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„KP“  Pályázat
wamsaemamam

A z  MLSz a K K  idei 
m egrendezése 

mellett foglalt állást
Tizenhatos létszámot javasolunk

>.3 MLSz miniszteri biztosa már 
kidolgozta a KK-bizottság elnöké
nek adandó válaszát, amelyet az 
OTT négyes bizottságának hozzájá
rulása után nyomban el is küld 
Prágába Pelikán  elnökhöz.

Ezek szerint az MLSz feltétlenül 
m egrendeztetni kívánja az idei 
K K -át. A  küzdelem lebonyolítása 
dolgában az MLSz a múlt évi rend
szert tarja helyesn ek , azzal a m ó
dosítással, hogy a résztvevők  szá
m éit nyolcról tizenhatra em eljék fel.

A KK-bizottság azt a kérdést is 
feltette, vájjon szüneltessék-s ebben 
az esztendőben a KK-át és ebben az 
esetben egy kisebb méretű ideigle

nes kupát írjanak ki. Az MLSz vá
laszában határozottan ellenzi a szü 
neteltetést és  hangsúlyozza, hogy 
véleménye szerint mindent el kell 
követni a KK-nak a régi rendszer 
kereteiben való fenntartásához.

Ugyanakkor elkészítette az MLSz 
miniszteri biztosa az EK bizottsá
gának adandó választ is. Az MLSz 
azon a véleményen van, hogy a IV. 
EK -át folytatni kell. Ugyanakkor 
hozzájárul a svájci javaslathoz, 
amely a jelenlegi zavaros Időkre 
való tekintettel ,a mérkőzések leját
szására kitűzött határnapot (1941 
december 31.) bizonytalan időre 
meghosszabbítja.

Csehi nem viszik Jugo
szláviába a hék-f ©bérei*
így cseppet sem fáradt

A HUNGÁRIA
(Kalmár ásTifjray már labdát bért Feldmann 
belsőtől a kék-fehérek tegnapi edzésén
A tavaszi idénykezdés előszele 

már tegnap megmutatkozott a Hun- 
vária-úton. Szorgalmas munkáske
zek szabályos „szeletekben" tüntet
ték el a pályát borító hótakarot, 
egyelőre a pálya mellé.

Az öltözőben Sallai bácsi foltoz
gatja, bőrszegezi a portyán elnyúlt 
cipőket. Bizony, van elég dolga, mert 
némelyiken már csak a nyoma van 
meg a bőrszegnek. ‘

—  Ma is csak erőnléti edzés lesz,
—  újságolja Feldm ann  edző. —  Az 
utóbbi időben ú gyis  eleget labdáztak
a fiúk...

Mandik jön nagy lelkendezve.
—  Minden já ték o s  szabadságügyét 

elintéztük  —  mondja — > csak m ég  
Kalm árét nem. D e holnap délelőtt az 
övé is rendben less...

A  fiúk közül T itk os , Kis, Sebes és
—  Cseh hiányzik. Sebes később be
fut és így háromra apai a hiányzók 
száma.

Feldmann edző hamarosan kitereli 
& gárdát és egy-kettőre megkezdik 
az. edzésüket a kék-fehérek. Tíz
perces gyenge futás vezeti be a nap 
műsorát, amelyet Kalmár és Vidor 
néhány hólabdával tesz „változa
tossá". Ezután jó félórás, kiadós tor
názná következik. Ebben az izomla
zítástól kezdve a bokaerősítö gya
korlatokig minden benne van.

Amíg a játékosok szorgalmasan 
végzik a Feldm ann  edző által „elő
irt" gyakorlatokat, a vezetőség —  
Krüll elnök, Preiszm ann  pénztáros, 
Mandik intéző és Takács segédedző 
__ Cseh ü gyet tárgyalja. (Cseh  be
panaszolta a szövetségben a Hungá
riát, fizetése elmaradása miatt.)

Keni tudom m it akar Cseh Laci 
elérni azzal a bejelen téssel —  mond
ja Takács Béla „előadó". —  azt 
hiszem, ö annak a pénznek majdnem  
a tízszeresével tartozik  már az elnök 
úrnak De hiszen a pénz már itt 
van, csak a postán  vannak némi za
varok Különben a szövetség  majd 
kitűz határidő>, m ondjuk két hetet...

Brüll elnök mosolyogva közbeszól:
—  Nem  kell n ek em  két hét, csak 

két perc. A m íg a kabátom at kigom - 
botom,,.

Majd komolyan folytatja:
—  Cseh eddig minden ügyes-bajos  

dolgában m egtalált. M ost egyszerre, 
se szó, se beszéd, szalad a szövetség - 
hez, anélkül, h o g y  a vezetőség  tagjai

közül szólt volna valakinek. Igazán  
nem érdem eltük ezt m eg tőle... A  
mai edzés alól felm entettük, a por
tyára sem  visszük el és majd a jö v ő  
héten döntünk a további sorsáról...

Mielőtt Feldmann edző és Brüll 
elnök a csapatösszeállítás gondjaiba 
merülne. Kalmár és Turay —  lab
dáért könyörög az edzőnek! F eld 
mann azonban hajthatatlan. Nagyon 
szorongatják, erre cselhez folyamo
dik és úgy hárítja el a kérést:

—-  Sajnos, ■ minden labdánk ki
pukkadt. De ha már mindenáron  
labdázni akartok, itt van a g y ó g y -  
labdn... .

Kalmár és Turay mit tehet —  
gyógylabdázásba fojtja a bánatát. 
Mondja még ezután valaki, hogy fá 
radt a Hungária...

Később Feldmann edző ős Brüll 
elnök összeállítja a portyára utazók 
névsorát, a következőképpen: Szabó, 
Kis, Biró, Sebes, Turay, Dudás, N é  
gyesi, B éky, Vidor, Miillsr, Kalm ár, 
Titkos, Kardos és Kisuczki.

Kimenőben ezt mondja még Ta
kács segédedző:

—  Már minden rendben van, csak  
a jugoszlávok beutazási enged élyét 
várjuk . m ert enéikül nem kapunk  
vízumot. Rem élem , hogy a mai nap  
fofyam án, de legkésőbb holnap d él
előtt az is m egérkezik és rendben e l
indulhatunk...

A három nagypálya közül 
kellőn mér nagyban folyik 

a hó Setakarítása
Gondos csapataink nemcsak az együtte- 

sülíet igyekeznek minél jobban előkészí
teni a tavaszi bajnoki rajtra, hanem a 
pályájukat k. Az Újpesti FC megyeri- 
úti füves pályáján hátfűn '.iulult meg a 
bő eltakarítása. Szerdán délután a pályá
nak már körülbelül a kétharmad része 
Írótálán volt s vasárnapra már játszani 
is lehet rajin Az MTK Hungária-úti pá
lyáján hasonlóképpen serény munka fo
lyik. Szerdán a futópályát már teljesen 
megszabadították a hótól és magának a 
játéktérnek is körülbelül az esynyoload 
részéről lehordták a havat. Néhány nap 
múlva tehát erről a pályáról is eltűnik 
a hó.

Csütörtökön este a GSE budafokiúti 
tornatermében vetített képes előadást tart 
Molnár szövetségi edző.

CSIKÓS IS
m e g v á l t  
a  T a x i s o k t ó l

A Taxisok szerda délutáni edzése 
minden igyekezet ellenére sem sike
rült a legjobban. A  Szőnyi-úti pályát 
boritő hótömeg változatlanul ott ma
radt, viszont nem sikerült idegenbe 
vinni a csapatot. így azután a két- 
kapus edzés ismét elmaradt. Takács 
edzőt nagyon is bántotta a dolog, de 
amennyire lehet, kihasználta a kínál
kozó szabad területet és alaposan 
megdolgoztatta a játékosait. Az ed
zés nagy meglepetése volt; Czifta  
Ferenc intéző bejelentette, hogy Csir 
kós Gyula is megvált a csapattól. 
Visszamaradt, azonban Tóth Béla 
régi kapusunk és így ö veszi át Csi
kós elárvult helyét a Taxisok csa
patában.

—  Sajnos, ne-m sikerült Csikóssal 
m egegyeznünk  mondta Csifra Fe
renc intéző. —  Erőltetni pedig nem  
lehetett, Így azután a legnagyobb  
egyetértésben  külön váltunk. A z  
egyetlen  m egmaradt profijá téko
sunk a sok am atőr között Tóth La
jos, a közép)edeset. A többi fiú mind 
a vállalat tagja és amatöralapon 
játszik  továbbra, a csapatban,

—- N agyon bánt Csikós megválása
—  mondotta Takács edző. —  De
hiába, sem m it sem  tehettünk ellene. 
N agy baj volt számunkra az is, hogy  
ezideig nem tarthattunk kétkapus 
edzést sem. A z  Ujperá ellen  is csak  
erőnléti edzésekkel a hátunk m ögött 
állhatunk ki. A valószínű csapat va
sárnapra: Tóth Béla —  Andrási,
Miklósi — Bál,őri, Tóth Lajos, Varga
—  Serfözö, Takác's, Halasi iM éless ), 
B erccz, Próbajátékos.

M á r c iu s b a n  
a ta n á cs  e lé  k e rü l  
a* ú l átigazolási 
sza b á ly
C s i i e s b e v é í e l  a  C sB -w

és m ás friss ökölvívó hírek
A MöSz legutóbbi tanár: ülésén 

elhatározták, hogy javítása', it esz
közölnek az átigazolási szabályo
kon, jobban megvédik a társadalmi 
egyesületeket a, vállalati csapatok
kal szemben. Az új átigazolási sza
bályzat már készül és márciusban 
kerül a tanács elé. Ad.dig is minden
nemű átigazolás tilos.

$
Az idei ökölvívó CsB nemcsak 

sportszempontból, de anyagilag is 
kitünően sikerült. Az öt forduló be
vétele —  kerek összegben —  12.000 
pengő volt. Csúcseredmény! Ebből 
az egyesületi segélyekre mintegy 
2000 pengőt fordítanak. Ez is csúcs 
lesz. Az Énekes síremiékalapra kö
zel 500 pengő jut.

*
A  CsB közönségsikerére jellemző, 

hogy a szövetségi kapitánynak az 
utolsó fordulón már hely sem jutott 
a színpadon. A gyógykezelés alatt 
álló kapitánynak nem szabad állnia, 
tehát a színpadról át akart menni 
a nézőtérre. De hiába óhajtott je
gyet venni: nem kapott. Minden jegy 
elkelt. Egy sereg későn érkező jegy 
hiányában kénytelen volt bánatosan 
elballagni.

*
A  MöSz nemrégiben kérte a fe

lettes hatóságoktól a KISOK-kere- 
tekben dolgozó diák-ökölvívók ré
szére az egymás között rendezendő 
versenyek engedélyezését. Értesülé
sünk szerint az ügy —  a felettes 
szervek megértő és sportszerű gon
dolkodásának hála —  a legjobb úton 
halad a megvalósulás felé.*

Az Európa— Amerika ökblvívó- 
mérközés április 10-én kerül sorra 
Csikágóban. 14-én Nashvilleben mér
kőzik újból az európai válogatott, 
igen erős vegyescsapat ellen.*

A február 11-1 magyar-német 
ökölvívómérkőzés semleges pontozója 
—  a német szakhivatal értesítése 
szerint —  egy dán less. Nevét még 
nem közölték.

Tóth L ““ Ferencváros... 
Pálinkás — Szeged.. •

Lesz-e kapuscsere
a két
egyesület között?

Az üllöiúti pályán fekvő hóban 
szerdán utakat vágtak, kinyitották 
a csatornákat, de a havat továbbra 
is a pályán hagyták. Dim ény  Lajos 
edző a tornateremből ki akarta vinni 
a fiukat a salakpályára, de a salak
pályán sok a víz.

■t
Az edzés azzal kezdődött, hogy 

Dimény előbb külön tartott edzést 
Sárost dr-ral és Pálinkással. Mind
kettő kissé el van maradva az ed
zésekkel. Sárost dr ugyanis beteg 
volt, Pálinkás pedig szolgálati be
osztása miatt néhány napig Szege
den tartózkodott.

A  többiekre csak, azután került 
sor. Ez volt az első nagy nap az 
tlllöl-úton: ezúttal ugyanis nem
hiányzott senki sem. Mind. a 16 profi 
játékos edzett. Az edzést játék, fő
leg kosárlabda-játék zárta be.

Az 111101-61011 napok óta arról be
szélnek, hogy a Szeged ajánlatot 
tett a Ferencvárosnak. A  Szeged azt 
ajánlja, hogy a két egyesület cse
réljen, kapust.

Lesz-c ebből a kapuscseréböl va
lami ?

Furmann Károly ezt mondta az 
ügyről:..,,

—  Én nem tudok semmit.
A  Ferencváros pénzügyeiben jár

tas zöld-fehér vezető meg ezt 
mondta:

—  Nincs nekünk annyi pénzünk, 
am ennyit a S zeged  kér.

Beszéltünk Pálinkással is. ö  ezt 
mondja:.

—  N ekem  m ég nem szólt senki. 
Én annak idején azért m entem  el a 
Szegedtől, m ert szem élyi nézetelté
résem  támadt. Lehet, hogy Szege
den úgy vélekednek, hogy édesapám  
halála miatt át kellene vennem a 
szállodánkat K isteleken s akkor Kis
telekről újra bejárhatnék S zegeire  
az edzésekre és a m érkőzésekre, —  
én azonban egyelőre nem, akarok el
menni Budapestről. Legalább is ad
dig nem, amíg le nem teszem  az 
utolsó szigorlatom at.

Szerdái) délután az ügyben érde
kes fordulat állt elő. Budapestre ér
kezet M arkovics Szilárd, a Szeged 
ügyvezetője, hogy ebben az ügyben 
a Ferencvárossal tárgyaljon.

Hogy valóban volt tárgyalás, arra 
bizonyíték az, hogy szerdán délután 
nem lehetett megtalálni a Ferencvá
ros vezetőit. Bizonyíték az is, hogy 
a zöld-fehérek egyik vezetője ezt 
mondta:

—  N e írjanak m ég az ügyről, mert 
m ég nem időszerű.

L E G Ú J A B B !
Szerdán későn este vitéz Kem c- 

nesy  Sándor ezt mondta munka-) 
társunknak:

—  A Tóth-ügy kútba esett, ré
szünkről m ost már tárgytalan.

4 Luőovika
12 versenyzőt indít 
a mai újonc főisko 
lai síversenyen

Hosszú idő után ismét bekapcso
lódnak ludovikás versenyzőink a 
magyar főiskolai sport vérkeringé
sébe. örömmel üdvözöljük a LASE  
versenyzőit a mai újonc síverse
nyen és reméljük, hogy a többi 
sportágakban is ott látjuk majd 
küzdeni a nagymultú főiskolai 
egyesület kiváló versenyzőit.

