadásai elől 
és jól szúrja be balegyeneseit Há
mori arcába, Ez a helyzet végig 
megmarad. Az első menet Horváthé. 
A. 2. menetben Hámori harapósán 
támad megint, Horváth most in
kább beáll vele verekedni. Ebben a 
menetben Hámori jobb: gyorsabb, 
keményebb. A  8. menetet is végig
támadja a roppant gyors és moz
gékony Hámori. Horváth balegye
neseivel nagyon sokszor visszaveri 
a. támadásait, A  menet kiegyenlí
tett.

2:0-ra vezet az FTC.

K I K INYI NAGYON KEMÉNY
Harmatsúly: Kuhinyi FTC győz 

Lovas ellen.
Kemény verekedés. Lovas táma

dásait Kuhinyi kemény jobb- és 
balhorgokkal állítja meg. Két me
neten keresztül kemény horgokat 
üt Kuhinyi, a harmadik menetben

I erősen visszaesik, de a győzelme 
nem vitás. Lovas a második menet
ben megintést kap fejelésért.

4:0 az FTC javára.

SZUMECéANAK NINCS KERESNI
VALÓJA

Pehelysúly: Frigyes BSzKRT 
győz Szumega ellen.

Frigyes beugrásait az első menet 
elején Szumega okosan szúrt jobb- 
egyenesekkel egyenlíti ki. A. menet 
közepétől kezdve azonban Frigyes 
felülkerekedik. Felütései, balegye
nesei ellen Szumega most tehetet
len. Az FTC-ökölvívó fejelésért 
megintést Is kap. _ A  második és 
harmadik menetben tovább tart 
Frigyes rohamozása. Szumega vi
tézül harcol, de Frigyes ellen nem 
lehet síkére. Szumega a 3. menet
ben fejelésért újabb megintést kap.

4:%-re javított a BSzKRT.

MAJDNEM KIÜTÉS
Könnyűsűly: Strincz BSzKRT 

győz Fellegi FTC ellen.
Csupa ütésváltás az első menet. 

Strincz kemény horgokat üt, Fe 
légi egyeneseket. Fellegi a mozgé
konyabb, sokkal többet üt, sokkal 
többször is ér célt. A  második me
netben azonban szemmelláthatóan 
visszaesik Fellegi. Még mindig töb 
bet támad, többet is üt, de támadá 
saiból és ütéseiből hiányzik az előző 
menet tüze. A harmadik menet 
elején Strincz jobbkezese telibe ta
lálja Fellegi állát. A zöld-fehér 
ökölvívó megroggyan, Strincz ráro
han, csépeli. Fellegi először 3 ig. 
majd 4-ig földre kerül, óriási fö
lényben van Strincz. Röviddel a be
fejezés -előtt eg-y újabb ütéstől Fel
legi lerogy, magával rántja Strin- 
cset is. A lig  tápászkodnak fel, V i 
niczei mérkőzésvezető lelépteti Fel 
légit és erőfölénnyel Strinczct hir
deti ki győztesnek. Kissé elhamar
kodott ítélet volt! A  közönöség za
josan tüntet a mérkösésvezető ellen.

Egyenlített a BSzKRT: 4:4!

KIÜTÉS. . ,
Váltósáig: Kővári BSzKRT győz

Barinka ellen.
Kemény verekedés az első menet. 

Barinka rögtön az elején belefejel 
Kővári arcába. Kővári balszeme 
alatt felszakad a bőr. Nagy mérkő-

Slegársi
rsaiiÉt

Gauder-nél
Fize'ési kedvezmény. 
E rz;ébe (>körú t 4,
TELEKO M: 130—főt.

zésvezetö kétszer is odahívja az 
orvoshoz. A  döntés: ínehet tovább! 
A  menet végén Barinka egy jobb
kezesétől Kővári megroggyan. 
A  második menetben ismét szörnyű 
harc tombol. Kővári ismét meg
roggyan, de utána jő jobbkezeseket 
szúr vissza. A  menet kiegyenlített. 
Merő ütészuhatag a harmadik 
menet. Kővárit fejelésért megintik. 
Félperccel a befejezés előtt Kővári 
kemény jobbhorgától Barinka meg
roggyan, 7-ig küzdésre képtelen,

noha a lábán murád. Utána Kővári 
nagy jobbkezesétől újból leül, fel
kel, de egy jobbhorogtól végleg el
dől. K iü tés!... Kővárit a szorító
segédek vállraemelve viszik ki a 
szorítóbői.

6:4-re vezet a BSzKRT?

IGAZSÁGTALAN ÍTÉLET
Kösépsűly: Mándi FTC győz Jdkics 

ellen.
Felzűg a nézőtér, amikor Jákics 

és Mándi a ezorítóba, lép.
— A nap legnagyobb mérkőzése 

következik! — Idáit fel valaki.
óvatosan kezdenek, azután Jákics 

rákapcsol és kemény, jobbkezeseivel 
fölénybe kerül, A  2. menetben egy 
kicsit elvadul a küzdelem, mind
kettő szabálytalanul üt. Előbb Jáki- 
csot, majd Mándit intik meg szabály
talan ütésért. A  küzdelem kiegyen
súlyozott. A  harmadik menetben 
Mándi erősít. Lendületesen támad, 
jő felütéseket és balhorgokat üt. 
Egy összecsapásnál mindkettőt 
megintik szabálytalanságért. A. me
net végén Jákics két hatalmas jobb- 
egyenesétől Mándi roggyónt 'less. 
Jákics már nem tudja kihasználni a 
helyzetet. Az eredmény igazság
talan. Döntetlent kellett volna kihir
detni!

Az FTC egyenlített: 6:6.

KIÜTÉS —  „SZÉT" UTÁN
Félnehézsúly: Csontos FTC győz

Németh ellen.
Kiegyenlített első menet után a 

második menet elején Csontos „szét" 
után nagy jobbkezessel leüti 
Némethet. A  BSzKRT-ökölvívó 
fekve marad. Nagy Lajos mérkőzés- 
vezető kiszámolja. Utána felemeli 
Csontos kezét és győztesnek . hirdeti 
ki. A CsB egyik legnagyobb bírói 
tévedése! A szabályok szerint 
kiszámoló,s után a szabálytalan
ságot elkövető versenyzőt le kellett 
volna léptetni.

8:6-ra vezet az FTC!

NEM VOLT LÉNYEGES
KÜLÖNBSÉG KÖZÖTTÜK

Nehézsúly: Szigeti FTC— Szolnoki
BSzKRT döntetlen.

A  két öreg róka nagy harcot vív. 
Sokat ütnek, még többet birkóznak 
három meneten keresztül. A  3. 
menetben mindkettőt meg Is Intik 
fejelésért. A  végén alig támolyog
nak már. Szigeti valamivel többet 
talál tisztán s ezért némi meg- 
leptést kelt a döntetlen eredmény 
kihirdetése.

A végeredmény: 9:7 as FTC
javára.

NYILATKOZATOK.!:
Balgö Ferenc, az FTC szakosz- 

vezetöje: Teljesen megérdemelten
győztünk. Két peches mérkőzésünk 
volt. Fellegi és Barinka végig ve
zetett és az utolsó pillanatban szen
vedtek balszerencsés vereséget, 
Mándi kitünően harcolt. Szerintem 
Csontos „szét" után hátralépett és 
csak azután ütött. Ekkor pedig már 
joga volt.

Leitnex Géza, as FTC edzője: Most 
nem panaszkodhat a BSzKRT a bí
rákra. Egy kis szerencsével nagyobb 
arányban is győzhettünk volna.

Hámori: Kemény mérkőzésem
volt.

Mándi: Úgy érzem, jó! ment.
Csontos: Nem „szét" után ütöttem 

ki ellenfelemet. Egyébként nagyon 
boldog vagyok.

Szumega: Ahogy tudtam, űg.v
harcoltam,

Kúbinyt: Legjobb „haverom" Lo
vas. Nehezen győztem ellene.

Szigeti: Megnyertem...
Marosvölgyi Károly, a BSzKRT 

szakosztályvezetője: Horváthnál és
Jákicsnál elvették a pontokat tő
lünk. Csontos „szét" után ütötte le 
Némethet.

Kovács Károly, a BSzKRT edző
je : Nem tudnék olyan győzelemnek 
örülni, amilyent ellenünk az FTC 
aratott.

Lovas: A  „Fricl" még mindig a 
régi, kemény fiú.

Jákics: Legalább döntetlent érde
meltem volna.

Frigyes: Szumega ügyes fiú.
Strincz: A  harmadik menetben 

voltam az igazi.
Szolnoki: Szigeti mindenkinek ke

mény dió.

Érik az FTC
bajnoksága *.,

| T i  Pál vázat VF«
I  Beérkezési határidő- TI- T déli 12 óra ]

FTC— BVSC (ökölvívás) ^

BTK —BSzKRT (ökölv.)..

Milano—Genova <,00..

L&zio— Fiorentina 0.«o0© ■>«<=■

jSovar-a—Torino „„. *

Bologna—Módén?? O.»c.o

Joventus-Triestína

Vescua Roma ............ .o,....?.,..,,
Pótverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba. es> ebként csak holt

versenyt dönt el.