Az újonc siverseny nevezése egyéb
ként pompásan sikerült, mert 6 fő
iskolai egyesület, köztük a kassai is 
nevezett a versenyre. Egyesületek 
szerint igy oszlik meg a nevezések 
Száma: TFSC 22, Ludovika 12,
Kassai FSC 12, BEAC 9, MAFC 8, 
Képzőművészeti főisk. 8. ezenkívül 
6 testnevelő hölgy is Indul a verse
nyen.

A versenvt a Svábhegyen rendezi 
a MEFSOK.

Baján és Nagykőrösön 
rendezik a tornász
bajnokságokat

A MOTESz máris megkezdte az 
idei férfi- és női tornászbajnokságok 
előkészítését. A  férfibajnokságokat 
május 12. és 13-án Baján rendezik, 
a női bajnokságokat pedig május 
26-án Nagykörösön. Mindkét város
ban rövidesen megalakítják a helyi 
versenyelőkészítő bizottságokat. Ba
ján Szabó László, Nagykörösön Pa
tai D. Zsigmond testnevelő tanár a 
verseny technikai előkészítője.

A  férfibajnokság lebonyolításának 
a sorrendje is elkészült már. A  mű
sor szerint május 12-én délelőtt tá
bori mise után az előírt gyakorlato
kat, délután pedig a szabadon vá
lasztottakat végeznék el a bajnok
ság résztvevői. 13-án délelőtt a né
pies torna számait bonyolítják le, 
délután azután az országos torna
ünnepéllyel fejeződik be a bajnoki 
Verseny.

A bajnokságok iránt mind Baján, 
mind pedig Nagykörösön máris igen 
nagy az érdeklődés.

^©zépiskoBásafnk
ma k&sctemek a bajnoki 
címért

Ma délben 2 órakor tartjákiaz ez- 
évl középiskolás gyorskorcsolyázó
bajnokságokat. Eddig még soha nem 
látott tömegekben érkeztek az Isko
lák részéről a nevezések és ezek sze
rint előreláthatólag közel hatvan in
dulóval kell számolnia majd a ren
dezőségnek.

A  bajnokságot a KISOK idén lá
nyok és fiuk részére írta ki. Lányok 
részére csak rövid korcsolyás verse
nyeket írt ki, a fiuk rövid és gyors- 
korcsolyás számokban versenyeznek.

A  lányok közül az alsósok (16 
éven aluliak) 300 métert futnak, a 
felsősök 600 méteren fognak verse
nyezni.

A  16 éven aluli fiuk versenyében 
(1000 méteren) nem kisebb nagysá
gok indulnak, mint az 1500 méteren 
csúcsot tartó B ereknyei (2:49.2 mp), 
Szederkényi I. és  Koszorú.

A  felsősök versenyében két esúcs- 
tulajdopos is Indul a KISOK bajnoki 
címért. Kiss 500-on és 1000 m-en 
tart csúcsot, E lekfy  5000 méteren. 
Kissnek  feltétlenül jobban megfelel 
a kiírás, mert 500 és 1500 méteren 
futnak és így első esélyt neki kell 
adnunk E lekfyvel szemben, aki je
lenleg inkább a hosszabb távokon jó. 
A  további helyezéseken Szederkényi
J., Szabolcs, Ilosvay, Selinkó és Göts 
fog osztozkodni.

A  sok kisdiák közül répiélhetőleg 
ezldén is fog találni a gyorskorcso
lyázók megfigyelője egypár tehetsé
ges fiút. Ilyenképpen tűnt fel a na
gyon tehetséges E lek fy  is.

Bajcíy Imre, a BEAC kitűnő kardvívója 
sízéa közben súlyos bokarándulást szen
vedett. Gyógyulása előreláthatólag egy 
hetet vesz igénybe.

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

S Í R B A  és  P L 6 K L
CDOrtáruhAkaiban, VI.. Vilmos császár
át 8S» é* IV., Véel-a, 40. szám*
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f ^ P 6í P á l y á z a t
Öeórkeaésl határidő II. 37. d, u. 4 óra, 

Haladás—Hassa (3:f) «„ *

1.

Hungária—Taxi ( -»

Újpest—Elek irom Oo (3:3) 

Szolnok—Boc&ka: (2:1) . * 

Szeged—Törekvés (0:0) .. 

Gamma—Kispest (0:4) 

Juventus—Torino (2:1) .. 

Lazlo—Milano (2:0) ...»
Pót verseny i A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt eh

Kovára—Genova (3:j) 6. .

Lignria—Roma (2 :2 )......... ................
(Zárójelben az őszi eredmények)

Név:

Cím:

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

ide keresztet, vagy csillagot

A fé li Kupa P á lyá za t végeredm énye
Főwepseny, általános csoport; 1, Pőffi (¥lsnyovszkjr János), 2 . Balatoni 
Tlfeor, 3 . álom (Patrik léssel)
Főverseny, ötszelvényes csoport: t . Etr@o©F Zoltán, 2 . Séíy Keresztéig, 
3 . Merényi Imii 
Csúcsverseny: 1. tornán Béla 
Telitalálatverseny; t. Sluffllnca (Illés László)
Az utolsó Heti versenyben: 1. Kispái «éza  -  Az ötszeivénym csoport
ban ; 1. A fiaim (Kiss Lajos)

5 9 0 0  p ss íg S  k é s z p é n z !
(Es más díjak !.)
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„KP‘s Pályásat I.
Beérkezési határidő II. 17. d. ti- í óra 

Haladáfi— Kassa (3:1)

G y a l o ^ - f u t & a S I
a Törekvés szerdai
e d z á sé n

A Törekvés-pálya még mindig ijesztően 
fest. Úgy látszik a szurkolók 0sá« győzel
mek után hajlandók büszkélkedni, avagy 
vereség Után szidni a csapatot — ha 
azonban arról van szó. hogy segítsenek, 
akkor vége a Törekvés-szívnek. Az 
ember azt hinné, hogy a lelkes kőbányai 
szurkolók ..Hajrá Töri*’ felkiáltással 
egyszeriben megtisztítják a pályát’ a hó
tól, hadd készüljenek a Tori-gyerekek.

A szerdai edzés szabadtéri vök, a játé
kosok nem törődtek a bőrszegek alatt 
ropogó vékony * olvadó jégpáncéllal. 
A * szokásos futás, gyaloglás és be
melegítő gyakorlatok után a rúgás 
gyakorlására vetették a fősúlyt. A rúgó
színben szorgalmas püfölést rendeztek a 
csatárok. Dongott a rúgószín, noha a 
jelszó az volt, hogy minél puhábban rúg
janak a helyes mozdulatra úgyélve

Még a félpályáig sem tisztították le a 
havát, de mégis'volt annyi hely, .hogy 
két hetes csapat játszhatott egymással. 
Az első ,,kétkapus” edzés — gyalogolva 
történt. Nem volt szabad futniok a játé
kosoknak, csak gyalogolni. Derűs jelene
tek jócskán adódtak, de a játékosok 
hemar rájöttek a játék hasznos oldalára: 
a helyezkedés! érzéket fejleszti ez a 
játék. Há rossz a helyezkedés, ha pon
tatlan a passz — a labda kárba vész, mert 
gyorsasággal nem lehet kijavítani a hibát.

Később már futhattak is a játékosok, 
az egyéni játék azonban ekkor is tilos 
volt, a jelszó ez volt:

— l*ass*ol.i, fuss, passzolj, fuss!
Igen élénk kis mozgás volt!
Egy-két apró hülésen kívül rendben 

vannak a játékosok. Szűcs is edzésbe állt, 
teljesen rendbejött. Kónya is megjelent 
az edzésen, pedig csak három hete, hogy 
kivették a vakbelét. Kiss is teljes erővel 
edz. ;Vasárnap kétkapus játék lesz a Törek
vés I. és II. között.

Szombathelyen 
j ó  már a pálya, de - 
a csapat is

Szombatheijr, február
Az * SzFC diraéretreméltő igyekezettel 

mindent elkövet, hogy pályáját használ
ható állapotba hozza s így a Haladás elő
készületeit semmi se zavarja. A szomba
ton éjjel leesett hótól is háromnegyéd- 
részben már megszabadították a pályát s 
így a ma délutáni edzés már egészen jó 
talajon zajlptt le. ,Az első és a második csapat játszott 
egymással. Az első csapat Így állott ki: 
Körmendi —- Hálazi, Kalotai —- Fillér, 
Héjjá, Kovács II. — Szabó, Gazdag, 
Mórocz, I.ykR, Kovász.

Kalocsai a második csapatban _ játszott, 
hogy az erősebb legyen. Krasznai Kiss 
hiányzott.

Az első csapat frissen és lendületesen 
mozgott, a téli pihenő szinte nem 13 
látszik meg a társaságon. Főleg 
tátnadósor tüntette ki magát. Eyka edző 
is egészen jól megállta a helyét. A csapat 
végül is könnyen nyert $:3-ra.

Csütörtökön fürdőbe mennek a Haladás 
játékosai és pénteken újabb kétkapús 
edzés következik. Vasárnap pedig — mint 
már megírtuk — a győri Egyetértés látó 
gat él Szombathelyre. A mérkőzés az 
SzFC-pályán zajlik lo 2 órái kezdettel.

A , R.

Rajban a Testvériség; három kitűnő
sége, Langmár, Tábort és Reményi 
vidékre távozott.

A7. I I.S« HABOM MÉRKŐZÉSÉT 
IDEGEN BEK l.íTS/.A A I,*JUPAHT

Séemans Károllyal, a Lampart intézőjé
vé! beszéltünk: • ,— Szorgalmasan dolgozunk Fogl Karoly 

,! edzőnk vezetésével a tornateremben. 
A pályára még nem mehettünk, mert az 
még csupa hő. Nem Is nagyon sietünk 
ezzel a munkával, mert abban a ,,szeren
csés" helyzetben vagyunk, hogy tavasz
ival az első három mérkőzésünket Idegen
ben játszuk. Tgy körülbelül csak nyolc 
hét múlva lesz otthonunkban az első 
mérkőzés.
j CGAH.VEM.vr TESZNEK A BLASZ- 

INTfiZöK IS
1 miniszteri biztos elrendelte, hogy a

jövő héten megtartandó fogadalmi ünnep
ségen az összes fővárosi amatőregyesüle
tek intézői is megjelenjenek és fogánál 
mát tegyenek.

A Téli Kupa Pályázatunk befdjoöődőtt. 
Az utolsó héten, mint azt már a keddi 
Számunkban megírtuk — siralmasan ment 
a pontszerzés. Alább minden versenyben 
eredményt hirdetünk. Az eredmény hirde
tés egyelőre feltételé*. Esetlege* felszó
lalást szombat estig fogadunk el, de csak 
altkor, ha a felszólalás a VT. fordulóval 
kapcsolatos. Amennyiben áz eredmény
hirdetésben valami változás lenne, úgy 
azt a vasárnapi számunkban Közöljük. A 
díjkiosztást hétfőn délután fél ti és 6 óra 
között kezdjük el s szerdán délelőtt 10 és 
fél 11 -között folytatjuk. Aki szerda délig 
nem veszi át a pénzdíját, annak csütörtö
kön postán küldjük el. Az át nem vett 
jel vékony eket csak február 18 után adjuk 
postám.

A  pályázat terén csak rövid szü
net áll be, m ert hiszen máris indul 
a Tava.szi Pályázat. Ennek a pályá
zatnak a díjait és összes tudni
valóit m ár összeállítottuk és a

hétfői számunkban közöljük.
A z új pályázat szerdán új nevet 

kapott. A  Tavaszi Pályázatból —
„K P “  Pályázat 

lett. Ebben a pályázatban ugyanis 
úgyszólván minden versenyben csak

készpénz
díjak lesznek s ezért lett a pályá
zatból. „K P "  Pályázat. A z új pá
lyázatban m egvalósítjuk Sterc Jó
zsef né pályázónk javaslatát:

kiírjuk a Kedvenc-szelvény 
versenyt.

Bővebb részleteket hétfőn.
Most pedig lássuk a TKP végeredmé

nyét. (Rövidítésfck. E. — eredmény. U. sz_- 
~ utolsó szelvény. U. sz. pótv,i *= utolsó 
szelvény pótversenye.)

A FŐVERSENY EREDMÉNYE.
Általános csoport:

I. díj: A Téli Kupa (ezüst Serleg vé
séssel, értéke 69 pengő) és 109 pengő kész
pénz: Nyerte: Pötyi (Visnyóvszky János 
Ép-,. Fortuna-u- 16.) E.: 156 p. ■— II.-díj: 
SÓ pengő. Nyerte: Balatoni Tibor, G y ön - 
gyö«, Kállay-ii. 10. E■: 150 p■ — Ili . díj: 
69 pengő. Nyerte: Alom (Patrik József 
Salgótarján, Fő-U.) E.: 146 p. TI. sz.: 19 p 
— IV. díj: 40 pengő. Nyerte; Román
Béla, Kispest, Vörösmarty-u- 6. E.: 146 p. 
U. sz.: 16 p. — V. díj: 39 pengő. Nyerte: 
Mimóza (R:ppcl B-éla—Németh József. Brv. 
ÍV., Báfitya-u. 8.) II.: 144 p. — VI. díj: 
26 pengő. Nyerte: Bita Károly, Siófok.
p„: 14.3 p. — VII. Iíj; 29 pengő. Nyerte: 
Hóvirág (Ginzesi Károly —Marton Lajos, 
Felsdgslla, Baross-n. 27.) E : MZ p. — 
V ili.  dii: 15 pengő. Nyerte: Vadrózsa
(ifj. Pulcz Rezsimé, Újpest,, Muesolini-u. 
34.) E.: 141 p. U- sz.: 26 p. — IX. díj:
19 pengő. Nyerte: Dudika (Takács István,
Kispest, Üliői-íit löd, bőrüzlet.) E.: 141 p. 
t!. fiz.: 21 p. U. sz. pólv.: 3—5 p. — X— 
XII. díj: 8—8 pengő. Nyerte: Dárdai And
rás, Ny Irmád,.'). K.: 141 p. XT. sz.: 21 p. 
F. sz. pótv.: 0—5 p. — Szittya (Neüherez 
József. Bp.. IX., IlaHor-n. 27, (—> E-: 
141 p. TI. sz.: 20 p. — Tütü (Bódög-h 
Gyula—Nagy Ferenc, Bp., XIV., Szopráné
it!) r. 1.) E.: 141 p. TJ- fiz.: 18 n. — XIII— 
XVI. díj: 5—5 pengő. Nyerte: Tímár Béla, 
Bisznőshorvát. E-: 140 p. Csőbe (Kl-ein
József. Bp. VTI., Ifitván-út 5. f. 1.) — Hol
lóéi Károly, Pcstszentcrzsébet, KneZits-u. 
-10. Mindkettő e.: 138 p. Csillag (Színtér 
Gyula. Bp., IX.. P4pa-u. 4. I. 8.) E-: 137 
p. — 136 pontot szerzett s így nem nyert: 
Nagy—Várszegi.

GtsZetvényes csoport:
I. díj: 30 pengő. Nyerte: Brouer Zoltán, 

Pápá Cofvim-U- 18, E-: 13t p. — II. díj: 
29 pengő. Nyerte: Sóty Kcrcsztély. Bp-,
III.. SZotmzínok-u. 11. E : 130 p, U. sz.: 
21 p. — III díj: la pengő. Nyerte: Me
rényi Emil, RáekeVc, Fchórvárl-nt S. E-: 
130 p, U. sz-: 14 p. — IV. díj: 19 pengő. 
Nyerte: László Imre, Vörüsberény. E-: 
13 p. — V—VI. díj: 8—8 pengő. Nyerte: 
Bajnok Sándor. Eger. Janicsár-u. IS. E-: 
128 p. _  Sirályka (Dányi Intól István, 
Kispest. Hunyadi-u. 50.) E 127 P- K. sz.:
20 p. — V II—IX. díj: 5-5 pengő. Nyerte: 
.Bárok József, Tokod, Üveggyár. E : 127 p.
U. az-: 19 p. — ifj. Sfeér lózácf. Siófok, 
Bzé«henyi-u. 45. E.t 126 p.) — Kekeszovits 
István, Bp., VI.. Lehel-n. 19. E.: 125 p.
V. ez. 21 p. — 125 pontot szerzett, de az 
ntolsó szelvénnyel csak 19 pontot ért cl 
s így nőm nyert: Tihanyi F.

A CS CCS VERSENY EREDMÉNYE:
I. díj: 13 pengő. Nyerte: Román Béla. 

Kispest, Vörősmarty-n. 6. E-: 8 találat, 
közte i teli. — II. díj: 19 pengő. Nyerte:
Biilyi (Visnyóvszky Jáfios. Bp., Fortuna-u. 
16.) F,.: 8 talólat, közte három leli — két 
ízben! — H t—tV. díj; 5—5 pengő. Nyerte: 
Balatoni Tibor, Gyöngyös. Kóitav-U- 10. — 
Álotii (Patrik József,'SAtgóUtján, Fő-u > 
Mindkettő eredménye: 8 1nkil.it.. közte 3 
teli — egy ízben. Ü. ez.; 6—2, illetve |> -1
— 8 találatot, közte 3 telit ért él. de az 
ntolsó szelvénnyel nem ért el 6 találatot 
S így ném nyert: Bita K.. BSC Boros ,1. 
(Bfo’k) Göncz F-. Döme F., Molnár A.. 
Szaron eső f-ol, Tóth B-, Tóth L-, Tutu.

A tditalálatvcrseny eredménye:
I. díj: 15 pengő. Nyerte: Dttfflinoa tTl- 

lés László, Bp., VL. Sze-nób-nók-n. !)-lt.) 
E.t 5 toli. U. sz.: 3 teli. — II. díj: 19
pengő. Nyerte: Némcthy Imre, Bp.. VI. 
Rciter F.-u. 28. É.: 5 teli. U. sz : 2 toli
— TIT—IV. díj: 5-5 pengő. Nyerte; Déli 
báb (Vnrpra Jenő. Kisoest. .Tóküi-u. 780 ■** 
Muki (Lóval Elek. Bp.. IX., Tinody-u. 
Síd-) Mindkettő o.: 5 teli. V- sz.: 1 tol:.

A VT.. AZAZ AZ UTOLSÓ HETI 
VERSENY EREDMÉNYE:

j Általános csoport. I. díj: 29, pengő,
* Nyerte: Kiipái Géza, Bp., VI., Szianyel

Merse-u. 12. Eredmönye: 26 pont. Ói talá
lat, közte 4 teli.) Pót verseny ben: 3—5 pont.
II. díj: 15 pengő. Nyerte: Vadrózsa (ifj.
i’ ule-z R-ezsBiié, U.ipetít, Mussoliui-u. 34-) 
1I-: 26 p. (6—4). I’ótv.: 0—5 p. — III. díj: 
II pengő. Nyerte: Grimm Frigyes. Bp.,
III. , Kenyere,s-u- 13. E.t 2(1 p. (8—4). Pótv.:
0_3 p. — JV—VIII. díj; 5—5 pengő. 
Nyerte: Balaloni Tibor. Gyöngyös, Kal- 
lav-u. 10. — Mimóza (Flippel Bél-e.—Németh 
József, Bp., IV., Báötya-ú, S.) — Nagy 
Antal—Várszegi Géza, Kispest, Altila-u- 
10. Mindhárom c.: 24 p. 16—3). — Tiinar 
Bála, Disznóshorvát. E.: 23 p. (5—4). —
Szenté István, Csillaghegy, Audrásny-u. 
69. K-: 22 p. (6-2).

ötszelvényes csoport: I. díj: 19 pengő.
Nyerte: A fiaim (Kiss Lajos, Gyula,
Damjanich-u. 25.) E.: 23 p. (5—4). — II— 
III. díj: 5—5 pengő. Nyerte; Dinnyés La
jos, PC-os, Kossuth Lajos-u. 10. — Plrsch 
Anna. Temesvár. Str. Bratiann 34. Mind
kettő 22 p. (6—2). — 21 pontot szerzett 
s így nem nyert: Bita IC., Dárdai A., 
Dudika, Dufiiinca, Gyöngyvirág. Rónai 
I., Várszegi B., Mephiöto, Pötyi. Báty 
IC., Nyikó P., Kekeszovits I.

JUTALOM.
A Nemzeti Sport jelvényét nyerte:

(Ebben a versenyben több helyén holtver
seny volt s így a pontozím döntött)
A fiaira, Ancika, A 3 árva. Bayér 

Fleisíne-r, Bartók I., Bagdi Gy., Baezay
A. , Bobv, Borossy Gy-, Csaba, Csoppt, 
Csornai E., Déri Miklós, Dinnyés L., 
Do-dú, Dufflinca, Farkas 1̂ .. ’-'arkas Gy., 
Gratzl F., Gól II.. Hollós A., Horváth
B. (Bgy.). Hahtpka N„ Hegedűs L, Hajra 
Oi A IC (S'Zücs Ivrm'i). Iszerlc^z Zsuzsi, Ki-s- 
púl G óz a. Kovács Testvérek, Kovács J. 
(VV.-u.)t Köves János, Laky F-, Levente, 
Mepbirüo, Mohiár A.. Nna:y-Vá rs^e î, 
Pét re G.t Poluc/ik A„ Tik ár esik J-, 
Pityi-Pntyi. Kiu-Kiu. Komi, Radnai J-, 
Rónai T , Roham. 8-á-ry J,. Sznbó  ̂
Szerencse fel, Szöllős J-» Tihanyi F., vil
lám.

tZENETEIC 
Sóthy resztéiy: A? V. foröujóban 10

pontot ért cl sS í^y n ni ni t héten 109 
l>oritja volt. — Bomult A..* A IV, forduló
ban a Genova—Fi ottent ina nTÓrközésro 
nem 3—0-t, haincm 2:l-et iippell. Erről 

őzödbet a sz-erkesztös->gü11kben.

H. unigária—Taxi (3:3) oa 

Újpest—Elektromos (3:3) 

Szolnok—Bocskai (2:1)

Szeped—Törekvés (0:0)

Gamma—Kispest (0:4) ®a 

Juventas—Torino (2:1) »•>

Lazio—Milano (2:0)
csakPótverseny: A pontverseny heti

mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak bolt- 

versenyt dönt eu

Kovává—Genova (3:5)

Li^uria—Koma (2:2) ...»
(Zárójelben az őszi eredmények)

Név:

Cím:

A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 19 filléres 

í bélyeget kell mellékelni. Aki hetenkint 
■ ötnél több szelvényt küld, az tegyen

I íd® keresztel, vagy csillagot

I I  F E J L Ő D É S  Ú T J A
H  m i i t d e n n a p o f  e d z é s !

a  m é r k ő z é s  e l e f í i  fe e -  
meie

Kétségtelen, hog-y Vadas Iván 
munkamftsora egyes egyletekben 
vagy játékosoknál bizonyos akadáz 
lyökba, estleg ellenzékbe ütközik, 
Jóakarattal azonban m eg lehet o l
dani. ezt a kérdést is.

E gy  bizonyos: m ár hosszú evek
óta vissza-visszatér a. panasz, hogy 
játékosaink nem  elég gyorsak, nem  

’ ' -■ irambirók. ,Nos, itt egy tapasz, 
atlétikai szal{ernber gyakorlat-

( VADAS I V ÁN E L Ő A D Á S A  ÉS T A NA C S A t )

elég irambirók. ,Nos, itt egy tapasz
talt atlétikai s . 
bán. is kipróbált és Igazolt 30 ta
nácsa. F ogadjuk  m eg!

A z edzők testületé mindinkább 
méltónak bizonyul arra a bizalom 
ra, amellyel az M LSz miniszteri 
biztosa fordult a sport oktatóinak 
ez érdemes csoportja felé. A  szak
értekezletek egész sora járult hoz
zá a labdarúgás játékbeli problé
máinak tisztázásához, a m egoldás 
előbbreviteléhez.

A  legutolsó szakértekezlet fiz 
erőnlét m egszerzésének és m egtar
tásának nem Is olyan egyszerű kér
désével foglalkozott és a testület 
vezetői az elismerten kiváló atléta
edzőt, a tudományosan képzett Va
das Ivánt hívták m eg a. szakérte
kezlet egyik előadójául. Vadas elő
adásának anyaga annyira érdekes 
volt, hogy annak lényeges tartal
mát az alábbiakban közöljük.

Vadas Iván abból indult ki, hogy 
csakis mindennapos edzéssel lehet 
elérni azt az erőnléti állapotot, 
amely a játékos képességeinek 
maradék nélkül \raló k ifejtését teszi 
lehetővé. Világosan m egmagyarázta, 
és élettani érvekkel bizonyította, 
hogy súlyos tévedés volna azt hinni, 
mintha ez a mindennapos edzés ki
fárasztaná a játékost. A  játékos 
testét ugyanúgy kell kezelni, mint 
bárm ely gépet. A z előm ozgatás, a 
lendületbehozás, a „b eola jozás" ép
pen olyan fontos a testnél, az Izom- 
zatnál, mint a gépnél.

A  testnek ezt az előkészítését a 
mérkőzés, a verseny előtt kell el
végezni, mert ha arra bízzuk m a
gunkat, hogy a já ték  első n egyed 
órája alatt majd belem elegszik  a 
já tékos szervezete  á küzdelem be, 
akkor ezt a fontos m unkát kap
kodva, rendszertelenül elosztva  fo g 
ja  elvégezni a test és ez m ár ká 
ros. A  bem elegítés lassan, tervsze
rűen odairányítja a vér áram lását, 
ahol szükség lesz rá, az izom zatba. 
A  szívet, tüdőt m ár a já ték  m eg  
kezdése előtt el kell látnunk kellő
képpen vérrel, mert, há ezt csak  a 
mérkőzés alatt akarjuk elérni, fe l
tétlenül torlódások adódnak, am ik 
nagyon veszélyesek. Egészen a kis 
hajszálerekig terjedő kitágítás 
m unkáját kell fokozatosan elérnünk 
és ezt csakis ezzel az előzetes be
melegítéssel lehet megoldani.

Felsorolta a m érkőzés előtti 
melegítés többi előnyeit is:

í .  A  m egfelelő módon ,.beolajo
zo tt"  izom zat bátrabb kü zd ést en 
ged már m eg a já ték  első tíz  per
cében is. De • jobban bírja az így  
előkészített szervezet a já té k o t  to 
vábbi m enetében is, főkén t pedig  a 
hajrában lesz fölényben azzal szem 
ben. aki nem végzett ilyen bem ele
g í t *7f.

2. Feltétlenül kevesebb le se  a sé 
rülés, ha m egfelelően b em eleg ítet
tük az izom zatot. M ég a k-ülhatás 
( rugós, esés) okozta  sérü lések  is 
enyhülnek, de feltétlenül c sö k k en  a 
rándulás, húzódás folytéin előálló 

. cét iilcsek lehetősége.

be-

S. A bem elegítéssel való fogla lko
zás levezeti a minden verseny előtt 
több-kevesebb m értékben jelentkező  
idegességet.

4. Tartalék-oxigént halmoz fel a 
tüdőben. A  szervezet tehát tartalé
kot vesz fel a küzdelem tartamára.

Ennek a bemelegítésnek időtar
tama általában változó. Igazodik a 
kor, vérmérséklet, izomállapot, kül
ső hőmérséklet szerint. Idősebbek
nek. hidegvérüeknek, merevizomza- 
túaknak több bemelegítésre van 
szükségük és ugyanez a helyzet 
hűvösebb időjárás esetében. Általá
ban Vadas szerint 30— 60 perc kö
zött ingadozik a bemelegítés tar
tama.

A  labdarúgók bemelegítése m ér
kőzés előtt kb. 30 percig tartson.

A z elvégzendő gyakorlatok mű
sora nagyon egyszerű: 10 perc
helybenfutás, S perc m érsékelt 
térdem elés, majd újra 10 perc hely
benfutás és S perc m érsékelt térd- 
em elés. Ez 26 -percet tesz ki, utána 
pedig ö perces egészen  könnyű gim 
nasztika következik.

A  helybenfutás laza testtartással 
végzett, szökdécselő „lötyögés". A 
gimnasztika egyszerű, m eg nem 
erőltető gyakorlatokból álljon. Tehát 
nem heves, nem nagy igénybevételt 
jelentő mozdulatokra van szükség.

Ez az egész bemelegítés.

$3ap©fi’!én*i odsést!
Vadas Iván szerint a labdarugók

nak is a hét minden napján kellene 
edzést tartaniok, akárcsak az atlé
táknak. Szerinte hétfőn a m érkö2és 
fáradalmainak, fáradságtermékeinek 
levezetésére egészen Könnyű edzést 
tartsanak, szombaton pedig könnyű 
futásokat és tornázást végezzenek. 
A  közbeeső napokra esik a tulajűoiv 
képpeni labdarugóedzéa, vágtázások- 
kal, . hos.szabb-rö videbb futásokkal 
tornázással egybekötve. A z edzésre 
vonatkozólag m ég a következőket 
tanácsolja Vadas Iván:

Minden edzés után rövid, langyos 
vízben való lemosdás következzék 
Hetenkint Csak egyszer legyen fürdő 
(gőzfürdő), nem később, mint csü
törtökön.

Melegen öltözzenek fel a játéko
sok, különösen hűvös időben, mert a 
kihűlt izmokban igen nagy a rándu
lás, húzódás veszélye.