Az ökölvívó CsB döntő körmérkő-
zésének az állása 
dúló után:

a második fór-

1. FTC 2 2 __ — 19:13 4
2. BTK 2 1 -- - 1 15:17 2

3-4. BVSC 2 — 1 1 15:17 1
3-4. BSzKRT 2 — 1 1 15:17 1

Napoü— Ambrosiana uooc 

Ligaria— Bari ••••»••«•*«

\ pályázó neve és elmés

vOOOOOOOCOOVO ®Qo 99 O 9ÖÖ0O OOO o * c

A  CsB utolsó fordulójában, jövő 
vasárnap az FTC a BVSC-vel, a 
BTK pedig a, BSzKRT-tal kerül 
össze. Az FTC-nek most már min
den reménye megvan arra, hogy baj
nok legyen. Neki ugyanis döntetlen 
is elég a végső győzelemhez. Erre 
pedig minden reménye megvan. 
A  BTK csak abban az esetben nyer 
heti meg ismét a bajnokságot, ha 
nagy „gólaránnyal" — legalább 
11:5-re — győz a BSzKRT ellen, az 
FTC pedig legalább 11:5-ös veresé
get szenved a BVSC-től. Ez pedig 
nem valószínű, ám —  lehetséges.

•asncArMuMs a toBcvuc as&u

Óv a BSzKRT!
A  BSzKRT öltözőjében felháborod

va tárgyalták Németh „szét" után! 
kiütését.

—  Ilyen még nem fordult elő a 
magyar ökölvívás történetében — 
mondotta haragosan vitéz Maros1 
völgyi Károly, a BSzKRT szakosz
tályi elnöke. —  Mindenki, aki nem 
elfogult} elismeri, hogy „szét" után 
kapta Németh az ütést. Mondottam 
ezt Kreisz László dr szövetségi kép
viselőnek is és kértem a mérkőzés 
eredményének megváltoztatását. 
„Nem változtathatjuk meg“, vála
szolta a szövetségi képviselő, „mert 
nem történt alaki hiba. Csak ebben 
az egy esetben vátoztathatunh 
kihirdetett eredményen. Az óvásu
kat adják be írásban és szerdán 
majd tárgyalásra kerül."

(— Nos, beadják az óvást?)
—  Természetesen. Ekkora ígaz- 

ságtalanságot nem hagyhatunk 
annyiban„ Még ma elküldjük az 
óvást.

A bőrlabda rabjai
Töredék egy regényből

.... A  nap már jő magasan járt az 
égen, amikor magister Kajetanus a 
Nyulak szigetéről Jancsi diák tár
saságában Megy érre érkezett. Igaz, 
hogy a napból vajmi keveset lehe
tett látni. Csak igen ritkán és igen 
baloványan tudta áttörni a hó- 
fellegeket. Kajetanus mégis csal
hatatlan biztossággal mondta:

—  Tíz óra van. Egy órácskát még 
ráérünk. Magister Flórián csak 
tizenegyre vár bennünket.

A z . enyhén szitáló hóban meg
lassították lépteiket. A  tíz éves 
Jancsinak az ábrázatjára piros 
rózsákat rajzolt a Duna felől jövő 
hűvös szél. Egy szűk sikátoron 
haladtak keresztül, amikor Jancsi 
vidám zajra lett figyelmes.

•— Vájjon mi lehet ott? —  kér
dezte csak úgy magában. — Talán 
gyerekek szánkáznak, vagy hólab
dáznak. Jő lenne megnézni egy 
kicsit, ha már úgyis ráérünk.

Kajetán mintha csak megérezte 
tolna a fiú gondolatát, így szólt:

—  Azt hiszen?, ezek futballisták 
lesznek. Bizonyára edznek. No, gyere, 
nézzük meg őket.

Magister kajetanus ezúttal is 
csalhatatlannak bizonyult Valóban 
futballisták voltak. Mintegy tizen- 
négy jól megtermett legény éppen 
ádáz hólabdacsatát vívott egymás
sal a futópályán, amelyről úgy ahogy 
levakarták a félméters havat. Két 
fiú túlságosan közel került egymás
hoz, hőlabdát gyúrni már nem tud
tak. összeakaszkodtak hát és meg
fürdették egymást a hóban,

—  Jól nézz körül —  figyelmez
tette Jancsi diákot .Kajetanus — , 
mert ilyet csak sátoros ünnepekkor 
lághatsa S aék  a  híresaevezete®  ú j

pesti legények, megannyi nagy 
íabdarűgócsata hősei. Az a kettő 
példának okáért, aki éppen most a 
hóban kergeti egymást, Vincze és 
Kocsis Gejza . . .

Kajetán mester itt kénytelen volt 
félbeszakítani, a beszédet, mert egy 
eltévedt hólabda éppen arcán találta. 
A  szájába is jutott belőle.

—  Ebadta! —  fakadt ki mérgesen. 
— Ez bizonyosan a Kállai-fiú volt. 
A  kapura nem tud célozni, de engem 
el tud találni. No, megállj csak!

Csakhamar azonban más kötötte 
le a filgyelmüket. A  hólabdacsatá- 
nak vége szakadt. Füttyszó sivított 
bele a téli levegőbe. A  síp egy kék 
melegítőgunyás középkorú férfi 
szájában volt.

— Ez magister Mészáros — 
magyarázta Kajetán. —- Úgy látszik 
kezdődik az edzés.

Úgy is volt. A tizennégy legény 
teste hajladozni kezdett Mészáros 
mester vezényszavára. A  hajlado- 
zást ugrálás, ezt megint hajladozás 
követte. íg y  ment ez vagy tíz per
cig. Újabb sípszó után futni kezd
tek a legények a köralakú futó
pályán. Magister Kajetán odafordult 
Jancsi diákhoz;

.— Látod — mondta —■, az a jó! 
megtermett legény, aki törülközőt 
csavart a nyakára, az Szűcs, a 
híres középfedezet. Már számtalan
szor feszült rajta a címeres mez. 
Bizonyára félti a • torkát, ázért 
csavarta be. Az a zömök barna 
legény tán még nálánál is híresebb. 
Vincze Jenő ő, Debrecen hajdani 
büszkesége. Az a mokány, mnogolos 
ábrázatú legény Balogh, vitézi 
nevén Bonző. Ha nála van a labda, 
a nép már zúgja a csatakiáltást: 
„Vau-váu-vau!“

A  labdarúgó legAlveJc már a 
harmadik kört róiiík , amikor 
magister Kajetán bosszúsan kiáltott 
fel:

—  De miért nincs mindegyiken 
melegítő gúnya? Ez a Fekete, Szik
lai, Solti meg a Pálya gyerek csak 
úgy meztelen lábszárral szaladgál. 
Azt akarják az ebadták, hogy 
valami jóféle húzódást, vagy izom
szakadást szerezzenek ebben a 
hidegben.

Két kört erősen végiggyalogoltak 
a lila-fehér legények, aztán három 
környi könnyű séta következett.

— No, most már vége lesz 
magyarázta Kajetán mester. Ezút
tal azonban tévedett. Jancsi nem ki3 
elégtétellel állapította meg magá
ban, hogy a jó magister Kajetámls 
sem mindig csalhatatlan. A  lilák 
ugyanis még két kört futottak és 
kettőt sétáltak. Egyik-másik —  pél
dának okáért Futó —- alaposan 
lihegett a \ égén.

— Mindjárt összerogynak a fá 
radtságtól —• gondolta magában 
Jancsi.

Nem ez történt. Valahonnan lab
dák kerültek elő és egy kis rugda
lózás kezdődött. Jancsi csillogó 
szemmel nézte a labda ide-odaívelé
sét. Egy-egy rúgás után tapsolni 
szeretett volna. Vagy szeretett vol
na odaszaladni, hogy ö is belerúg
hasson a labdába. Mégis nyugodtan 
maradt. Nem tudta: rnit szólna
hozzá a szigorú magister Kajetánus.

Kajetánus hangosán gondolkodott:
—  Nem látom a Szalay-gyereket. 

Persze ő még sérült. Zsengellórt 
sem látom. Mestert sem, Temest 
sem. Hidasit sem. Hidasi — úgy lát
szik —  csakugyan elmegy. Ahá! 
Nem a Mester-fiú jön ott civil- 
gúnyában? Bizonyára náthás...

— Hát csuda? —  szólt közbe me
részen Jancsi-diák. — Ezek is mind 
náthásak lesznek. Bolondok ezek, 
hogy ilyen hidegbei) órákhosszat 
kint ugrálnak.

— Nono —  szólt rá feddöleg ma* 
glste? Kajetánus,, —  Nem bolondok,

ők. Mert jegyezd meg magadnak 
Jancsikám, úgy születtünk erre a 
világra, hogy mindannyian rabok 
vagyunk. Ki a pénznek a rabja, ki 
a dicsőségnek, ki a hatalomnak...

— És ezek? — vágott közbe kér- 
döleg Jancsi-diák.

— Ezek, Jancsikám —  mondta 
Kajetán — a labda rabjai...

Majd kis szünet után hozzátette:
—- Ezek a börlabda rabjai. Tudod, 

fiam, különös szenvedély ez. _ Aki 
egyszer rabja lesz a kerek labdának, 
az soha többé nem szabadül meg 
tőle. Kergetni akarja télen, nyáron, 
esőben, hóban, még álmában is. Vi
gyázz, hogy bele ne kóstolj, mert lí- 
dércként fog kísérteni egé3Z élete
den át! Node gyerünk is már, mert 
még te Is kedvet kapsz hozzá. Ma
gister Flórián már vár...

Jancsi-diák elszomorodottan bal
lagott Kajetán mellett. Szive erősen 
dobogott zekéje alatt. Gondolkodott: 
bevallja-e Kajetánnak, hogy ő bi
zony már belekóstolt ebbe a szenve
délybe. Fent Óbudán történt a dolog 
három hónappal ezelőtt, amikor va
lamiért arra küldték. Aztán mégis 
elszánta magát. Belekapaszkodott 
Kajetán kabátjába és mondta.

—  Magister Kajetán, most hara
gudni fog rám, de megmondom: én 
nagyon, de nagyon szeretném ezeket 
egyszer játszani látni.

Kajetán zordonan nézett Jancsira 
A  gyerek szinte beledermedt. Csend
ben mentek pár lépést. Akkor Ka* 
Jetén zsebébe nyúlt. Elővette a Nem 
zeti Snortot, belenézett és mondta

— Hát azt éppen lehet. Három 
hét múlva — mint látom — jnó.r 
bajnoki meccs lesz Megyeien: UJ 
pest—Elektromos. Ezt megnézhet* 
jük.

Kis szünet után hozzátette:
— Jó kis szurkálós meccsnek 

ígérkezik—
Orbán Mihály.

A beküldő aláveti magát a feltételek- 
nek. Minden szelvényhez ep és tor
naion) bán levő használatlan Í0 MJ.res 
bélyeget kell mellékelni. Aki hctonlciní 
utnéí több szelvényt küld, az tegyen

de Keresztet. vasi csillagot

(lat hely már biztos 
az ellenünk ki *hó 
német ökölvívó 
válogatottban I

A  német ökölvívó szakhivatal már 
kijelölte a február 11-én Brei’ au- 
ban sorrakorülő 10. magyar—nőmét 
ökölvívó viadal hat német részt
vevőjét. A  hat válogatott:

Légsúly: Obormauer, pehelysúly:
Graaf, könnyűsűly: Nürnbergi,
középsúly: Popper, félnehézsúly:
Schmidt, nehézsúly: ten Iloff.

Harmat- és váltósúlyban még 
válogatómérközésekct fognak tarta
ni. Ebből a jelölésből azonban már 
láthatjuk, hogy a németek a lehető 
legerősebb összeállításban lépnek 
szorítóba ellenünk.

Cl é l keli héqehjoiaú !
A szabadtéri labdtKÚgó edzések 

főpontja a hógolyózás. Labdarúgóink, 
akiknek kiváló a g ö m ö ő rz á k ü 1c,
figyelemreméltó eredményeket tud
nak elérni a hógolyózás terén,'állta
idban azonban sok javítanivaló van 
a stílusukon. Naturalisták, tetszik 
tudni, tehetséges naturalisták, <Sit- 
tudatos hógolyóstílus nélkül.

A hógolyót laposan kell dobni„ 
bármelyik kézzel. Törekedjünk as 
abszolút kétkezessegre. Legjobb a 
hógolyót leszorítani és az ellenfél 
orra alá irányítani. A hógolyó 
repeszdarabjai élő fülek ellen isi 
igen hatásosak.

Lehet a hógolyót rövid távra h: 
dobni, ez az úgynevezett köröm 
hógolyózás. Lehet aztán messzire is 
dobni, de ezt nehéz irányítani, erős 
csukló kell hozzá, tehát favágásnak 
tekintendő, A favágóknak tudvalevő
leg igen erős a csuklójuk.

E jtett hógolyó nagy technikai 
mutatvány, különösen nyakba. Ez a 
finoman csúsztatott hógolyó. A hó
golyó ugyanis a melyig nyakból le
felé csúszik.

A hógolyózás finom technikára 
nevel, emeli a bajtársi szellemet és 
tisztító hatással van a pálya tala
jára.

Ha nagyon hideg van, akkor n 
tornatermi gyakorlatok során kelt 
elvégezni a hógolyózást, karokat 
terpeszállásban, mély törzslélegzés, 
füleket mélyen jobbra, szenilcörzóis 
alapülésben, hő golyók vederben, 
udvarról behozva.

Jó még megtanulni a hőgolyót 
egyből dobni, belső arccal tovpolni 
és szájbakapva orron át kifújni.

Bök Múld

/■fa k e z:ri ©S e d z 're l
a ^ rc r.iu .'i

Még nincs két hete, hogy a zö' 
fehérek hazaérkeztek a jugoszláv 
török portyájukról, de ma délut 
már el is kezdik az edzéseket.

— Olyan keveset pihentek a fi

vezetője __ hogy komoly i
egyiküknek snn. lesz. Höljön
fél 5 óral'z r höldcsck a ) ’
mcgj.Zxv.-i a tornaterme.
kezdjük el az cttzéss't ;f s
>ehetJ kimegy link a p j  '■ a.

S P Ú R T E R M E íK

LUDVIG
Bp. T h é k . I S .  kaphatók 
léuit áiieorA Itiikuk dijat túlink
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Az utcán messziről megismertük 
tichém barátunkat. Jól jövedelmező 
állásban vau, (le pénzét általában 
csak -ét tényező viszi el-, a felpe
res és a — lóverseny.

— Hová. hová?
— Megyek fogadni.

, — Fogadni? Hiszen ®s Sgetönek 
sohasem vollál barátja, a galoppver
senyek pedig még messze vannak.

Igen, igen, de a galoppverse- 
nyekre fél évvel, meg háromnegyed 
évvel előbb is lehet fogadni. Most 
például a Mlllenium-díjra megyek
fogadni.

— Hát akkor -  jó tippeket!
(Ejnye, hogy a tipp szóra senki 

ectn tud megfelelő magyar szót 
ajánlani!---- )

Elbúcsúztunk s tovább mentát*. Ötr* 
telén eszünkbe jutott, hogy ® bajnoki 
rajtig már csak három hél_ van hátra... 
A  jövő vasárnap már biztosan egesz 
Sereg komoly barátságos mérkőzést ...lát" 
ezanak, de e? a mai vasárnap még üres. 
Még nincsenek mérkőzések.

Nincsenek mérkőzések.... , . ,
Mi lenne, ha mi is úgy Mpperaeni 

előre, mint a lóversenyetek?
Ide azzal ® tavaszi sorsolással! 
íme február 18-án kezdődik a bajnoki 

idény és február 25-én folytatódik. Tip
peljünk ftsak gyorsan az első két for
dulóra, de előbb talán vessünk egy P11' 
iantást a bajnoki táblázatra, fcbbon 
már a Nemzeti tavaszi mérkőzéseit az

i .  Kispest 
8. Újpest
3. Hungária
4. Szeged
5. Ferencv.

7. Törekvés 
g. Bocskai 
9. Haladás

10. Szolnok
11. Gamma
12. Taxi
13. Kassa
14. Nemzeti

14 10 2 2 45:19 77.
14 9 4 1 31:17 22
14 9 3 2 37:18 21
14 9 2 3 31:20 20
14 9 _ 5 38:23 18
14 7 3 4 27:28 17
14 7 2 5 24:24 16
14 6 2 6 22:35 14
14 6 1 7 26:31 13
14 6 — 8 18:25 12
14 5 2 7. 16:26 12
14 4 1 9 23:36 9
14 S 2 9 16:43 8
26 2 — 24 15:24 4

A bajnokság állása
Már most, ha a fenti ;j6slatok alapján 

akarjuk elkészítem a bajnoki táblázatot, 
akkor az a következő lesz:

ista é$ & Tasi vezetője*
FLala. Antal így beszél;

Miért vagyunk mi esétylesők? 
Először is mi a Kispest ellen esélyesek 
vagyunk g meg is fogjuk verni a Kis* 
pestet. Másodszor az Elektromos ellen 
legalább annyi eséllyel állunk ki. mint 
amennyi eséllyel az Elektromos all ki 
ellenünk. Mi nejn vagyunk s nem le
szünk esély’.csők. mert lehet, hogy ta
vasszal a védelmünk minden mérkőzé
sén egy góllal többet kap majd, de az 
márig valószínűnek lá'szik, hogy a csa
társorunk minden mérkőzésen három
mal iöbbeí rúg- majd, mint amennyit 
rúgott! a.z ősszel. Ezt arra alapítom, 
hogy végre két szárnya lett a csatár
sorunknak. Ejryeí biztosra veszek: a
második forduló után mi már nem 
leszünk a ll-ik helyen, 
így 11] lakozik Fial a Antal, de Czifra 

Ferenc, a Taxi intézője sem írja alá a. 
jóslatainkat; . ..