A  naponkénti edzés nem fárasztó 
nem energiát pocsékoló munka, ha
nem éppen e ’ lenkezőleg: taftalékerö- 
ket m ozgósít a szervezetben. Kedd
től péntekig általában 2 órás ed
zésre van szükség. ’ z edzés alatt 
végzett munka —  1fts Iván sze 
rint —  80 százaié '  könnyebb, 20 
százaléka erősebb l jen.

A z ilyen edzésmód mellett maguk 
a játékosok is hamarosan rá fognak 
jönni ennek a nagy előnyeire. Nem 
fáradtságot fognak érezni, hanem 
annak ellenkezőjét. A zt fog ják  látni 
hogy sokkal jobban bírják a m érkő
zés m egerőltető izom munkáját.

— U ú - ^ ü - U ,  U & ík á iA  . . »

— M iért susog, T ere}ere?  Rekedt 
talán ?

— Nem vagyok  rekedt, csak  Jtem 
akarom kiabálni azt, hogy a bw m - 
ND-csapatnak tavasszal mégis csak  
új közép fed ezete  lesz.

—  Vigyázzon a híreire, T ereferc. 
M ég majd kiderül, hogy nem, ponto
sak az értesülései. Ha tud valamit, 
akkor nevet kérünk.

— Sajnos, nem  tudo/n, hogy m eg
mondhatom -e <1 nevet. Annyit, el
árulok, hogy a középfedezet nem re
gen m ég eg yü tt já tszott azzal a vá
logatott jobbszélsővel, aki m ost ke- 

ült a budai NB-csapalhoz. Akttól 
zt tudom, az m ást nem árulha t o t h 

el nekem.

Nem fari Iák nsejií ma 
a G am m a-T örek vés 
barátságos klubközi 
vetélkedést

A
egy
arra,

GMúlttá kedden szorgalmas.au. runG 
két ós félórai edzéssel kfozüH fel 
hogy csütörtökön megállja a ladyófc 

a Törekvés elleni klubközi vetélkedésben. 
A játékosok nagy kedvvel és szorgalom- 
mai végezték a Sós edző által mcemuta- 
tett gyakoilatokat. Szerdán aztán Szeder 
István, a Törekvés edzője érintkezésbe* 
lépett a Gamma .vezetőségével és sajnálat
tal lemondta a csütörtökre tervezett kö
zös edzést. Szeder arra hivatkozott, hogy 
a rossz pálya viszonyok mialt nem tudtak 
megfelelően felkészülni, de maid későbbi 
Időpontban szívesen jönnek át „vondég- 
ségbe4’

A Gamma ísey aztán ma, csútiirtökön 
délután két kapura játszik a tátinké kesa- 
patávnl A Gamma így áll fel: íláda — 
Szóbeli ti v i. Szokom — Király, Próba,):! to
kos , Borhy — Vúriuli, Tnkái’s, Siltíó, 
Toldi. Kemény. A l-irlalúkisupat fiajwb- 
fdlításíi a következő: Somlai — Korányt 
I. Beretvás — 'Próbajátékra, Gyulai, Ko
vács — Fodor, Szegedi, Korányi II.. 
Próbajátékáé:, Turner. Korályi I. vendéi" 
ként szerepel, mert a Gamma ••ezetd. ógv" 
tői engedélyt: kapott, bogy náluk vödéi* 
hesse az edzéseit.

Clöíidás a ÍSLASz-pgyesü leteli *****f’j  
számára. A jövő hétenAPlB-An. pénteKen 
este a BLASz-ban úgynevezett laboaroe0 
akadémiát rendeznek az összes 
egyesületéit veíetöi számára. Ezen M elő
adáson rásztvesz Fluhár István, wadmuj- 
adó. Gálfry András, a JT főtitkára éa 
sportorvosi, előadás is lesz..

A LISTAVEZETŐ KISPEST
legutóbbi (keddi) edzését még “  torna
teremben tartotta, ma azonban . mér a 
Pályán készülődik a bajnoki rajtra a, 
piros-fekete gárda. ' __ . ,— A kispesti -pályáról mondotta
Görgényi Lajos főtitkár — a hó egyréezét 
már letakar!lottók s így sémim akadálya 
sincs annak, hosy csütörtöki edzésünket 
a szabüdb&fi tartsuk meg. ^2 6dzés 
délután fél 4 órakor kezdődik s azon 
résztvesz új szerzeményünk, Odry is.

A kispest leknél egyébként még az az 
uiság, hogy Boldizsár csuklója még min
dig nem jött teljesen rendbe. A vezető
ség azonban reméli, hogy az idény első 
bajnoki mérkőzésére Boldizsár is telje
sen egészséges lesz.

Vasárnap már komoly mérkőzés szerepel 
a Kispest műsorán. A látorcautcai pályán 
az Elektromossal játszanak bavátsáSO3 
mérkőzést a kispestiek.
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TJgif tü d ő ü l k&seftf/('f/éit
(A  lils.-fehére]< szerda délutáni 

edzése előtt Zsengellér így szólt 
hozzánk:

—  Szeretnék egyszer én is tudó
sítani. Nem írhatnám én le a mai 
edző m érkőzést ?

—  Ennek sem m i akadálya, 
mondtuk mi. — Hadd lássuk, ho
gyan tudósít a „Tanár JJr“ .

Papírt és ceruzát vettünk elő.
—  Tessék diktálni, mit írjunk. 

M ost ön é a szó.
63 Zsengellér diktálni kezdett. 

Imigyen;)
„Előzménynek talán írjuk azt, 

hogy a fiuknak nagyon jót tett az a 
kis „bemelegítés", hogy a padokat 
lehordták a pályáról. As a lőkötö 
Joós természetesen megint kihúzta 
magát a munka alól.

De nézzük a csapatokat.
Lilák: Aknavölgyi, —  F ekete , M es

ter  —- Szalag, Szűcs, Balogh  —  
A d án , Pálya, Kállai, F ekete  UTE, 
Tóth.

Zöldek: Sziklai —  F utó, Joós 
Kármán  UTE, Tem es, Golács UTE 
—  Kocsis, Kulinyi UTE, Hidasi, 
Nagym arosi UTE, Jobbágy  UTE.

Talán kíváncsi az olvasóközönség: 
irii van Vinozével. V incse a vasár
napi edzömérközésen rosszul esett és 
ma nem játszhat. E pillanatban az 
öltözőben a hőlégszekrény alatt me
lengeti a sérült lábát. Solti egyelőre 
nincs Itt, de biztosan el fog jönni.

Hát nézzük egy kicsit a játékot, 
Gézukám, Kocsis Géza, te vagy a 
legjobbké.pü gyerek ebben a társa
ságban. Kár, hogy nem születtél 
futballistának, mikor egészen jól áll 
rajtad az a piros mackóruha. No, ne 
keseredj el, csak tréfáltam. Hanem 
máskor vedd élesebben azt a szöget 
a kapu felé, mert kupán váglak, 
Tessék megnézni, hogyan csal Szik
lai. Kihasználja az alkalmat, hogy 
nincs 16-os vonal és tűi viszi a lab
dát. Gézukám, Kocsis Géza! Ne rek
lamálj annyit. Nőm hallod, hogy 
Pista bácsi milyen mérges? Azt 
mondja, ha még egy szót szólsz, ki
állít, Add inkább azt a lasztit a 
lyukra Hidasi Palinak. Be is lőtte. 
Igaz, högy lesről, Géza, Géza, ha 
egy gondol3,ttal előbb adta volna, 
akkor nem lett volna les.

Most Golács meredek labdát ad 
Jobbágynak, Hidasi fejel. Aknavöl
gyi kiüti. Hidast újra fejel. Kapufa,' 
No harmadszorra gól. l;0 -ra  vezet
nek az jbolyások, Szerkesztő Ur! 
Van 10 fillérje? Fogadom, hog-y ezt 
a meccset az ibolyások nyerik. No, 
nem megmondtam ? Kocsis újabb 
gólt ló". Mi az ? Pártos a játékvezető. 
Csák szögletet ítélt. Úgy látom: 
most Solti Jóska beállt a nagy csa
társorba. Hidasi megint gólt lő. Mar 
2:0. Továbbra is áll a 10 fillérem. 
No mit akarsz te srác? A  komád 
azt mondta, hogy én nem fogok töb
bet futballozni. És te mit mondtál 
erre? Nevettél? Nagyon helyesen. 
Ne félj. Fogsz te még tavasszal 
Zsengeilér-bombákat látni. Bumm- 
bumm!

Nincs szerencséje a nagy csatár
sornak. Micsoda helyzetet hagytak 
ki! No végre! Tóth kapufát lő, 
Adámhoz pattan a labda. Beadja. 
Pálya kapásból bevágja. Ez már 
döfi. 2:1. Ha jól látom, Kulinyi meg
sérült. Helyére Flesser UTE áll. Mit 
tetszik hozzá szólni? Ez a bolond 
Szalay Potykó minden edzés nélkül 
beszállt a tkétkapus játékba. Hopp! 
Temos jól teszi lyukra Hidasit,^ Hi
dasi szerencsésen átemeli a labdát 
a kifutó Akna völgyin és már 3:1. 
Kocsis gyönyörűen ad be. Remek 
formában van ez a Géza! A beadást 
Hidasi befejeli. Már 4:1. Úgy látom, 
hogy Aknavölgyi megsérült. A bal
hését egyáltalán nem használja vé
dés közben. Ml az, Bonzllíám, Blökl- 
kérp? Kikaptok? Van egy pengőm, 
liogy ötöt. kaptok. Ne azt mondd, 
hogy ..ilyen csatársor mellett". Azt 
mondd inkább, hogy ilyen fedezetsor 
■mellett. Bűm, Hidasi bevágja az 
ötödik gólt is. 0:1. jól van. Bltki- 
lcém! Most persze hőkölsz nekem. 
Azt állítod, hogy hiányzik ebből a 
cíHtársorból egy Ábel nevű nagy- 
si'.'nú alak. Be milyen jő formában 
van ez a Temes-srác ,,

Következik a második félidő.
Most így állnak egymással szemben
a csapatok.

Al csapat: Sziklai — Futó, Joós 
_  ’ftralav, Ssilcs, Balogh, —  Adóm , 
Pálya Solti, Tóth.

B) csapat: A kn avölgyi —  F ckc-

* A Beregszászi FTC labdarúgó- 
edzőt keres f. hó 15-ére. Fizetés 
200 pengő és 20 pengő rápéüz gyó- 
aelem után. Azonnal igazolható ja- 
tékoaok alkalmazást kapnak. Le
velek: Dr. Czmőr Győaó, Bereg
szász.

le, M ester —  Kármán, Temes, Go
lács —— K ocsis , Fessler, Hidasi, 
Nagymarosi, Jobbágy.

Hát lássuk a nagycsapatot. Pálya 
kiadását Ádám futtából rálövi. Re
mek gól volt. j.:0. Hidasi egyeniit, 
1:1. Szép Tóth— Solti helycsere. 
Solti az alapvonalról bead, Kállai 
futtából befejeli. 2:1. Végre! Ez 
volt az első rendes akció. Igaz-e 
Pista bácsi? Ez a Kállai-fejes is 
megérdemelte a gólt. 3:1. Géza 
azonban nem hagyja az ibolyások 
becsületét. Szépen ívelt labdája 
bepottyan a hálóba. 3:2. Jobbágy 
lemásolja Kocsis gólját és már 3:3. 
Adám futtából megint szép gólt lő. 
4:3. Bravó Gézuskám! Szép beadás 
volt! Jobbágy be is tette. 4:4. Hiá
ba, egyelőre nem lehet bírni az 
ibolyátokkal.

Szóval mondjak egy kis bírálatot 
is. Hm, hm... Ez nem könnyű do
log. Nem akarom, hogy egyesek 
fejbeverjenek és szegény fiatal fe
leségem férj nélkül, Újpest pedig 
középcsatár nélkül maradjon. Ta
lán csak annyit mondok: Mégis
csak a tavalyi KK-csatápsor az Ú j
pest igazi csatársora, fis még egy: 
Temest nagyon nehéz lesz kihagyni 
a tavaszi csapatból."

íme: így tudósit Zsengellér,

Már az ifik is pályára 
lépnek!

A budapesti ifjúsági edzőtáborok élete 
eddig' a tornateremben zajlott le, vasár
nap azonban már megváltozik a helyzet: 
az il'ik is pályára lépnek. Vasárnap 
délelőtt 10 órakor kezdődik a szabadtéri 
edzés. A B. Vasutas-csoport a Szünyl- 
úton. a Goldbergeí-csoPOrt a OSE- 
Pályán. a kispesti csoport a Kispest- 
pályán, a két Ganz-csopoi't a Ganz-pályán, 
a csepeliek a WMTK-Pályén, a • MOVJB 
pénteki csoport a Vasas-pályán, az új
pesti csoport pedig az Újpest njegyeriúti 
pályáján fog edzeni. Az edzés műsora; 
bemelegítő gyakorlatok, lassú futás, séta, 
rajtgyakorlatok, végül mezei futás Ub. 2® 
percen át. Amelyik pályán ez lehetséges, 
ott egy kis labdaedzést is fognak tartani.

b ú s v é t k o r

Játszik
a i&LASz válogatott

A fővárosi amatőrük labdarúgó Idénye 
még: el sem kezdődött, de a BI_fAS»ban 
már a BLASz-válogatott csapatának 
tavaszi műsoráról gondoskodnak.

— Az a célunk, hogy a válogatott 
csapatunkat többször szerepeltessük, mint 
eddig — mondta Lengyel Károly. q. BLASz 
főtitkára. — Több nagy vidéki várossal 
máris tárgyalunk, mert Iiúsvéíkor vala
melyik vidéki városban akarjuk a váloga
tottunkat szerepeltetni. Mindenkor a 
legerősebb fővárosi amatőrvélogatotfcat 
küldjük vidékre, mert az az elgondolásunk, 
kogy a jó sporthoz jó csapat kell. Ami 
a külföldi ellenfeleket illeti, az bizony 
nehéz dolog a mostani helyzetben. De 
azért megteszünk mindent, hogy külföldi 
amatörválogatott csapatot szerezzünk az 
amatőrjeinknek.

---------- ----------------

A Szolnok és a Szeged 
Kecskeméten

A Kecskeméti AC igán komolyan készü
lődik B tovas** idényre, mert mindenáron meg akarja őrizni első helyét. Vasárnap 
már erős edzőmérkőzéat játszik a csapat. 
Ellen fele It Szolnoki MÁV lesz. Március 
3-én ia NB-csapat. rándul Kecskemétre, 
lükkor a Szeged FC-t látja vendégül a 
KAC. A szegediek március 3-án szabad
naposak.