— Nálunk a fiúk nagyon fogadhoz- 
nak, hogy a tavasszal kivágják a rezet. 
Érdekes, hogy ml jobban rajtolunk, 
mint ahogyan hajrázunk. Én csak any- 
nyit mondok, hogy dehogy kapunk mi 
ki 5:1-re a Hungáriától. Mégis nételjuk 
majd az őszi döntetlent. Kár, hogy a 
második fordulóban nem játszhatunk a 
Nemzeti ellen. Jól végigvernénk íaj- 
tuk. Mos» visszaadnák azt a sok köl
csönt. Különben, ba a második f°J*' 
dulóban nem lennénk szabadnaposak, 
akkor a második forduló után nem is 
lennénk már a 12-ik helyen.

U i d t t y v m

i

most mindenütt, Ilyenkor kell a forró ital. Ha hazamegy 
a hideg utcáról, milyen jólesik, ha nem kell várnia, csak 
kinyitja az ORION hőpa’ackot, melybe a gondos háziak 
már elkészítették a forralt bort, kakaót, vagy forró teát.. 
Akit pedig munkája az utcához, gyárhoz, hivatalhoz, Isko
lához köt, vagy sportolni indul, ORIO \ hé palackot visz 
magával, melyben minden Ital hosszú ideig forró marad 
és megtartja ízét. Ha pedig

!. Hungária 
2- Újpest 
S. Kispest
4. Saeged
5. Ferencváros
6. Elektromos
7. Törekvés
8. Bocskai
9. \Haladás

10. Szólnék
11. Gamma
12. Taxi
13. Kassa
14. Nemzeti

18 11
16 10 
16 11 
16 10
15 10
16
16
16
16
16
16
15
16 
26

9 44:20 25 
1 37:21 25
3 47:21 24
4 34:23 22
5 40:24 20
5 32:34 10
6 28:27 18 
6 25:38 16 
8 31:35 15 
8 .22:26 15

_ 9 18:30 12
1 10 24:41 9
2 11 17:50 8 

— 24 15:24 4

A fenti nyilatkozatokból kiderül, hogy 
nemcsak mi gondolunk már a tavaszi 
idényre, hanem mások is. Mindössze a 
véleményeink kissé eltérnek. Kissé ... 
Vigasztaljuk magunkat , azzal, boly ha
marosan lesznek majd itt nagyobb vele- 
ményePérések is. Például!

.... ha majd Fosa újra nem rúgja be 
a ll-esíi , . , .

.... ha majd Cseh Matyit ismét lesről 
engedi el a partjelző!

r n e k o v m
ugyanebben a hőpalacUban hideg, hűsítő italt vihet magá
v a l ,  vagy tarthat készen lakásán. Télen-nyáron, soha sem 
nélkülözheti az ORION hőpalackot. _____ ________ -■

iUg
ha majd Olajkár f. üjra lyukat] 

a kapu előtt!
__  ha majd Hidasi a huszadik labdá

val sem tud mii kezdeni!
.... és ha majd a Kassának & hatodik

gól elveszi a kedvét*
Az immár Ötödik hc-to pihenő szurkoló, 

most hirtelen így kiáltana fel:
— Ennyi bosszúságot már el sem tadok 

képzelni. .

így festőn© a bajnoki táblázat február 
25-én* De vájjon valóban így fog-e fos4- 
lenit Mit szólnak ebhez a táblázathoz az 
egyesületek vezetői és szurkolón No meg 
mit szólnak a fenti jóslatokhoz? 

Hallgassuk csak meg őket;

A borúlátó vezető

Jóslataink

U*y illik hogy először az éllovas Kis
pest intézőjét hallgassuk meg:. Szocs 
Nándor ezt mondja;

— A táblázat jó. mert szerintem sem 
lesz a Kispest az élen a II. forduló 
ntáfi. sprintem azonban nem a Hun
gária, hanem az Újpest fog vezetni. A 
Gamma! elleni mérkőzésünket megnyer
jük de már a Hungária ellen aligha
nem csak döntetlent érünk el s ezzel 
esúszunk majd le a* első helyről.  ̂Az 
első két fordulóra én tehát egy kissé 
borúlátó vagyok, de a hajrára viszont 
derűsebben látom a helyzetünket. Mi a 
hajrában vágjuk majd ki a rezet, akár
csak az ősszel. Akkor ugyanis folytor 
a Ferencváros vezetett 8 mi meg sze
rényen a háttérben „varasra lovagol
tunk" s amikor a célegyenesbe értünk, 
akkor törtünk előre. Jobb is. ha le- 
csúszunk az első helyről, mert »kh°r 
az éllovas Újpestet fogják a többiek 
folyton nyomni s nem bennünket. Ez 
is majd elősegíti a későbbi „előretöré
sünket."

Egyre érdekesebben alakul 
a vélemény-nyilvánítás 
a felvetett nagy kérdés 
körül;

Meddig t a r t h a t  a miniszteri biztos 
megbízatása ?

További teOEsásaő'ások a févárosbői, 
a vitiékrőB és az ads®* Kösréböi

hangsúlyozottan

A derülátó vezető

&  most nézzük a tavaszi forduló
első

“ ideged—Törekvés: Ez bizony érdekes
mérkőzés lesz. A Szeged általában nem 
szokott tavasszal jó rajtokat venni. Ez 
onnan van. mert a vidéki amatőrök ké
sőn kezdenek s a bajnoki mérkőzése 
előtt a Szegednek nincsenek megfelelő 
edzőtársai. Ősszel a • Szeged egy PJötö1 
elhozok a Bihari-utcából. Most talán 
Szegeden arányban megverheti 
fekvést. De> azért a szegediek győzel
mére nem tennénk rá Öt pengőt, mert 
©s 3  Törekvés..-- Szóval 2:1 a Szeged
^Haladás—Kassa 4:1 a Haladás javára.
Bővebb magyarázat felesleges.

Szolnok—Bocskai. Hát.. . ősszel Deb
recenben 2:l-re győzött a -r Szolnok. 
Mondjuk: 1:1. _ ,

Újpest—Elektromos. Ez Is kitűnő mér
kőzés, kiilönös-on, ha tekintelbo vesszük, 
hogy Ősszel 3:3 volt az eredmény. Most 
«:2-re győz az Újpest.

Gamma—Kispest 9:!. Csak nem veszti 
.1 a Kispest az első helyét rögtön az 
első mérkőzésen?! .

Hungária—Taxi: 5:1. (Valaki megszólal

ZSOLDOS
a legjobban k.éozit 
e 1 ő középiskolai 
magán vizsgákra, 
é r e t t s é g i r e  
Telefon: 14-24-17.

mögöttünk: „Ki rúgja azt az egy gólt 
a Taxiból?" No-noLösszel itt is 3:3 volt 
az eredmény.)

Hölgyeim és Uraim! Trae ezek 8 jós- 
istáink az első tordujóra. Hogy ezek 
közül melyik a legbiztosabb? Hál ... Az 
a legbiztosabb, hógy február 18-án a 
Fradit nem éri meglepetés. A Ferencvá
ros ugyanis ekkor szabadnapos....

jjlost azonban térjünk át a
második

fordulóra- ,TehA,’.. t'PPjrink »  február 
25-én sorra kerülő mérkőzésekre: 

Bocskai—WlJes!:. ‘-'-'Z. Hát ez kissé mé
rés* tipp. óe aki megvizsgá ja a sport- 
törtónelTnct. az hamar észreveszi, hogy 
a Bocskai minden évben okoz egy kis 
kellemetlen meglepetést az Újpestnek, 
fistzol nem okozott- AkKor 4:0 aranyban 
& n t t  Most majd Debrecenben....

Törekvés—Haladás: 3:1- Ha Szombathe- 
íven 2*1 arányban tudott győzni a Tö
rekvése akkor a Bihari-utcában csak 
jobb egy góllal !•**  ̂ A
^ , . , „ . „ 0 , - 5 ^ , ,   ̂ ;Vfin,lwn k*H,Q,

SfcVST.S'í £S"rSft«S
»  m g  «

lesz- Jós!utunk ugyanis 1:8.
Elektromos—Gamma- 3:2- ... _
Ebbeoj a fordnlóhan vígan ® a w  * 

Taxi. mert — szabadnap**-

Derűlátónak derűlátó. de vezetőnek 
nem vezető: Woggenhuber Oszkár, a Fe
rencváros népszerű igrice. Még csuk a 
csapata sem vezet. Oszkár barátunk 
most nem mondhatja:

— Két klasszis csapat van a világon: 
a másik is a Ferencváros!

Legfeljebb fordítva mondhatná:
— Két. rossz csapat van a világon: a .

másik is a Ferencváros. , I
No, de a múlt alapján a Fradit meg 

mindig illik a vezető csapatok köze 
számít: ni, még akkor is- ha a Ferenc
város pillanatnyilag — ötödik.

De adjuk át a szót a szurkolónak, azaz 
Woggenbubernak.

— A Szegedet okvetlenül megverjük. 
Éppen most volt itt a Lázai. Megsi
mogattam a hátát. Azt mondtam neki. 
hogy ha tavasszal nem szaladnak fel
jebb. akkor nem simogatni fogom a 
hátát.... Kár hogy az első vasárnap 
nem játszik a Fradi, mert akkor már 
a második forduló után egészen pom
pás lenne a helyzetünk. így is sokkal 
jobb lesz, mert az első két fordulóban 
a Hungária és az Újpest kéí-két pontot 
veszt, a Kispest meg....

Most közbeszól az élterem ifjabb tulaj
donosnője, aki rokonszenvez a Kispest
té!, miro Oszkár így folytatja:

— .... jó, hát akkor a Kispest csak 
égy pontot veszt az elején. Hogyan? 
Kein a Hungária ellen, hanem a Gam
ma ellen. Nagy mérkőzés lesz a Gamma 
—Kispest találkozó. Mi szadisták, izé 
fradisták ezt a mérkőzést nézzük meg 
az I. fordulóban. Csak írja meg Szer
kesztő úr, hogy ne féljenek a zöld
fehér szurkolók. Nem lesz baj tavasz- 
szal! Csak menjenek ki bátran a mér
kőzésre! Buzdítani, buzdítani azt a 
csapatot! Különösen a Szeged elleni 
mérkőzésen. Azon ugyanis a szurkolók 
még eggyel kevesebben lesznek, mert, 
mert én — nem merek kimenni.

Az esélylesők
Három csapat esik k< idén az NB-hől. 

A Nemzeti már kiesett, a Kassa is csak
nem kiesettnek tekinthető, de melyik 
„pályázik" a harmadik kieső helyre? 
Pillanatnyilag a Gamma és s Taxi hely
zete látszik a legsúlyosabbnak, különö
sen ha a „második forduló utáni" táb
lázatra vetünk egy pillantást.

Mit szol tehát a jóslatunkhoz a Gam-

A  labdarugó sport egyik Igen' 
fontos problémájára, világított rá 
lapunk csütörtöki számában felve
tett kérdésünk: „ ‘Meddig tarthat
még a miniszteri biztos megbízatása 
az MLUz-ben? A  kérdés fölött vitát 
nyitottunk és eddig már hozzászólt 
a problémához a hivatalos OTT 
képviselője^ egy fővárosi amatőr
én egy vállalati NB-egylet, továbbá 
egy kisegylet képviselője, egy test
nevelő tanár és egy játékvezető.

Most újabb hozzászólásoknak 
nyitunk teret, hogy minél több 
szempontból vessünk fényt a fel
vetett problémára és minél több jó 
gondolatot szállítsunk a nagy ügy 
szolgálatában.

Az edzők társadalmából
Lukács Gldát,

a WMFC edzőjét kértük meg véle
ményének nyilvánítására, ö  a kö
vetkezőket mondta:

— Mi, edzők nem kívánunk bele
szólni abba a kérdésbe, hogy mi
lyen rendszer szerint folyik a lab
darúgó sport vezetése, irányítása. 
Nyugodtan bízzuk ezt a problémát 
a felsőbb sporthatóságokra. Azok 
majd eldöntik azt is, hogy mikor 
érkezik el az önkormányzati rend
szerhez való visszatérés ideje.

__ Azt meg kell állapítanunk,
hogy a mai rendszer sokkal jobban 
értékeli, hasznosítja és veszi igény
be az edzők közreműködését, mint 
a régi. Becsvágyunkat is jelentősen 
emelte a miniszteri biztos, amikor 
ránkbízta a taktikai problémák el
intézését, eljött közénk értekezle
teinkre. Erre vezethető vissza, hogy 
az edzők még soha ilyen nagy ko
molysággal, ekkora szeretettel nem 
foglalkoztak a labdarúgó sport nagy 
kérdéseméi, mint most.

__ A Nemzeti Sport által meg
indított vitában elhangzott olyan 
észrevétel, hogy az edzői gárda 
nem minden tagja éri el azt a mű
veltségi fokot, amely pedig meg
kívánható volna. Engedjék meg, ha 
ezzel kapcsolatban rámutassak ar
ra, hogy a régi időben nem foglal
koztak rendszeresen az edzők neve
lésével, továbbképzésével. Csak öt
letszerűen választották egyesek, 
legtöbbször kiérdemesült, jelentős 
válogatott múltra visszapillantó já
tékosok áz edzői pályát hivatás
ként. Velük azután nem, törődött 
senki. A  maguk erejéből, az önkép
zés rögös útján jutottak el közülök 
nagyon sokan válóban tudományos 
fokra. Sok-sok nemt sorolhatnék 
fel ennek bizonyítására. Külföldön 
és idehaza egyaránt nagyon sok 
edző nevének hallatára csak a lég 
nagyobb elismerés szava hangzik 
fél most is. Neveket azonbm nem 
akarok említeni, aminthogy egész 
hozzászólásomat asak elvi állásfog
lalásnak tekintem és nem akarom, 
hogy bármilyen irányban is sze
mélyi érzékenységet érintsek.. Azt

állítha-azonban 
tóm:

az edzőkben megvan a készség 
a tanulásra, továbbképzésre, 
csak nyújtsanak alkalmat ne
kik ehhez az illetékesek.

örömmel látjuk, hogy a miniszteri 
biztosban és az OTT-hun is megvan 
erre a hajlandóság. A  mi részünk
ről teljes a készség!

— Ne felejtsünk él valamit: az
edzöség nagyon nehéz tudomány,
Sok kiváló játékosunk nem tudott 
hasonló szintre emelkedni, mini 
edző. Az ok egyszerű: az edsöskö 
déshez még sok más képesség és 
tulajdonság is kell, nem elég a 
ragyogó játéktudás.

— Mi, edzők elismerjük a mi 
nlszteri biztos és munkatársainak , szál. 
már eddig is elért jelentős eredmé
nyeit. Ha a régi szövetség erélyes 
kézzel hozzányúlt volna ezekhez a 
problémákhoz, talán nem jutott 
volna ilyen mélypontra a magyar 
futball. Meggyőződésünk, hogy ha

így folytatódik a munka, szebb jövő 
virrad labdarúgásunkra és a kö
zönség is a régi tömegekben tér 
vissza szeretett sportjához.

A miniszteri biztos eddig vég
zett munkájából a legfontosabbnak' 
az utánpótlás terén tett intézkedé
seit tartjuk. It t  kell hozzányúlni a 
játék színvonalának emeléséhez. Ami 
azonban eddig történt, az csak kez
det, most kell még jobban kiépíte
ni, rendszeressé tenni az ifjúság 
képzését, nevelését, Még több edző
tábor, még szélesebb alapokra he
lyezett nevelömunka kell. Nagyon 
okos intézkedés az edzők kötelező 
alkalmazása az NB-ben. Ez az in
tézkedés is elő fogja segíteni azt, 
hogy egyre több intelligens, szak
képzett, rátermett edző fog rendel
kezésére állni a magyar labdarúgó 
sportnak,

A  vidék felfogását Is meg akar
tuk ismerni

Kovács Mihály
neve jól ismert a magyar futball" 
életben. Hosszú éveken keresztül 
volt elnöke a Középmagyar Alszö- 
vetségnek s elnökségi tagja az
MLSz-nek. Ö volt egyik elöharcosa 
az NBB-nek s nagy része van abban, 
hogy hosszú küzdelem után már a 
régi MLSz megszervezte az NBB-t, 
Mintegy másfél évvel ezelőtt távozott 
a szövetség életéből (jóval a kor
mánybiztos kinevezése előtt!) s
azóta a háttérből figyeli a magyar 
futball életének alakulását. Egyedül 
a Fclsögödi TK-ban fejt ki tevé
kenységet (húsz éve elnöke az
FTK-nalc).

Minden tekintetben egyik legala
posabb Ismerője a magyar labda
rúgásnak s ezért véleménye ebben a 
kérdésben is általános érdeklődésre
tarthat számot.

A  kérdésre rögtön kész a válasz*

örömmel üdvözöltem annak
idején az OTT-nek azt az elhatáro
zását, hogy kormánybiztost állított 
az MLSz élére, mert magam is azt 
vallottam, hogy új emberekre van 
szükség. Csak úgy mellesleg jegy-
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zem meg, hogy nekem éppen azért 
kellett távoznom, az MLSz-ből. ínért 
ezt a véleményemet lei te ■mertem 
mondani,

— Mindenkinek el kell ismernie, 
hogy a kormánybiztos eddigi műkö
désével nagy hasznára volt a ma
gyar labdarúgásnak. Vidéki szem■ 
pontból legnagyobb érdeme, hogy 
kiverekedte az ötvenszázalékos uta
zási kedvezményt.

—  Még hátralévő feladatai közül 
legfontosabbnak azt tartom, hogy 
olyan alapszabályokat készítsen, 
amelyek biztosítani tudják a nem
zeti gondolat uralmát és hogy ne 
kerülhessenek ismét olyanok a kor
mányrúd mellé, akik sem nemzeti, 
sem sportszempontból nem odavalók.

— S ha ezt tető alá hozza, akkor 
jöhet ismét az önkormányzat, Val
lom azt, hogy a magyar labdarúgást 
csak társadalmi alapon lehet fenn
tartani s igyekezni kell arra, hogy 
az egyesületeknek minél több bele
szólásuk legyen a saját ügyük in
tézésébe. A  sportban szabadság kell, 
csak akkor tud igazán fejlődni, 
elöbbrejutni a sport, ha ezt a sza
badságot minden tekintetben bizto
sítjuk.