Csip*. <, Csccijfi,,,
_  ifit csipog Itt a fülünkbe, Tere-

fcrc űrt
-  Art akaroip csak mondani, liogy a 

„Csipogó'’ néven becézett és Jelenleg fel
függesztés alatt álló kitűnő ferencvárosi 
fedezel, az NB-lie Igyekvő nagy gyári 
csapat edzéseit látogatja szorgalmasait. 
Ott van alkalmazóéba*! és szeretne álke- 
riilni a gyár csapatába;

— Természetesen a gyáriak,szívesen lát
nák őt . . .

-  Hogyne! Hiszen akkor a mnlt héten 
szerződtetett Szálaival együtt olyan íede- 
retsoruk lenne, amelyet bármelyik NB- 
csapat is elfogadna! Csak még az anya
giak körül van egy kis baj , . ,

Szegeden
c s a k  t o r n a t é r  m i  
e d z é s  v o lt

A Szeged és a SzAK játékosai tegnap 
délután a Klauzál gimnázium tornatermé
ben közös edzést tartottak. Csütörtökre 
szabadtéri edzést terveznek, szintéit közö
sen, a Pályák azonban igen rossz állapot
ban vannak a félnek attól, hogy komoly 
edzést nem tarthatnak.

-A KKAC-isták is tornateremben dolgoz
tak ma. ök a Tanárképző Főiskola torna
termében tartották az edzést.

M A  IN D U L
í í ö ö l t ö  A l j á r a ;

V 1 c t o r Kz L a g l e n  
C 3 F f  G r a f i t  

©osjgias F a lrb a n k s  jr 
Rudyard Kipling
világhírű költe
ményéből készült 
riio n u m e n t á l i s  
f i l m e p o s z !  f

lop! ápello ® Átrium
Ma p r e m ie r ! Kővetkező műsora

A Rapid 
és az Aisstría 
húsvéti tor
nára jelosit*
kezelt

a  F e r e n c v á r o s ”
nál

Megírtuk, hogy a Ferencváros hösvét- 
kor itthon akar játszani s ilyen irány
ban tárgyalásokat folytát. Szerdán 0 kö
vetkezőket közölte velünk vitéz Keuvouosy
Sándor, a Ferencváros főtitkára:

— A bécsi csapatoknak húsvétikor baj
noki mérkőzéseket kellett volna játszá- 
niok, de most a szövetség szabaddá tette 
őket. Ezt a Ka pld és az Austria közölte 
velünk fizzál, hogy mindketten szívesen 
rendeznek búsvétkor tornát a Ferencvá
rossal és esetleg még egy magyar egye
sülettel karöltve, A bécsiek jelezték, hogy 
a tornát, szívesen rendezik úgy, mint ta
valy (olsf nap Becsben, másnap Buda
pesten), do abba is szívesen belemennek, 
hogy mindkét nap Béesben, vagy Buda
pesten legyenek a mérkőzések. Az utóbbi 
esetben a torna visszavágója pünkösdkor 
abban a városban lenne, ahol búsvétkor 
nem játszottunk. A tárgyalások folynak,

Az ' NSÖ feltétlenül számít Kolos játé
kára a tavaszi rajt alkalmával — mondja 
Tímár Zoltán edző, azonkívül Bakonyi láb
törése is teljesen meggyógyult, ö a 
fedezetsort fogja erősíteni.

Állandóan 89 ember dolgozik a pályán
kon — mondja Opata Zoltán, a MAVAG 
edzője. — Ezen a héten tehát megtisztít
juk a hótól a pályánkat .

Az UTE vasárnap már- barátságos 
mérkőzést játszik. Reggel 8 órakor a TSC 
lesz az újpestiek ellenfele.

* Közgyűlési meghívó
A Budaoesti (Budai) Torija Egylet 

19-10, évi február hó 2H-án, szerdán 
délután 7 órakor az egye&ület I. kér., 
Attila-utca 2. szám alatti tornacsar
nokában tartja

DŐL EliIEIIES KiZGYŰLÉSÉT,
amelyre íagtárs urat tisztelettel meg
hívjad. Tárgysorozat: J., A választ
mány jelentésének előterjesztése az 
1938 -30 . egyesületi évről. 2. Az 
1038—19. évi pénztári kimutatás és 
vagyonmérleg előterjesztése és ezzel 
kapcsolatban határozathozatal a fel- 
mentvény megadására vonatkozólag. 
3. Az 1939—10. évi tagdíj maximális 
határának megállapítása. 4. Az 1939— 
40. évi költségvetési előirányzat meg
állapítása. 5. Esetleges indílványok. 
9. Választmányi és felügyel őbizoti* 
sági tagok választása. Amennyiben 
ez a közgyűlés határozatképesség 
hiányában megtartható nem volna, 
úgy az alapszabályok 28. § a értel
mében március hó 3-án, vasárnap 
déleütt 10 érakor ugyanott megtar
tandó második közgyűlés végérvé
nyesen határoz a megjelenő tagok 
számára való tekintet nélkül.

Az Elnökség„

A z e l ő j e l e k  s z e r i n t
nagy formában 
találja az évadnyitás 
a latorcautcaiakat
E le k t r o m o s —Z u g ló  4 :1  (2 :1 )

Az Elektromos mindent elkövetett, 
hogy a pályáját szerdára játékra al
kalmas állapotba hozza. Ez csak 
félig-roeddig’ sikerült. Az újpesti 
kapu környékét csak a 16-os vonal 
szélességéig sikerült a havat elt&ka- 
rítaniok. Három órakor kellett volna 
a mérkőzésnek kezdődnie, ekkor 
azonban még a pályát javában ka
parták és a játékosok sem voltak 
együtt. Különösen a Zugió-játéko- 
sok késtek sokat.

«— H étköznap nagyon nehéz a 
munkahelyünkről korán elszabadul
nunk! —  mondta szinte mindegyik 
zuglói játékos.

így  állt fel a két csapat: 
E lektrom os: Udvar dl —  Kapocs!, 

Pákozdi —- Pázmándy, Gajdos, Mar- 
tonos —  í?,ozsáli, G. Tóth, Fűzi II., 
Fekecs III., Pálinkás,

Zugló: Bakon —  Bell,- Kondor —  
Horváth, Pyber, Békefi •— Kolos, 
Károlyi, Fekecs II., Hoffmann, Bab- 
rányl.

Az első percekben fel sem tűnik, 
hogy a Zuglónak december óta ez az 
első komoly mozgása. Még csak tor
nateremben sem edztek a zuglói 
fiúk. Éhesen csapnak rá minden lab
dára és tíz percig támadnak is. Ké
sőbb az Elektromos Pázmándy, G. 
Tóth és Fekecs III. révén remek tá
madásokat vezet. A  15. percben Pá
linkás beadását Fűzi be is kotorja. 
Az Elektromos sokkal technikásabb,

nagy fölénybe kerül. G. Tóthot el
vágják a 56-oson belül. A  büntetőt í  
lövi a hálóba. A  félidő vége felé Pá
kozdi Károlyit elengedi, ennek, át
adását Fekecs II. az Elektromos há
lójába vágja.

A  második félidőben mindkét csa
pat több játékost cserél. Az Elektro
mosban Törös II., Szendrödi és Len
gyel áll be. Most kozd a fáradtság 
és az edzéshiány kiütközni a zuglói 
fiúkon. Egyik-másik ki is szól Féz- 
ler intézőnek, hogy már alig áll a lá
bán. Az Elektromos egykapura ját
szik. Előbb Szendrödi, majd G. Tóth 
talál a hálóba. Még sokkal többet is 
rúghatna az Elektromos, Bakon a 
„kölcsönlcapus" azonban márts úgy 
véd, mintha valamelyik májusi baj
noki mérkőzésen játszana.

A  Zugló-játékosok egyre fárad
tabbak. Deli Féxler  ellenkezése elle
nére lemegy a pályáról. Egy perc 
múlva B ékefi is követi. F ézler  meg 
ia kéri Potya mestert, hogy fújja le 
a játékot.

—r Jó m ozgás volt, —-  állapítják 
meg mind az Elektromosban, mind 
a Zuglóban.

—  N ekünk ugyan ez volt as első 
edzésünk —  mondja F ézler  — , dg 
azért elégedett vagyok  a fiúk moz
gásával.

Az Elektromo^átékosok jófor
mán meg sem izzadtak. A  nehéz 
talaj ellenére a legtöbb máris baj
noki formában van.

HALLŐ!
ITT NAGYVILÁGI

Érdekességek mindenünnen
( CSÖKKENNI FOG A M ONZAI 

SEBESSBG). Az Ismert Monza- 
versenypálya a most folyó átépíté
sek miatt lényegesen veszíteni fog 
eddigi gyorsaságából. A  tervezet 
szerint az új pályán legfeljebb 140 
km óránkénti sebesség lesz elérhető. 
Az eddig 7 km-.es pályán motorke
rékpárokkal 169, kocsikkal 163 
kmöra volt az elért legnagyobb se
besség.

o
(HOL LESZ A Z  O X F O B V -C A M -  

B R ID G E f)  Az Oxford— Cambridge 
evezösversenyt a háború ellenére is 
meg akarják rendezni, mégpedig 
ezúttal február 23-án. A  szokásos 
Putney— Montiaké útvonal nem áll
hat rendelkezésre. Az oxfordiak a 
Henley-regatta pályáján, a cam- 
brídge-iek az Ely-pályát javasolják.

( A M E R IK Á B A N  AZ ÖKÖLVÍVÓK 
A  LEG N EPSZERüSBEK.) A z  új
ságírókhoz intézett körkérdés alap
ján Lou Amberg és Tony Galento, a 
két ökölvívó a legnépszrübb sport
ember Amerikában. Ezután Lefty 
Grove baseballjátékos következik^ 
Lou is a hatodik helyet foglalja el.

(A  DÁN TORNA OJ IRÁN YAI.) 
A  dán sportföhatóság elhatározta, 
hogy új testnevelési főiskolát létesít, 
mert túlságosan egyoldalúnak tartja 
a testnevelő tanárok mai kiképzé
sét.

„Olyan oktatókra van szüksé
günk —  mondják a dánok — , akik 
Ling és Níels Bukh rendszerén kí
vül ismerik a más irányokat is.“

„Győztes csapaton ne változtass!**
A  portugálok ellen elért kis gól

arányú győzelem után a francia lab
darúgás társadalma nem minden 
fenntartás nélkül dícsérgette csapa
tát. Volt, akivel elégedetlenek vol
tak. Különösen Jordán középfedezet 
játéka keltett csalódást. Jordán fel
tűnő sokat kalandozott cl a hátvéd
vonatból és ezért bizony gyakran 
forgott veszélyben a Iliden  által 
egyébként remekül védett francia 
kapu. (Ha már volt bécsi játékosok 
nevét emlegetjük, mondjuk meg azt 
is, hogy a mezőny legjobb embere a 
szintén egykori bécsi Hüti volt..,) 

Jordán is érezte, hogy játéka nem 
mozgott a szokott szinten, mentege- 
tésül a következőket mondotta az 
egyik újságíró előtt:

—  K ét hónap óta minden este  6 
kilom étert fu tottam  a colom bes-i 
pályán, hogy •megőrizzem erőnléte
m et. De ez v o lt  as egész, amit te 
hettem...

Február 11-án az angol válogatot
tal ütközik m eg Párlsban a francia 
csapat. Barreau , a francia szövet
ségi kapitány nem változtatott a 
portugálok felett győzelmes csapa
ton, amely tehát marad az angolok 
ellen is: H iden  -— Van Doorcn,
M attler —  B ou brotte, Jordán, D iag - 
ne —  Courtols, Hűtij Korányi, H ek -  
serer, V elnante,

w a /i
Molnár Ignác, ssöveteégp térő raa este 

7 órai lifiíiieíte! a Ooidbe-grr SE torna
termében vetített képekkel előadást tart 
a kormserü labdarúgásról.

KLMABAD
a J'T tarjai részére a mai, csütörtök 
estére tervezett tornatermi edzén. mert a 
MQVB nem tudja a dísztermet a JT tag
jai részére bocsájtanij

Szabó II. -  WMfC (1)
Csepelen szorgalmasan tisztítják a. 

WMFC-pályát. Minden nap 20—25 ember 
dolgozik a régi sporttelepen, mert vasár
nap okvetlenül játszani akarnak & 
Pénzügy ellen. A legutóbbi edzésen kint 
volt Szabó II., a Taxisok volt csatára is. 
de csak keveset mozgott. Ez volt m idei 
első edzése. Lakács Gedeon, a WMFC 
edzője szerint Szabón jelenleg legalább 
nyolc kiló felesleg van. Ezt előbb !e kell 
dolgoznia és csak azután lehet ezó a szer
ződtetéséről. A bombáiból azonban máris 
ízelítőt adott a szabad rúgáskiráiy'*, Egy- 
egy hatalmas lövése nyomán elismerőleg 
bóílntgattak a szurkolók:

— Ha a játék ia így fog neki ..menni", 
mint amilyen lövései vannak, akkor bár
kit kiszoríthat a csatársorunkból!

Szabó Il.-vel együtt Sz.alai is első edzé
sét tartotta a csepeliekkel, ő  ia csak rövid 
ideig mozgott, mert kissé fáradtnak, 
érezte magút. Vasárnap azonban okvet
lenül játszani fog a Pénzügy ellen.

A WMTK vasárnap a második csapatá
val játszik edzőmérközést.

BÉCSIJÉN
most kezdték el a tavaszi idényt. Ered
mények: Rapid—Austria 4:1 (2:1).
Wacker—Amateure-Piat S:2 (3:0), Admtra— 
WSC 8:3 (3:1). A bajnokság állása;

1. Rapid 8 6 T 123:1113
2. Wacker s 5 1 2 28:18 11
2. WSC 8 3 4 1 33:11 1!)
-i. Admíra ' 8 3 3 S 22:24 8
á. Austria 8 4 0 4 22:27 S
6. Viohna 7 3 0 4 12:17 6
7. Amateure-Fiat 8 2 0 6 22:39 4
8. FC Wien 7 1 0 6 30:23 2

HÓSPORT

Tehetségek után kutat
a síszövetsés

A Magyar Síszövetség 1340 február 
11-én, vasárnap a svábhegyi középsáneoo 
tebetaégkutató versenyt rendez. A verse
nyen Indulhatnak 1 d—18 évesek, akik mig 
a slszövetségben nincsenek igazolva. Ne
vezési díj nincs. Jelentkezés fél 10 óra. 
kor a középsár.cnál. A verseny 10 érakor 
kezdődik. A verseny díjazása a verseny 
után a helyszínen lesz. A dijak a szövet
ség által adott ugrósík.

\



K Snőnf Csütörtök, 1948 február 8,

Hat osztályba sorolja és 
Í-ÍO szavazattál ruházza 
lel az intézőbizottság ja
vaslata az egyesületeket

ATLÉTIK A

M é g r e
e g y  g y o rs  gá tfu tó
(Szigetvári götfutö akar  
lenni)

Fé! füllel már hallottuk, liog'y 
Szigetvárinak  szép tavalyi vágtázó 
sikerei után újabb ambíciói van
nak. Gátfutó szeretne lenni.

—  Igái: ez? —  kérdeztük tamás- 
kodva.

—  Igaz. Rólam ugyan azt mon- 
ták eddig, hogy egy  kissé m erev  
vagyok, de azt hiszem, a szorgal
m át téli edzés ezen sokat segített. 
Tisztában vagyok  vele, hogy az 
ízületek lazítása, a puhaság növe
lése nem csak mint gátfutónak, ha
nem  mint vágtázónak is jó t tesz  
nekem .

—  Hogy jutott az eszébe a gát
futás ?

—  A z ősszel elindultam eg y  ver
senyen minden edzés nélkül és 
.18.2 mp-es idővel m egnyertem . Ez 
persze m ég nem eredm ény, de 
könnyen ment, jól esett és kedvem  
van hozzá. A  gyorsaságom  elég  
eg y  gát futónak, csak a munkán 
múlik, hogy beletörök-e. E gyelőre  
hetenkint három szor tartok edzést 
és mondhatom, hogy erőnlétem, ki
tűnő. Veszteni nem vesztek  sem m it 
ezzel a próbálkozással.

Szigetvárinak  Igaza van. Valóban 
nem veszthet semmit. Ha pedig 
figyelembe vesszük, hogy elég 
hosszú lábú, igen ruganyos, gyors 
és nagy ákaraterejü atlétával gaz
dagodik a magyar gátfutógárda, 
akkor csak örülhetünk Szigetvári 
elhatározásának,

br. Bánffy.

Egy-két hibájára mi is rámutat
tunk, de kétségtelen értékeit is is
mertettük annak az elnökségi javas
latnak, amely a szövetségben gya
korolható szavazatok számát a pá
lyán elért eredményektől és a tömeg- 

«nevelés terén végzett munkától tette 
függővé. Ezt a javaslatot a tanács 
elvetette, mert az egyik nagyegyesü
let nem tűrhette, hogy neki kevesebb 
szavazata legyen, mint a másiknak. 
A javaslatot visszaadták az intéző- 
bizottságnak, hogy az dolgozza át.

Hát. át is dolgozta. A  megdönthe
tetlen gondolat ugyan nagyjából 
megmaradt, de

lefejtettek róla mindent, ami 
új. mindent, ami a tömegek, az 
ifjúság bekapcsolásának érté

kelését jelentette volna.
A javaslat szabályba, öntésével meg
bízták Tatár István ii. v. alelnököt. 
A  váz a következő:

Az egyesületek rangsorát három 
tényező összevetése adja. Az egyik 
a munkastatisztika, másik a legjobb 
30 eredmény, a harmadik az orszá
gos bajnokságban elért helyezések 
sorrendje. Ilyen egyesületi „verseny" 
már volt a múltban Is. A  különbség

csak az, hogy akkor elméleti jelentő
sége volt csak annak, hogy ki há
nyadik lesz, most azonban

ettől függ, hogy hány szavazata 
lesz az egyesületnek.

Különbség az is, hogy most a baj
nokság első hat helyezettjét veszik 
tekintetbe.

Az így adódó egyesített pontver
seny megadja az egyesületek sor
rendjét. Az intézőbizottság javaslata 
szerint az első 6 az első, az utána 
jövő 8 a második, a következő 10 a 
harmadik, a következő 12 a. negye
dik, a következő 14 az ötödik és a 
többi a hatodik osztályba tartozik. 
Az elsö^osztály egyesületeinek 10, a 
másodiknak 6, aztán 4, 3, 2, 1 sza
vazata lemre. A  tagsági díj is ennek 
megfelelően 100, 60, 40, 30, 20 és 10 
pengő.

Az elnökséggel egyetértőén úgy 
döntött a bizottság, hogy a javaslat 
tárgyalása nem sürgős és ezért a 
február 24-re összehívott rendkívüli 
közgyűlést lemondják. A  szükséges 
alapszabályváltoztatásről majd css.k 
a rendes közgyűlésen tárgyalnak, 
ott tehát még a régi szabály alapján 
történik a szavazás.

Verbőczi I ászló lesz 
az MTK amatör edzője

Megírtuk néhány nappal ezelőtt az MTK 
atlétáinak panaszára, hogy az egyesület 
nem fordít rájuk gondot és az edzéseket 
is beszüntették. Már-már attól féltek a 
sportemberek, hogy a nagy sikereket 
elért kék-fehér atlétikai szakosztály fel
oszlik.

Mint ez Bodánszky Pál dr alábbi nyilat
kozatából kiderül, ilyesmiről szó sincs és 
az MTK atlétái nyugodtan dolgozhatnak 
tovább.

— Semmi másról nem volt szó, mint 
arról — mondotta Bodánszky dr —, hogy 
a nagy hó miatt nem lehetett sem a 
pályán, sem a környékén edzést tartani 
és fűtőanyagot sem tudtunk szerezni, 
hogy az öltözőt és a fürdőszobát be- 
fütsük. Most ezeknek a bajoknak vége. 
A pályát letisztították, ott is lehet futni 
és vasárnaptól kezdve lesz meleg víz is az 
atlétafürdőben. Vasárnap veszi át külön
ben az edzések vezetését amatőr alapon 
Verbőczi László, a BBTE volt kitűnő 
atlétája és intézője. Vasárnap délelőtt 
remélhetőleg már az egész gárda kint lesz 
a pályán. Az edzések ezentúl kedden, 
szerdán, csütörtökön, pénteken és vasár
nap folynak, úgyhogy mindenkinek bőven 
lesz alkalma futni. Remélhetőleg a fiúk 
élnek is az alkalommal.

Bodánszky dr nyilatkozatát örömmel 
közöljük és magunk is reméljük, hogy az 
MTK atlétái most majd inkább kivágják 
a rezet- Verbőczi személyében hozzáértő 
-— és ami legalább olyan fontos —, igen 
lelkes irányítót kapnak és működése elé 
bizalommal nézhetünk.

IJjabb sportorvosi érte
kezlet lesz 
a 13— 14 évesek ver
senyzése ügyében

Egyeseknek —  úgy látszik —  fáj, 
hogy végre atlétikában is az egészen 
ifjú korban kezdik meg a verseny
zést. Legalább is erre vall, hogy még 
mindig , akadnak ellenzői a MASz ál
tal a szakvélemények alapján külön
ben is egészen szüli korlátok közé 
szorított gyermek-versenyeknek. Is
meretes, hogy a MASz csak 80 méte
res futást, ugrásokat és könnyű sze
rekkel való dobásokat, meg 300 és 
600 méteres séta-versenyeket akar 
rendezni a 13— 14 évesek számára, 
ilyent is csak 4— 5-öt évente. Hogy 
ettől miért féltik a fiúk egészségét 
olyanok, akik jól tudják és nyugod
tan nézik, hogy az iskolákban 
ugyanezek a fiúk ugyanezt csinál
ják, hogy az alsós labdarúgó bajnok
ságban ugyanezek a fiúk hétről hét
re komoly mérkőzéseket játszanak, 
hogy úszásban és síelésben akadály
talanul versenyeznek, —  az előttünk 
mélységes rejtély. Mindenesetre kí
váncsian várjuk az új sportorvosi 
megbeszélést ebben az ügyben. Ezt 
a MASz elnökségével történt megbe
szélés alapján S zukovófhy  Imre dr. 
a legrövidebb időn belül összehívja.

ÚJFAJTA DISZKOSZT
fcik-erútt cdöáilíiania a legnagyobb német 
fiportárugyárnak. Az eddigi — még a leg
jobban megszerkesztett —'diszkoszoknak 
is az volt a bajuk, hogy a közepükön volt 
egy súlyos mag, a peremük szintén sú
lyos volt és ezért még a legjobban sike
rült dobások köztien is „lihegett" a 
diszkosz a levegőben. Ax újrendazerü 
diszkosz előnye, hogy a súlya elosztik az 
egész felületére. A dobó könnyebbnek is 
érzi és sokkal biztosabban dobja ki. Állí
tólag 6— 10%-kal nagyobb eredményeket 
inthet vele elérni, mint mén diszkosszal- 
A MASz már meg is rendelt egy darabot 
és mihelyt megérkezik, a magyar dobók 
Is. ki fogják próbálni-

Temesvári a tél legszor
galmasabb BBTE-aílétája
A BBTE atlétái nem járnak a szövetségi 

edzésekre. Nekik a BBTE utolsó hónap
jait élő tornacsarnokában kitűnő edzési 
alkalmuk van és — teljes joggal — azt 
tartják, hogy sokkal jobban tudják ápolni 
az egyesületi összetartást, sokkal nagyobb 
lelkesedéssel tudnak készülődni, ha 
együtt maradnak.

A BBTE-nek különben is az átlagosnál 
sokkal fontosabb esztendeje lesz az idei. 
A korszerű új pálya júniusi avató verse
nyére úgy akarnak felkészülni a budaiak, 
hogy méltónak mutatkozzanak Budapest 
legszebb fekvésű és remélhetőleg legjobb 
atlétikai pályájára. Ismeretes, hogy a 
futópályát, aa ugró- és dobóhelyeket már 
aa ősszel elkészítették, azok a méteres 
hótakaró alatt kellőleg leüllepedtek és 
most tavasszal még annyi munka sem lesz 
rendbehozásukkal, mint amennyi általá
ban a régi salakpályák tavaszi felfrissí
tésével lenni szokott. Mihelyt a pályán 
lehtségessé válik a munka, a BBTE atlé
tái egy-két hónapig még ideigleges öltö
zőben, de már a végleges pályán folytat
ják a télen megkezdett edzéseket.

Talán ez a rendkívüli esztendő ihlette 
meg Temesvári Ferencet, a legtehetsége
sebb magyar 800-ast. Mindnyájan emléke
zünk még rá, hogy ifjúsági korában 
hogyan bánt el 800 méteren 1:53.6 mp-es 
ragyogó idővel az amerikai Venzkevel. 
De azután emlékezünk arra is, hogy 
esztendőről esztendőre mennyi keserű 
csalódást okozott azoknak, akik ennek a 
ragyogó kezdetnek méltó folytatását vár
ták. Betegségek, sérülések, komolytalan 
versenyzés és rendszertelen edzés 
akadályozták abban, hogy elérje azt az 
l:50-et. amelyet képességei kétségkívül 
lehetővé tesznek számára. Még egyetlen 
évet, sőt egyetlen évszakot sem dolgozott 
keresztül állandóan.

Most megfordult a kocka. Az idén télen 
egyetlen tornatermi, vagy szabadtéri ed
zést sem hagyott ki és máris igen sokat 
erősödött. Még mindig elég fiatal 
— mindössze 24 esztendős — ahhoz, hogy 
elfelejtesse azt az 1935 óta eltelt négy és 
fél esztendőt és ott folytassa, ahol akkor 
abbahagyta.

Reméljük, hogy ez a szorgalom a 
későbbiek folyamán sem fog csökkenni és 
akkor Szabó Miklós 1934-ben felállított 
t:52-es 800-as csúcseredménye hamarosan 
eltűnik a csúcstáblázatról.

KASSÁN RENDEZIK AZ ORSZÁGOS 
VIDÉKI BAJNOKSÁGOKAT

A MASz központi vidéki bizottsága el
határozta, hogy az idei országos vidéki 
bajnokságokat augusztus ií—4-én Kassán 
rendezi meg. Június 2-án Sopronban 
kongresszust és ezzel kapcsolatba'/ orszá
gos versenyt rendez a szövetség. Felhívja 
a szövetség a kerületeket, hogy mind
egyik rendezzen legalább országos ver
senyt és felszólítja a nagyobb városokat, 
hogy mindegyik igyekezzék egy-egy ke
rületi versenyt rendezni ebben az idény
ben. Május 19-én a bizottság döntése sze
rint két hármas kerületközi verseny lesz. 
Az Északnyugat — Délnyugat — Pest vidék 
viadalt Északnyugat rendezi, a Kelet- 
Dél—Észak Összecsapást Kelet, — de a-a 
még nem dőlt el, hogy melyik városban.

ÉRDEKES FELLEBBEZÉSSEL
foglalkozott kedden a MASz fellebbezési 
tanácsa. Sir József dr, a 100 méteres fő
iskolai világbajnok fellebbezte meg a fe
gyelmi bizottságnak az ismert főiskolai 
ruhaügyben hozott ítéletét. A többi fő
iskolás versenyzővel együtt Sir verseny' 
zcsi jogát is felfüggesztette a fegyelmi 
bizottság, de ugyancsak a többivel együtt 
a kultuszminiszter kegyelmi úton ha
tálytalanította ezt az ítéletet. Sir azonban 
nem nyugodott meg ebben. Azzal érvelt, 
hogy a kegyelmi Ténnyel csak a tüntetést 
magát engedték el. annak erkölcsi lé
nyege megmaradt. Hivatkozott arra, hogy 
a ruhákat ő idejében visszaszolgáltatta 
annak elleniére, hogy bevonult katonának 
és tanúként Bácsalmási Péterre és Rajczy 
dr-ra hivatkozott. A fegyelmi tanácsban 
előbb magasszínvonalú jogászi vita ala
kult ki, mert el kellett dönteni, hogy a 
közkegyelem után van-e egyáltalán joga 
a tanácsnak a fellebbezés tárgyalására- 
Végül 5* úgy találták, hogy a kegyelem 
még jogerőre nem emelkedett büntetése
ket engedett el, tehát a további tárgya
lásinak helye van. Sír dr nem jelent meg, 
mert a 9-e* helyőrségi kórházban fekszik 
inüuenaábaau A tanács azonban a felleb

bez és adatai é«s a hivatkozott tanuk ki
hallgatása alapján megállapította, bogv 
Si»- dr a mezek beszolgáltatására meg
állapított első határnapig, szeptember 
ő-ig nem szolga Halta be azokat. Ezzel 
fegyelmi vétséget követett *>1 és ezért a 
fellebbezési tanács a fegyelmi bizottság 
közben már elengedett ítéletét jóvá
hagyta.

JÉG
JÉGNAP AKADÁLYOKKAL

A Kassai SC rendezésében vasárnap 
lefolyt hírverő gyorskorcsolyázó verseny 
rossz előjelek közepette indult. Szomba
ton havazni kezdett. éjszaka szél is 
támadt s mire virradott, majd térdig érő 
hó lepte el az előző nap simára kitakarí
tott pályát. Legtöbbje, aki készült meg
nézni ezt a vasárnap hajnali rendezést 
(fél 9-ré tűzték ki), kinézve az ablakon, 
visszafeküdt az ágyba, lévén vasárnap, a 
pihenés napja, aztán meg ki tud végezni 
ennvi hóval! Csak néhányan lábolták a 
havat át a KSC-páJyáig. Egy-két. kiváncsi, 
aki abban reménykedett, hogy hátha 
történik valami csoda!