—  A nemzeti alapokra helyezett 
s megfelelő emberek kezére adott 
MLSz önkormányzata azután szépen 
megoldhat minden részletkérdést, 
ezekkel Irar bajlódnia a kormány- 
biztosnak.

A  nagyegyegületek képviseleté
ben

Tóth Lajos dr-t,
a Ferencváros intézőjét kértük fel 
nyilatkozásra. Az 6 véleménye a 
kővetkező:

-— A miniszteri biztos kirendelé
séről nem kívánok bírálatot mon
dani, mivel ez a felsőbb hatóságok 
'intézkedése volt. Azt azonban ha
tározottan állítom, hogy a közigaz
gatási hatóságok, ellenőrzési jogá
nak tartalma szerint az ilyen meg
bízó,tás csak a szövetség szellemi 
és ' anyagi vezetésének megvizsgálá
sára szorítkozhat. Ha tehát a mi
niszteri biztos ezt a feladatát elvé
gezte, akkor vissza kell állítani az 
MLSz önkormányzatát.

— Feltétlenül önkormányzat
párti vagyok. Jól és helyesen csali 
akkor lehet ilyen sportszövetség 
feladatát megoldani, ha azok az 
egyletek jelölik ki a vezetőket, 
amelyék áldozatos munkásságukkal 
hozzájárulnak a sport kiépítéséhez. 
Talán 'csak egy Mus&olim-képessé- 
gű miniszteri biztos kedvéért vol
nék hajlandó lemondani az önkor
mányzati berendezkedésről. Ilyen 
emberünk azonban nincs.

—  Mi tehát az alkotmányosság 
Visszaállítását kívánjuk. Minél ha- 
•marább, annál jobb. Nyolc hóimp 
alatt szerintünk a miniszteri biztos 
már elvégezhette a vizsgálatát, 
most már megteheti a jelentését.

—  Am i a miniszteri biztos mű- 
leödését illeti, meg kell állapitanunk, 
hogy két fontos problémának meg
oldásával próbálkozott, de eddig 
bizony kevés eredménnyel. Az egyik 
az edzők szakszerű képzése. Feleki 
Lászlónak a Nemzeti Sportban 
•megjelent cikkeiből tudjuk, hogy 
az angolok milyen nagy gonddal 
foglalkoznak azzal, hogy megfelelő 
számú és képzettségű edző álljon 
az egyeletek rendelkezésére. Amíg 
ilyeneket nem tudunk nagy . szám
ban szét küldeni mindenhova, addig 
az ifjúság nevelésével is bajok lesz
nek. A  másik probléma az után
pótlás kérdése. Dícséretreméltó in- 
tézlcedés volt az ifjúsági edzőtábo
rok rendezése, de ez még mind ke
vés.

—  Meg kell állapítanom, hogy a 
miniszteri biztos nem segített az 
egyletek anyagi bajain. Tudom, 

•hogy itt sok más ok is közrejátszik, 
de hát a miniszteri biztos úgy jött, 
mint aki előtt nem lesz semmi aka
dály.

—  Sok helyes és jő intézkedést 
tett a miniszteri biztos. így  külö
nösen a fegyelem megteremtésére 
irányuló intézkedéseit kell helyesel
nem,.

—  Végeredményben azonban mi 
mégis az önkormányzat visszaállí
tását várjuk.

A B o l o g n a ,  G e n o v a  é s  a  £ 0 2 1 *0 ,  S e n k i sem  születik 

€ 1 2 0 2  a  h á r o m  é l l o v a s
g e n h e n  m gy ő z o í i  v a s á rn a p
A sereg h a ltó k  m m k m á S ék  a  p o n t 
s z e r z é s  i

— Tele fon jelentésünk —
Sóma, január 28.

Vasárnap kerüli sorra az olasz 
bajnokság tavaszi fordulójának 
második napja. Ennek a napnak az 
volt az érdekessége, hogy a három 
éllovas idegenben állt ki: a Bologna 
Trlestben, a Genova Bariban és a 
Lazio Torinóban. Mindhárman 
győzni tudtak.

Ezenkívül csak a Napolt gvözött 
idegenben. A  többi mérkőzést az 
otthon játszók nyerték meg. Olasz
országban nagy ritkaság, hogy egy 
fordulóban egyszerre négy csapat 
nyerjen idegenben.

A  bajnokság élén a sorrend meg
maradt. A  változás csupán annyi, 
hogy a Bologna—Genova— Lazio—  
Ambrosiana négyes lassan kezd el
szakadni az utánuk következőktől,

Feltűnő sok pontot szereztek a 
sereghajtók.

Részletes eredmények:
Bari—Genova 0:1 (0:0). 10.000

néző. Vezette: Bonivento.
Fiórentinor— Ivlilano 1:0 (1:0). 7000 

néző. Vezette: Scarpl.
Torino— Lazio 0:1 (0:1). 16.000

néző. Vezette: Moretti.
Modena— Novara 4:1 (2:1). 0500 

néző. Vezette: Ciamfaerlini.
Triestina—Bologna, 0:2 (0:1).

15.000 néző. Vezette: Dattilo.
Roma—Juventus 3:1 (1:0). 10.000

néző. Vezette: Sáráéiul.
Ambrosiana— Venezia 2:1 (1:1).

15.000 néző. Vezette: Bertolio.
Liguria— Napolt 0:2 (0:0). 8000

néző. Vezette: Barlassina.
A bajnokság állása:

i . Bo'o^n^ 17 9 6 2 25:12 242. Genova 37 10 3 4 38:25 23
X Lazio 17 8 5 •1 25:14 21
4. Ambrosiana 17 9 3 ,5 27:16 21
5. Juvenluig 17 8 3 6 25:24 19
6. Milano 17 7 4 6 30:19 18
7. Tőri no 17 7 3 7 21:20 17
8. Venezia 17 7 3 7 23:27 17
9. Novara 17 8 1 8 16:19 17

10. Roma 17 6 4 7 13:16 16
11 Bari 17 5 6 6 19:25 16
12. Triestina 17 8 3 8 20:23 15
13. Fi ó rétit ina 17 6 2 9 24:28 14
14. N ápol i 17 5 3 9 13:25 13
15. LigTiria 17 2 8 7 14:27 12
1G. Módién a 17 o 5 10 16:23 9

A Divisione Nazionále B ) 
eredményei:

Palermo— Sanremese 1:1, ’Moli- 
nella— Catania mérkőzés a nagy hó 
miatt elmaradt. Alessandria—Fan- 
fulla 3:2, Atalanta-—-Udinese 1:1, 
Brescia—Pisa 2:0, Verona—Livorno 
1:4, Aneonitana—Luechese 1:1, 
Padova—Pro VerceűLi 4:0, Vige- 
vano— Siena 1:3.

A  felvetett kérdéshez való hozzá
szólást holnapi számunkban folytat
juk.

----- --■■■• -

Gyengül a* UFC. Meyer és Sebestyén 
vidékre távozik.

A B Vasutas csütörtöki edzéséi gel- 
roeczi edző beiyett — akit bivata'i beosz
tása tartott távol — Síah! a csapat régi 
játékosa vezette. Valószínű, hogy az 
o heti edzést, amely már a subádban 
lesz, már ismét Bolmoesi edző tudja irá
nyítani.

Kosárfabdás edzés 
Kispesten

fvalocsay még hiányzott a plros- 
íeketók utolsó tornatermi edzéséről

Vasárnap reggel a 0 órára hirde
tett edzésre a sűrű havazás miatt 
csak fél 10 tájban gyülekeztek a 
kispesti játékosok. Amikor Puslcás 
edző számbaveíte a fiúkat, kiderült, 
hogy egyedül Kalocsai/ hiányzik. 
Még Olajkár I  is kijött, mert sza
badságot kapott.

—  Kalocs&ynak február 1-ig tart 
a tanulmányi, illetve betegszabad
sága —  mondta Görgényi főtitkár. 
—- A  csütörtöki kétka,pus játékban 
azonban már ő is résztvesz.

Eredetileg úgy tervezték, hogy az 
edzést a szabadban tartják meg, az 
erős havazás miatt azonban az 
egész társaság bennmaradt a torna
teremben és ott kerültek sorra a 
szokásos gimnasztika! gyakorlatok. 
Az edzés „kötelező műsora" után 
kosárlabdázni kezdtek. Boldizsár, a 
válogatott kosárlabdázó nemcsak 
termetével, hanem játékával is a 
mezőny fölé nőtt. Csapatában azon
ban rajta kívül csak Déri „konyí- 
tott" valamit a kosárlabdához, az 
ellenfélnél viszont Kincses és Nemes 
is egészen ügyesen játszott. Boldí- 
zsárék mégis vezettek, de a „döntő" 
kosarat Lugosi dobta és ezzel meg
nyerte Nemes csapatának a mérkő
zést. A  mérkőzésnek különben sé
rültje is akadt. Boldizsár csuklórán
dulást szenvedett a küzdelem hevé
ben. Hja, őrá különösen vigyáztak 
az ellenfél védői.

—  Így  van az, ha kullancs van az 
emberen —  vigasztalta a kis Olaj
kár a hosszú kapust.