Bizony csoda volt, amit a pályán lát
hattak. Egy-két előszedett hólapátoló 
profi mellett kiskabátra vetkőzve az egész 
KSC-vezetőság buzgón hányta el a havat 
a pályáról. Amatőr szellemmel ment a 
munka s így történt, hogy dél felé már 
körben a jégpályán volt egy hatméteres 
sáv; a futópálya. A pálya közepén ellen
ben csak úgy csúcsosodott a hó.

Késett a pesti vonat is a hó miatt. 
Bizony délután lett, mire a versenyt meg
kezdhették. Ennyi akadály után nem is 
csoda, ha közönségsiker nem volt,

A pestiekhez viszonyítva a kassaiak 
gyengén szerepeltek. Ennek oka a fel
szerelés hiánya, meg a gyakorlatlanság. 
A kassaiaknak nincsen hosszú íutó- 
korcsolyájuk, csak magas építésű mű
korcsolyájuk. < Jó éles heggyel, amely 
minden lábütemre végigkarcolta a jeget. 
Ez az önkéntelen fékezés persze hát
ránnyal járt. A pestiek futótechnikája 
nagyon tetszett. Tetszett Pankó KSC-ista 
igyekezete is, amellyel az 1500 és 3000 
távot végigfutotta. Persze, nagy volt a 
különbség közte és a pestiek közt s 
bizony le is  ̂körözték. Ez megindította 
aztán a csípős megjegyzések árját:

_•— Eredj a havon keresztül (a pálya 
közepére x*olt felhányva a futópályáról 
eltakarított hó) és előzd meg őket!

Amikor a második lekörözés veszélye Í3 
fenyegette Pánkot, azzal biztatták:

— Vigyázz, mert elütnek!
A pestiek a célbajutás után lelassítot

tak. Pankó előtt pedig még két kör állott.
— Most húzd meg, Pankó! Látod, ezek 

(a pestiek) már kidőltek!
Amin a - közönség nagy hahotája köz

ben maguk a pes'i fiúk nevettek a legjobban.

A svájci jégkorongbajnokság újabb 
eredményei: SC Bern—EHC Basel 5:2
(2:0. 1:2. 1:0). Játékvezető: Miiller dr és 
Tschappeler. SC Bern: Scháfer — Matliys, 
Badrutt — Dallmaier, Heller, Barott. 
Cseresor: Berthold, Kyburz és Schwártz- 
ler. EHC Basel: Éliás — Madörin, Pieren 
— Harter, Rauth, Rüedi. Cseresor: Hein- 
zer. Bár, Torriani és Galli. Góllövők: 
Heller (2), Mathys (2) és Schwártzler, 
illetve Rüedi és Rauth. Zürichi SC—HC 
Davps 2:2 (0:2, 2:0, 0:0). Játékvezetők: 
Lutta és Stráuli. Zürichi SC: Künzler — 
Albrecht, Ernst — W. Lohrer, H. Lohrer, 
Keszler. Cseresor: Rossi I., Rossi II. és 
Jenny. HC Davos: Müller — H. Cattini, 
Geromini — B. Torriani, B. Rüedi. P. 
Cattini. Cseresor: Melszer, Dürst, Bran- 
ger. Góllövők: Rossi II. ás Keszler,
illetve B. Torriani és Meiszer.

Az Antwerpenben rendezett belga— 
holland nemzetek közötti jégkorong- 
mérkőzés a belga csapat 3:1 arányú 
győzelmével végződött.

As Oslóban rendezett svéd—norvég jég
korongmérkőzésen a svédek 5:0 arányú 
fölényes győzelmet arattak. Pár héttel 
ezelőtt a svédek már mérkőztek egy 
ízben a norvégekkel és akkor 6:0 arány
ban győztek.

Laila Schou-Nilsen nyerte a norvég női 
gyorskorcsolyázó bajnokságot. Második 
lett: Undis Blikken, harmadik: Synnöve 
Lie. Laila Schou-Nilsen mind a négy 
távon győzött. (500 m: 49.3 mp, 1000 m: 
1:45.7 rnp, 1500 m: 2:44.1 mp és 3000 m: 
6:01.8 mp).

Febrenár 10—11-én rendezik München
ben. a Bécs, Berlin és München városok 
közötti műkorcsolyázó viadalt. Alkalma
sint a Prinzregenten mű jégstadionban 
fogják ezeket a versenyeket megtartani és 
mind a három város a legerősebb és leg
jobb műkorcsolyázóival képviselteti magát -<

CSEH -MÓR Y A VÉDNÖKSÉG—MAGYAR.
ORSZÁG 1:1 0:#. 8:1)

Prága, február G-
Kedden este hatezer főnyi nézőközönség 

előtt folyt le a rendkívül érdekes és iz
galmas játék.

Cseh-Morva védnökség: Modri — Ste
rilé, Pacalt — Trojali, Malacok, Kucera- 
Cserecsatárkor: Pergl, Drobny és Loixio- 
min.

Magyarország: Csák dr Jenev, Bar- 
cza (Huhay) — Gergely, Miklós, G-osz- 
tonyi. Cserecsatársor: Helmeci, Hárai, Sza
mosi.

Játékvezetők: Zenisok és ReLsse-nzahn-
Osek támadás-okkal indult a játék, 

Csáknak már az első percben alkalma 
volt kiváló képességeiről tnrmbizonysá
got adni. Az ötödik percben alakult ki 
az első veszélyes magyar roham. Helmeci 
lövését Modri ártalmatlanná telte. Az 
első gól a 12-ik pereben PergJ egyéni já- 
tékából esett.

A második harmad cseh fölén nyel in
dult, a magyar csapat erősen védekezett, 
a prágaiak voltak állandóan fölényben, i 
de a saját harmadában tartózkodó ma
gyar csapat eredményesen védekezett.

Az utolsó harmad nagy meglepetést ho
zott. A csehek második csatársorukkal 
kezdtek, a magyar csa.pat az első csatár
sorával állt fok Már az első percben meg
lepő magyar támadás eredményeképpen 
kavarodás keletkezett a cseh kapu előtt 
és Gosztonyi nagy lélekjelenléttel ki
egyenlíteti. A cseh csapat ezután egyedül 
Mai eveket hagyva védelemben, négy csa
tárral hatalmas fölénybe került, a ma
gyar csapat eredményesen védekezve rncgr 
tartotta a hízelgő döntetlen eredményt.- 
A szerencse is segített Csáknak, mert 
Drobny veszélyes lövése kapufáról pat
tant v’ssza.

A magyar csapatban Csák volt a leg
jobb. A mezőnyjátékosok közül Miklós 
játéka emelkedett ki, jó! játszott a Je- 
ncy—Bareza hátvédpár. (Erélyes játékuk 
mellett is mindig a szabályok keretén be
lül maradtak.) Általában a játék tclje- 
sen fair keretek között folyt le, ezt leg
jobban bizonyítja, hogy a mérkőzés alatt 
egyetlenegy játékost sem állítottak ki.

A cseh csatársor jót játszott, de a kapu 
előtti lövésekkel nem volt szerencséje. Az 
erős havazá-s a korong finom vezetését 
és a pontos leadásokat erősen akadá
lyozna. A cseh csapatban Malacok és Drobny volt a legjobb. (MTI)

— , . — < + > --------------

A Völkiecher Keobachtcr a következő
képpen vélekedik a garmischi korong- 
tornáról és a magyarokról: ..A magyar 
válogatottnak páratlanul szerencsés mér
kőzést volt alkalma vívni a mieinkkel. 
Amikor a második harmad után a két 
csapat a pályára lépett, egy pillanatig 
sem jutott senkinek sem az eszébe, hogy 
ezt a mérkőzést még el is veszthetjük. 
De a harmadik harmad kezdése után 
mindjobban látszott, hogy a mi fiaink 
fáradtabbak, mint a magyarok. A mieink 
mindjobban visszaestek és ahogy az utolsó 
percek festettek, még örülhetünk a 
csekély arányú vereségnek. A döntőn 
már nem ment ilyen jól a magyaroknak, 
habár nekik is volt több nagy helyzetük, 
de most valahogy nem tudták ezeket 
értékesíteni. így adódott a nagy gól- 
arányú vereség, ami szerintünk is túlzott."

„Hangos’ ’ meccs a jégen. Tegnap 
.délután ismét lebonyolították az üregek 
és a fiatalok már megszórni ál hatatlanad ik 
kihívású labdahoki mérkőzésük egyikét. 
Természetesen az öregek megerősített 
csapata _ (Lator dr. a garmischi portya
vezető is játszott) ismét könnyen győzte 
le az izgalmas és „hangos” mérkőzésen 
az éhesen visszavágni akaró fiatalok 
csapatát. Az eredmény S :3 (3:1) volt

EGYESÜLETI HÍREK
A BTK folyó hó 10-én este fél 9-kor az 

Elektromos TE latorcautcai klubházában 
táncestélyt rendez.

TEKÉZÉS

K ERÉKPÁR

H árom  h a tn a p os  
v e rs e n y  les* az id én  
iy ró p á fe a n ,
19 az E gyesü li 
Á l l a m o k b a n  I

Taiamikor a hatnapos verseny jelentette 
a kerékpáros téli idény főeseményét. Nem 
volt Európának olyan sportcsarnokkal 
rendelkező városa, ahol ilyenkor télen 
legalább 2—3 hatnaposat ne ..bocsátottak 
volna vízre” s egy-egy ilyen hatnapos 
versenyen nem kevesebb, mint 80—100.000 
néző szegélyezte a lelátókat és a széna
padlást.

A hatnapos versenyek történetében alap
vető változást idézett elő 1935-ben a német 
sportfohatóság intézkedése, mely a» 
Amerikából átszármazott six dayt roppant 
erőfeszítést igénylő és az egészségre 
káros volta miatt a birodalomból száműze
tésre ítélte. Azóta Németországban nem 
is rendeztek hatnapost, csak Francia- 
országban. Olaszországban. Dániában, 
Belgiumban, Hollandiában, Angliában. Ez 
nagy érvágást jelentett e versenyfajta 
népszerűségében. Mert addig, amíg a 
többi államokban legfeljebb két-hárpm 
six dayt bonyolítottak le évente, addig 
Németország a maga tíz sportcsarnokával 
úgyszólván minden héten lebonyolított 
egy-egy hatnapost. Ez a körülmény a 
versenyzőanyagban is erősen éreztette 
hatását. Németország mindeddig bőséggel 
ontotta a hatnapos tehetségeket, de mióta 
a tilalom hatályba lépett, a specialistái is 
eltűntek. így aztán érthető, ha a hatnapos 
versenyek sportbeli értékszintje erősen, 
csökkent. A végi. 1935 előtt felállított 
csúcsok elérhetetlen messzeségben állanak 
a mai eredmények előtt s nincs remény 
arra, hogy ezen az állapoton hamarosan 
változás állna be. A németek legfeljebb 
24 órás tornákat engedélyeznek s ezek a 
viadalok egészen más edzési rendszert és 
állóképességi feltételeket igényelnek, mint. 
a hatnapos viadal.

Az UCI-hez eddig befutott jelentések 
szerint Európában idén mindössze három 
hatnapos verseny jut dűlőre: egy Paris
ban, egy Antverpenben és egy Brüsszel
ben. Az első európai six dayra. ma kerül 
sor Antverpenben. Ennek a versenynek 
mezőnyében három világbajnok indul: 
Kint. Scherens és Van Vliet.

Márciusban kerül sor a brüsszeli six. 
dayra és április 10-én a párisi si x-jonrra.

Amerikában ezzel szemben a téli idény
ben nem kevesebb, mint 16 hatnapos 
versenyt bonyolítanak le, ebből négy 
Newyorkban várja lebonyolítását, a többi 
Sanfraneiskóban, Csikágóban, Detroitban 
és New Ycrseyben lesz.

S vá jc  rá jö tt!
A svájci amatőr országúti válogatott 

hosszú időn keresztül egyáltalában nem 
jutott szóhoz az európai versenytülekedés
ben. Évek múltak, hogy a világbajnok
ságok során meg csak helyezéshez sem 
jutottak s a klasszikus nemzetközi tornák, 
sőt a Svájc körüli többnapos mérkőzések 
is kevés babért hoztak a számukra.

Három évvel ezelőtt aztán váratlanul 
fordult a kocka.

A vörösmezes svájciak egyik diadalukat a 
másikra halmozták. És nemcsak egyes 
kiugró tehetségek érték el ezeket a 
kimagasló eredményeket. Húsz-harminc 
élcsoportbeli porfelhőlovag lepte meg.—ül. 
világot azzal, hogy az olaszokkal, a fran
ciákkal és a németekkel egyivású ellen*; 
feleknek mutatkoztak. S csak ezután 
robbant a bomba. Az 1938. évi Hollan
diában lebonyolított professzionista és 
amatőr országúti világbajnokság alkalmá
val a svájci színek, képviselői döntő 
fölénybe kerültek. Maguk alá gyűrték a 
holtbiztos esélyes olaszokat és a nehéz 
terepen óriási szenzációt keltve úgyszólván 
egyeduralkodóknak bizonyultak.

Miért?
A világ sportsajtója azóta állandóan 

ébrentartja ezt a titokzatos ügyet — de 
nem talált rá eddig feleletet.

Az 1940. évi német—magyar válogatott 
tekemérkőzésre megérkezett a németek 
meghívása. A mérkőzést valószínűleg 
húsvétkor tartják meg valamelyik nagyobb 
német városban. Kacsőh dr országos 
szövetségi kapitány 20 játékosból álló 
kerete hetenként tart edzést.

Legutóbb megtartott bajnoki mérkőzések 
eredményei:

Nyolcas csapat. I. osztály. MÁVAG— 
H«V 2909:2422. Legjobb dobók: Gránitz 
378 Hódi 366, Pásti 385, Horváth 361, 
illetve ICeliger 372, Huszár 365, Sztanko- 
vits 363, Milkovits 354 fa.

Négyes csapat. II. csoport: Köztiszt
viselők— Kistex 2018:2015. Taub László 
541, Hargitai Imre 466, Hargitai Ottó 510, 
Szécsényi 501, illetve Zsidi 511. Czoller 
510. Monori 529. Szarnák 465 fa. Köz
tisztviselők—MA VÁG 2064:2032. Szécsényi 
537, Bánk dr 495, Hargitai Ottó 515, Taub 
L. 517, illetve Szegedi 550, Erdélyi 478, 
Rémai 476, Pásti 516 fa. WM B)—Ganz 
2090:3024. Szép 523. Zvoienszky 533, 
Hatnia 515, Talamini 516, illetve Czobor 
498, Porth 476, Poór J. 532, Poór P, 
518 fa.