Gyúrás és fürdés fejezte be a 
kiadós edzést.

Lefest, hogy az Ufces: 
H a m b yri^a rs  lát
szik liús¥áffiéf?őn

Hamburg, január.
A  Hamburger SV-hez két érdekes 

ajánlat futott be a napokban: az 
Újpest és a Bologna ajánlkozott, 
hogy hajlandó lenne a húsvéti 
ünnepek alatt Hamburgban játsza
ni. A  rendkívüli időjárás miatt 
azonban körülbelül az lesz a hely
zet, hogy a HSV húsvétkor is kény
telen lesz díjmérkőzést játszani — 
legalábbis az egyik ünnepnapon. 
Ezt nagyon fájlalják a hamburgiak, 
mert mint mondják, „szívesen üdvö
zölnék újra Hamburgban a 
Zsángettér-tizenegyet". Valószínű, 
hogy ha a terminushiány nem húzza 
keresztül a számításokat, akkor az 
Újpest húsvéthétfőn Hamburgban 
fog játszani A  Bolognái esetleg 
más időpontra fogják lekötni.

b a j á t  g y á r t m á n y ú  e s k ü t i  ő l a  1

e l l e n ő r i z ő  ó r á i t
munkások, tisztviselők, éijetú.iok. gépek, jár- 
m űvek , akkordelszám olás, t e l j e s í t m é n y  és 

^  k a l k u l á c i ó  e l l e n ő r z é s é r e .

Ó r a g - y  á r ,  T ö m ő - u .

Nem zetközi m érkőzések
1939/40 TELÉN 

Újpest
December 24. Belgrád: BSK 3:5,
December 25. Belgrád: Jedinstvo
0.
December 28. Szabadka: Bácska

Deceniber 31. Borovo: Bata SI<
*>
Január 1. Eszék: Gvozdjar 1:1. 

Szeged
December 24. Borovo: Bata SK 

1:3.
Deceniber 25. Borovo: Bata SK 

3:1.
December 26. Zimony: Zemun SK 

2:2.
December 29. Bácstopolya: JAK 

13:2.
December 31. Szabadka: ZsAK

4:0.
Január 1. Szabadka: Szabadka

váb 2:1.
Ferencváros

Deceniber 25. Újvidék: Vojvodina
8:2.

December 26. Újvidék: Jugoszlá
via 8:0.

December 30. Istanbul: Istanbul
vái. 3:5.

December 
B) vá i 3:1.

Január 1.
2:2.

Január 6. Ankara: Ankara kato
nai vá i 6:4.

Január 7. Ankara: 
vá i 1:3.

Január 10. Istanbul:
1:1.

Január 13. Ujverbász: Dulcis 4:0.
Január 14. Zombor: ZsAK 13:0.
Január 16. Nagybecskerek: Borac

8:2.
Kispest

December 26. Kispest: Wiener SC 
1:3.

December 31. Bécs: WSC 1:3.

Január 6. Szalonlki: Szaloniki vá i 
4:0.

Január 7. Szaloniki: Görög vál.
2:1.

Január 10. Athén: Pyreus vál.
1:1.

Január 12. Athén: Athén vál. 2:1. 
Január 14. Athén: Görög v á i  1:1. 
Január 20. Istanbul: Galatasaray 

3:2.
Január 21. Istanbul: Fenerbagcse 

2:3.
Január 22. Istanbul: Besiktas 5:2. 
Január 28. Istanbul: Sisli 8:1.

31. Istanbul: Istanbul

Istanbul: Istanbul vál.

Ankara kér.

Galatasaray

%-os táblázat
Hungária
Szeged
Ferencváros
Újpest
Kispest

10
6

11
5
jfc

1 32:12 80%
1 25:9 75%
2 57:20 72%
1 14:10 60%
2 2:6 —

Hitler, Majfsa, Schlachta fedezetsorral 
áll fel a Gázgyár a tavaszi Idénybe®.
Halász Elemérnek, a III. kér. TVE volt 

agilis intézőjének az ifjúsági és kölyök 
játékosok — ünnepség keretében — pom
pás kivitelű veretet ajándékoztak.

Elmarad a február 11-re tervezett Ber
lin—Belgrád válogatott mérkőzés.

Az angol válogatott la:válogat* 
arányban legyőzte 
válogatottat,

bdarúgócsápat 4:3 
az angol ka/isereg -

---- Az Üllői-út hatalmas lelátóin már
kezd kialakulni az .ezerfejű cézár": a
közönség csoportokba verődve kíséri ií- 
gyelensmel a labdarúgómérkozosf V.1 lová
tól i mérkőzés van, még csak az élőjéül- 
ka.... Anéz ők egyerikinti tetszésnyilvání
tása dübörgő hangorkámn-á egyesül, mire 
a főkapu előtt csiripelő diákseres ijedten 
elhallgat. Majd hirtelen nekiesik a pa
lánknak és egy-egy rés vagy csomó he
lyéről három-négy csillogó szempár pró
bálja kifürkészni a pályán leizajló esemé
nyeket — legtöbbször hasztalanul___

De mintegy varázsütésre, a diákhad há
tat fordít az „éltet adó" patánknak és 
halk suttogás jár szájról-szájra. Váloga
tott Játékos jön.... A bámulatból fakadó 
tisztelet hamarosan utat vág a kapu előtt 
ácsorgó íömog között és Válogatott Játé
kos vágyakozó sóhajok kíséretében eltű
nik az „ígéret földjén"....

Bizony, a diáksorban tevő emberpalánta 
el sem tudja képzelni, hogy a válogatott 
játékos is serdülő, labda után vágyakozó, 
kicsinyes keretok közt. fejlődő kölyök -colt 
valamikor Nos, bemutatjuk egyik-másik 
neves válogatottunk labdarúgó „kamasz
korát." íme:

„Mafyl‘% a *„ b«2atu?a£- 
d o n o s

Óbudán, az egyik hatalmas harifinya- 
g’yár helyén füves, páásító*, térség1 sze
rénykedett tizcn-hat-tizem hét évnél ezclőlt. 
A • környékbeli srácok közös „futballpár 
lyá.ja 1 Itt' játszották le annak idején a 
Legtöbb óbudai „utcabajnokit.“ A Kórház- 
utca csapatából különösen kitűnt agy vil- 
logószérnű, életrevaló kölyök, aki az összes 
utca csapat ok védelmeinek életét megkese
rítette- Az OTE-vezetek — mert arrafelé 
Vezetett az útjuk a pályájukra. — többször 
megali tak gyönyörködni az a pró termetű, 
csatár tehetség ör döngöl játékában.

■ Nagy .játékos !esa ez *. kölyök, — 
mondogatták —„csak ne cselezne annyit-,. 
, 5*őrt a cselezésben mar akkor utolér- 
netetlen volt. És jaj volt annak, aki 
sokáig tartotta magánál a labdát — 
okelmén kívül! Azt rögtön kiállította, 
lévén ő a — labdatulajdonos' . Ha 
pedig az illető nem állt ki, akko>’ 
„Matyi” fogta a labdát'és — Ő állt egy 
utcával odább. A sráchad pedig hűsége
sen követte. Mire a ..bűnös9 észbe 
kapott, már egyedül maradt . .

Ebtől a kis apróságból nem volt nehéz 
felismerni f:seh Lászlót. Még ma ia 
egyike a legnagyobb ..bajkeverőknek” —- 
az ellenié} kapuja előtt. . .

A ki csaíársiak Indult és 
—  IsáSvéífnek futott bo...

1924-ben az egy ik nagy váci úti gép
gyár tanoncétkezd éj ében' lázasan folyt az..erőben tartási*’. .Tófnrmán hurariáa nznwü

Né s í i  e t o r s ü s á g f
Ostmark és az Alsóra, jnavidék 
a német szövetségi serleg döntőjében!

Becs: Ostmark— Szilézia 6:1 (4:11. 
Düsseldorf: Alsőrajaavidék—Veszt- 

fália 4:2 (0:1).

É r d e k e s

Jóformán harapás nélkül 
be a srácok a napi e&édadagot,

.erőben tartás’ 
vágták
azután zsupsz, egy-kettőre eltűntek. . . . 
A szomszéd .grundon” pedig hamarosan 
egybegyűlt a rendes napi lakatosmühely- 
esztergamtihely mérkőzés két csapata. 
Legtöbbször a „lakatos csapat* győzött. 
Hogy miért? . . .  A nem éppen „szív
bajos” mérkőzésen egy nyúlánk, szőke 
fiú vezette rohamra a „lakatosokat*’, aki 
— bár csatárt játszott — elől-hátul ott 
volt. küzdött három helyett, azonkívül 
minden nap meglőtte a maga egy-két 
dugóját.

Később a a UTE-ba került a „sasfiók”. 
Ott is csatárnak kezdett, de ha csüdre 
kapott egy labdát, úgy megvágta, hogy 
a iabdszedő gyerekek beleizzadtak, 
amíg megtalálták.

Megboldogult Kelecsényl egyízben így 
szólt Fog) Karcsihoz, minden idők leg- 
j óbb j obbhátvédj éh ez:

— Pirító utódod lesz a fiúban . . » 
fis hátravonta a fiatal csatárt a véde

lembe.

Idők múltán onnan emelte ki az Újpest. 
Futó Gyula számtalanszor bebizonyí
totta. hogy Fogl Karcsi öröké jó kezek
ben van . . *

Kettő közli! a 
madik

kar-

1926 tavaszán egy tehetséges fiatal 
csatár kezdte bontogatni szárnyait az 
I. kér. ITE nevű önálló ILSz csapatban. 
Technikája, latdakezelése még darabos 
volt, de ahogy lészegezett fejjel, ellenáll
hatatlan lendülettel kapura húzott, a 
jövő nagy „tankját" sejttette a horihorgas 
kőlyökben. ! Csiszolatlan gyémánt volt, 
amely csak egy jó „köszörűsre” várt, 
hogy méltó fényében ragyoghasson .. .

Még abban az idényben portyára ment 
az ILSz-válogatott Kaposvárra. A Somogy 
ellen játszott az . Ifjúsági együttes és 
hiába volt minden fiatalos lelkesedés, 
tűz, az akkor fénykorát'élő ölvedy egyre- 
másra helyezte el jól „megalapozott" 
bombáit az ILSz kapujába- 7;0-ra 
kikapott a legfiatalabb pest: _ gárda, 
ennek ellenére a kaposvári vezető elége
dettek voltak a srácok teljesítményével. 
Különösen Klopcsikot és Schustert 
dicsérték, de a jól figyelő szakértőnek a 
balösszekötő is szemet szúrt volna.

— Ezt a két fiút mi is tudnánk hasz
nálni — mondta az egyik kaposvári fő
szurkoló Gallowichnak, az ILSz akkori 
kapitányának.

Gaüov/ich egy pillanatig elcsodál
kozott, majd íélrefordulva dönnögte 
masában:

— Nem vették észre a Tnnlkold- 
gyereket. Pedig már mutogatja aV, 
oroszlánkörmeit . . .

Gallowichnak igaza lett. Rövid idő 
múlva Tunikold szerződtetett játékosa 
lett a Ferencvárosnak — Toldi néven. 
Csupaszív játékát, mindent elsöprő len
dületét fél Európa labdarúgó csapatainak 
védelme megtanulta rettegni!

Ma már a legfiatalabb labdarúgó után
pótlás is kellőképpen felkészülhet sport- 
pályafutására. Ezt a három képet azért 
rajzoltuk a jövendő Orthjai, Toldijai és 
Fogljai elé. hogy lássák: a jelen nagy
ságai is úgy kezdték pályafutásukat, 
mint ök. Sőt még úgy sem. Végezzek 
tehát szorgalommal, odaadással és 
— főleg — hittel ezeket a tornatermi 
edzéseket, mert — Íme—• minden kölyok- 

.* „a'1 ’-‘ a a tarsolyában hordja a 
váioga*''**«ágot. . .

Gyarmati, a B. Vasutas válogatott 
csatára felépült lábsérüléséből. Remél
hető, hogy a tavaszi rajtkor már a csapat 
rendelkezésére tud állni.

A svédek az olasz és a spanyol váloga
tottat szeretnék vendégül látói a tavasz- 
ezal, vagy a nyáron.

Sződi, a BSzKRT jeles középfedezete 
influenzás, ezért nem kezdhette el az 
edzéseit a többiekkel.

A  Páriában székelő nemzetközi 
görkorcsolyázó szövetség a semleges 
Svájcon keresztül értesítette a, 
németeket, hogy öt német görkor
csolyázó világC3öcssredményt a. 
napokban hitelesítettek. Férfiak: 
500 m Heíss 47,7, 1000 m átenged 
1:33.6, 10.000 m Stcngci 10:42.9.
Hölgy: 1500 m Traudel Stark 2:47.4, 
5000 m Traudel Stark 11:15.

VÍVÁS

Dunai? a HiHC
párissJUciT versen ; é t
Huszonegyen indultak a BEAÖ 

vasárnapi párbajtőr versenyén. Az 
egyesület két UTE-vivő, Erdélyi és 
Fodor nevezését néni fogadta el, 
illetve indokolás nélkül visszautasí
totta. A  BEAC-nalt az az állás
pontja egy klubközi megállapodás 
szerint, hogy válogató versenyen 
nem fogadja el olyan vívó nevezé
sét, akinek Indulását válogatott 
mérkőzésen az OTT nem engedé
lyezné. A  BEAC álláspontja szerint 
válogató versenyen csak olyan ví
vók induljanak, akik a válogatott
ság szempontjából, szóbajöhetnek, 
tehát a válogató verseny valóban 
válogatás jellegével szolgáljon.

A  huszanegy vívó három csoport
ban küzdött. Minden csoportból 
4—4 versenyző jutott a döntőije. 
Dunay győzelme . meglepetés. Nem 
a tudása miatt, hiszen Dunay már 
Eurőpa-bajnokságot is nyert, de a.3 
utóbbi időben nem mutatott pár
bajtőrben olyan formát, hogiy győ
zelmet vártak volna tőle.

Részletes eredmény:
1. Dunay Pál MAC 11 győzelem, 

2. Rendek Béla Í3EAC 8 gy., 3. 
Gerevicli Aladár MAC 6 gy., 18 ka
pott tus, 4. Nedeczky- András RÁC 
6 gy., 19 kapott tus, 5. Keve János 
HTVK 5 gy., 20 kapott tus, 6. Mol
nár Ferenc dr. BEAC 5 gy., 21 ka
pott tus, 7. Sipeki Balázs HTVK 
5 gy., 22 kapott tus, 8. Tabajdy 
UTE 4 gy., 24 kapott tus, 9. Gya- 
lokay dr. HTVK 4' gy., 24 kapott, 
16 adott tus, 10. Székelyhidy HTVK 
4 gy., 27 kapott, 19 adott tus, 11. 
vitéz Orbán HTVK 4 gy., 27 ka
pott, 18 adott tus, 12. Palócz UTE 
3 gy őzeiéin.

A  döntőben Dunay olyan remekül 
küzdött, hogy mindössze 5 találatot 
kapott.

Roserber? BFAC nyerte 
a BB1E HL orzíáiyó 
kardversenyét

Vasárnap délelőtt _ szépszámú 
közönség, előtt bonyolították le a 
BBTE III. osztályú kardversenyét. 
A  kevés indulóra való tekintettel a 
döntőket nem délután, hanem köz
vetlenül a selejtezők levívása után 
bonyolították le. A. versenyzők a 
döntőben már egy kissé fáradtan 
mozogtak. Nagy küzdelem, után a 
kővetkező végeredmény alakult ki:

1. Rosenberg BEAC 6 győzelem, 
2. Geönczy BBTE 6 gy, 3, Gyömö- 
rey BBTE 5 gy, 4. Göcze (Elek
tromos) 4 gy 6 k. t., 5. Vigyázó 
II. UTE 4 gy  8 k. t„ 6. Berczelly 
BBTE 4 gy 11 k. t., 7. Kádár DAC 
3 gy, 8. Nikla BBTE 2 gy, 9. Nyáry 
2 gy.

Rosenberg a döntő csőriében 
5:3-ra verte Geönczyt.

KOSÁRLABDA

Az X. osztályú kajncAsásérfc 
Javainak a budaiak

BBTE—S52-es cserkészek 41:43 filAlb
Vezette: Hepp dr és Szamosi. Izgalmas, 
fej-fel melletti küzdelemben Károlyi d-r 
ragyogó ja tokával értékes győzelmet 
arattak 9 budaiak. Ivosárdobó: Károly* 
(21). Stolpa III. (16), Tiehy j. & Gáfby 
(0—5), illetve SüLg'ó (23), SeTényl 
Lovas (fi). Kormos II. (2) <5s Bátorl-
Ha Strapának nem volna olyan Jól ...

BEAG-TFSC 40:33 (17:18;- Vezottes
Gatliy és Kiráiy. Élénkiramú, szép mér
kőzés. A testnevelők igen sokat javultak 
az níóbbi forduló éta- A BEAO kizáró
lag Slolpa úagyszcű játékának köszöo- 

győzelmét- Kosárdobó: S tolna II,. 
(12), Bajári (12). Szerdahelyi (S), Sár- 
völgyi és Kocsis (4—4). illetve Szlttne? 
(15j. Kolem̂ etn (3), Tímár, Bzomor, Ka
marás (4—4) és Futa-tfalvy.

IV. osztály
BEAC IV.—MBTSE 38:32 (ifi:Ifi!. -Ve

zette: Fazekas és Mészáros. A II. Miidő
ben már 7‘ kosánál vezettek a ligetiek, 
de a BEAC jobban birta a hajrát. Ko
sárdobó: Balogh (20). Gárdos. (13). Birú 
és Lakatos (2—2), Bácsalmási dir, illetve 
Bíró (láb Lőrinc (7), Balogh (4), Farkas 
(3), Kovács (2) és Perlaki.

A KAOR--TFSC mérkőzésen a testne
velők, a Gamma—MOVE RAFC mérkő- 
?éssH pedig a sícntmihálylak csapata agyi 
j&lóní meg.