Barátságos mérkőzés. Kőbányai 
Kaszinó—Ceglédi MOVE 3022:2984. Füzér- 
utcai pálya. 38 fával győz a hazai csapat. 
Legjobb dobók: Trimner 394, Csapody
389. Rácz dr 378, Jaksitz dr 376, illetve 
Nagy László 400, Tóth 386, Etédi 384, 
Csőké 383 fa.

Jelvényszerző versenyek. A szövetség 
által előírt. 100 telidobásos I—III. osztályú 
versenyre a Füzér-utcai pályán 22 induló 
jelent meg. A legjobb eredmények:
1. Vecsernyés (Kecskeméti MÁV) 571 fa,
2. Vida WM 565 fa. 3. Erdélyi MAVAG 
557 fa, *4. Gosztolay BSzKRT 557 fa,
5. Rácz dr Kőbányai Kaszinó 555 fa,
, *-*onkó BSaKRT 550 fa. Vecsernyés

?ísö 59. dobása gyönyörűen sikerült. 306 
fát Ütött a következő tízes dobásokkal 
(63 , 64. 60. 53, 66). A második 50 dobásá
nak elején több szúrást csinált, az 
országos csúcs megjavításától ez ütötte 
el. A 109: dobásos váltott tarolást a 
sportutcai BSzKRT-púlyán tartották meg 
30 indulóval és az I—III. osztályú játé
kosok kizárásával. A következő legjobb 
eredményeket érték el: 1. Hargitai Imre 
Közt. 260 fa, 2. Zvoienszky M. WM 248 fa.
3. Bánk dr Közt. 240 fa, 4. Hargitai Ottó 
Közt. 240 fa,5. Torday J. DH 238 fa,
6. Fellegi J. Köb. Kasz. 237 fa.

Egyenruha
K ét já tékvezető  beszélget:
—  Hallom, kapunk egyenruhát!
—• A  kültelki pályákra Icardot is 

kapunk f.

A REJTKLV m o st  v é g r e
MEGOLDÓDOTT

A Nemzeti Sport párisi tudósítója a na
pokban véletlenül összetalálkozott a 
svájci 0. 'Éggel,_ az egykori vezetésnélküli 
egyórás világcsúcs húszéves birtokosával, 
aki egy francia kerékpáros mezei ver
seny svájci résztvevőinek szurkolt éppen-

— Háromszáznegyvcnkét induló egyet
len kerékpáros mezei versenyen! — tört 
ki a gyönyörűség Eggből. — Tudja ké
rem — folytatta aztán rajongó hévvel —, 
hogy miilyen fontos, milyen elengedhe
tetlen kelléke ez a nyári sikernek?

Munkatársunk faggatni kezdte Egget, 
— aki erre kertelés nélkül felfedte a 
svájciak nagy titkát.

— A mi fiaink évtizedeken át nean ju- 
^  520 hoz nemzetközi viszony latban.

Törtük a, fejünket, próbálkoztunk min
denfelével, külföldi edzőket szerződtet
tünk, teremed zést tartottunk. -/ minden 
hiába. És ekkor Suíter, az öreg, azt aján
lotta, hogy , be keltene, vezetni nálunk a 
tél: mezei versenyeket. Az egyesületeknek 
nem nagyon ízlett ez az ötlet- A verseny
zőknek máig kevésbé. Erre aztán elhatá
roztuk, hogy kísérletet teszünk 5—6 fiú
val. Befogtuk őket téli edzésre. Ki:nt 
dolgoztak októbertől márciusig az ország
úton. Az izmaik nem rozsdásodtak be, 
erőnlétük, gyorsaságuk nem csökkent. — 
s mire elérkezett a tavaszi idény, jött a 
nagy szenzáció: ez a fiatal gárda sorra- 
ve-rle, a nagyokat. Leit erre oso-d-a ribUIió! 
Most már a többiek is kötötték az ebet 
a karóhoz. A következő évben már 
mindnyájan ott siirögtek a. téli mez®1 
versenyek rajtjánál. Tizenegy ilyen tor
nái tartottak Svájcban 193fi-ban, csikorgó 
hidegben — de minden ember ott volt a 
fedélzeten. A lelkesedés ezután még. t o b 
zódott. lS37-ben már 18 téli tornát bónyo- 
lítottnnk le. S a7, c-rerlmóny a h b ’STy 
a?o!a az élre kerültünk. Megfojtottuk a, 
nagy titkot:

a kerékpáros országúti sport ocm ttir 
téli pihenőt.

és elengedhetetlen kelléke a terep.
í»

Á Nemzeti Sport évek óta ugyanezt a 
nótát fújja, — feszült tüdővel, sugallón* 
lelkesen — de hiába.

Kót évvel ezelőtt Bocs Fere»no igórte, 
hogy nyél beüti a magyar téli országúti 
versenyeket, — neki sem sikerült, idén 
Adorján fogad kozott, hogy a Balatoni ke
rület rendezésében bonyolítja le a téli 
mezei bajnokságokat. Megvolt a terv. a 
részletes kiírás módozatairól is tárgyal
tunk már, — de aztán kútba esett megint 
minden. Adorján úgy látszik megfeled- 
kezett...

Pedig: tenni kell Itt valamit...
A svájciak példája ipen csábító és de-* 

reség volna, ha e példát nem tartanók Jeli - 
vetésre w éltén.ck,
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MOZI

CITY, OMMIAí
Mátyás rendet csinál
A  szerző, Pusztaszert/ Margit, 

ügyesen keverte a mai fiatalság bol
dogulási vágyait az örökké időszerű 
szerelmes mesébe. A  cselekményt 
pedig m ulatságos helyzeteken ke 
resztül vitte a mindenkit kielégítő 
befejezésig.

A  film ben mégis az a legfontosabb 
hogy  a rendeslnálő öreg portást — 
M ály Gerő játssza. A z  ö természetes, 
ízes humora jelenti a film  aranyfe
dezetét. De egyáltalán nem jgyek 
szik ezt kihasználni, nem lépi túl sa
já t szerepe határait. Bölcs derűvel 
engedi érvényesülni a fiatalokat is.

tH
A  fiatalok közül Lukács M argit és 

Szilassy László játssza a vezető sze
repeket. Különösen a szerelmes pár
jelenetekben kedvesek, a drámai 
hangjaik kevésbé őszinték.

Erdélyi M ici és F elek y  Kamill a 
fiatalok részéről m ulattatják a k ö 
zönséget. N ém eth  Rom ola, Tímár 
Kató, Szathmáry M argit és N agy  
ajtay  Andor is ügyeskedik. A  béke
beli korosztály képviselői közül Ber- 
ky  Lili, K ökén y  Ilona., Bihari Nán
dor és K öváry  Gyula mutat jó  példát 
a  gyerekeknek.

Bán Frigyesnek volt néhány jó  
rendezői ötlete (például a tükör  
előtt váltakozó h ölgyek ). A  felvéte
lek között néli’ány szép balatoni kép 
ákad (a vitorlások, a horgászás). 
M áiké  István slágerszám ai olyan 
kellemesen surrannak az ember fü 
lébe, hogy népszerűségük biztosra 
vehető,

te

Gondűző film.

P l i R R s  S L A H C H A R
új film jének, az E gyetlen  éjszaká
nak  a sajtóbem utatójá tögnap, szer
dán volt a  Radiusban. A  film  női fő 
szerepét Renée 8 t . . fíyr  játssza. —  A  
beftiutatómoalk m űsorára m ár hetek 
óta hem került ú j francia film . Á  
közönségnek az a  része, am ely sze
reti a francia film eket, fokozott ér
deklődéssel várja, az E gyetlen  éjsza
kái. —  A  sajtóbem utató Igazán kri
tikus közönségének nagyon tetszett 
az új film.

R Á D IÓ

Mai műsor
Csütörtök, február f»,

Budapest T. (549.5 m.) 6.45: Ébresztő. 
Torna. Hírek. Hanglemezek. Utána: Ét
rend. 40: Hírek. 10.20: Móricz Pál el- 
beszéléőeiből. 10.15: Milyen lesz a Jövő
embere? 12.10: A rádió szalonzenekara. 
Közben: liírek. 13.30: Országos postás-
zenekar. Vezényel: Eördögh János. 11.30: 
Hírek. 16.15: Puszin félóra. 16.45: Hírek. 
17: Hírek szlovák és ruszin nyelven.
17.13: FÖldndvelésügyi minisztérium
rádióelőadássorozata. IT'.IS: Tánclemezek. 
18: ,,A magyar művészétért'5 című képző- 
művészeti kiállítás ünnepélyes megnyitása 
a- régi Műcsarnok épületében. Beszélő: 
Budinszky Sándor. 18.30: Suki Tóni
cigányzenekara muzsikál. 19.15: Hírek.
19.25: A hadviselés sikere és az időjárás. 
Bacsó Nándor dr előadása. 19.55: „Zenés 
vasárnap Belgádban/' összeállította és a 
Jcözvetítést vezeti: Filótás Lili. 20.50:
,,A Normafa árnyékában.” Emlékezés 
pest-budai nagy énekesnőkre és éneke
sekre. összeállította: Lányi Viktor.
Közreműködik: Gyurkovlts Mária, az
Operaház tagja és Oláhnó Vajda Júlia. 
Bendezö: Kiszely Gyula. 21.40: Hírek
magyar, szlovák és ruszin nyelven. 22.10: 
Mursi Elek cigányzenekara muzsikál. 
23: Hírek német, olasz, angol, francia és 
eszperantó nyelven. 23.25: Tánclemezek. 
00.05: Hírek.

Budapest II. (834.5 m.) 17.15: Dullien 
Klára hegedül. 18.45: Angol nyelv-
oktatás. 19,15: BSzKRT-zenekar. Vezé
nyel:. Miiller Károly. 20: Hírek. 20.25: 
Szabad Lajos elbeszélése. 20.55: Béetlio- 
ven: B-dur vonósnégyes. 130. mű,

Kassa. (259.1 m.) 11.05: Szlovák félóra. 
IJ-20: Kamarazene hanglemezről. 11.40:
Hírek magyar és szlovák nyelven. 15.25: 
szórakoztató hanglemezek. 15.55: Korányi 
iiona magyar nótákat zongorázik*

Mai' jelentősebb külföld! wifí sörré szék:
J ? H a m b u r g :  Schumann-;dalok.
®’ rSai/ C3tL,.Schubert-est.

2 slof: -Filharmonikusok. p 8: D.^Sender: Vidám e«t 
8-15: Filharmonikusok.

e ’ Leoncavallo; Bajazzók címűupéraja-
9: Roma: Strauss K.; Elektra című

operája- ______

k o s á r l a b d a

A MOVE csapatát háromszori
wlökotat an törölték aIV. OBztátyÜ bajnokság küzdői közül.

13 CSAPAT NEVEZB*t
eddig h kosárlabda női bajnokságra. 
A beérkezett nevezések ^következők: 
Gamma. BEAC L. IL ás BaAc- tenisze
zők, Koszorú X .. IH -. X IIL . koszorú Kis
pest. TFSC I., ir -- K TP', MAFC és_l*eSC. 
Pótnevezéseket február 12-is még el
fogad a szövetség.

A TFSC—VÁC
I oszt ál vú bajnoki mérkőzést, játszik ma 
őste 9- m  kezdettél a Műegyetem torna
termében Kulényi es Nőimvei. Az elmaradt -bajnoki viadalon koi ül-
belül egyforma képességű két együttes 
küzd a bajnoki pontokért. A testnevelők 
és a vivők a legutóbbi mérkőzésükön 
na$y formajavulásról tettek tamibizony- 
sálot. Ez a megállapítás 611
TF csapatára éa ezért utkabb a, ikbi- 
ben látjuk a győztest. — Ezenkívül fél 7 
őrekor a BEAC IV .-K AO E (Szamosi és 
Velkéy), utána pedig PeSC és a SziUC 
tsapata játszik bajnoki mérkőzést.

ÖKÖLVÍVÁS

Május 8-án
magyar-román ököl
vívó mérkőzés

lesz Budapesten. A  visszavágást -— 
ha csak közbe nem jön  valami. —  
m ég ez év szeptemberében m egtart
ják; Bukarestben. A  nemzetközi front 
m ásik ú jsága az, hogy júniusban 
a jugoszlávokkal mérkőzik váloga
tott ökölvívócsapatunk Zágrábban.

Még nincs vége 
a csapatbajnokság- 
nak!
A BVSC é s  a BSzKRT
fe b ru á r  2 5 -éw ö ssze csa p  
a H arm adik h e ly é rt

'Mint ismeretes, a BVSC és a 
BSzKRT a csapatbajnokságban holt
versenyben végzett a harmadik he
lyen. Értesülésünk szerint a két 
egyesület ezt a holtversenyt el akar
ja  dönteni. A  M öSz tanácsának be
jelentették a tervet és a tanács 
hozzá is járult a mérkőzés m egtar
tásához. A  mérkőzést február 25-én 
délelőtt tartanák a Vá.rosi Színház
ban. U gyanakkor a bajnokcsapat, az 
FTC a  W M TK-val mérkőzne. A  cse
peliek szeretnének visszavágni az 
FTC-nek a 11:5-ös vereségért.

—  N ekünk a zöld -fehérek ellen 
sehogyan sem  m ent —  m ondotta 
Káposzta  Antal, a W M TK  intézője 
— , ezen a m érkőzésen  akarjuk be
bizonyítani, hogy nem érdem eltük  
meg a vereséget!

Úz az utóbbi m érkőzés persze ba 
rátságos jellegű lenne, de a barátsá
gos jelleg alatt —  kemény m érkő
zésekkel! A  két, mérkőzés bizonyára 
hatalmas érdeklődést fo g  kiváltani.

A ? f a ,  U i a . . .
—- M egint nagyon rejtélyes, T ere- 

fere  úr!
—  N em  hagyom sokáig kétség ek  

között, S zerkesztő uram. Mindjárt 
elmondom,, amit tudok. Tudom m iért 
hoz az ökölvívó szövetség  új á tiga
zolási szabályokat!

■—  Mondja m ár: m iért?
—  A z NB-csapattű.l is rendelkező  

gyári egyesü let ökölvívó . szakosz
tályt létesített és máris m egkezd te  
<£ toborzást. Ezt szerelnék  m egaka
dályozni. A gyári egyesü let n evét 
nem árulhatom el, csak annyit 
mondhatok, hogy a neve a görög  
abc elején  is megtalálható...

A 7 olasz, ökölvívó válogatott csapat 
Stockholmban 4:4 arányban döntetlenül 
mérkőzött a svéd együttessel. Az olaszok 
igen erős csapattál álltak ki.

Hománia is jelentkezett az Ökölvívó 
Európa-bajnokság megrendezésére. Most 
már négyen. Argentína, Magyarország. 
Olaszország és Románia pályáznak.

Olaszország válogatott ökölvívó csapata, 
északi túrájának első állomásán Stock
holmban döntetlen eredményt ért él a 
Svédek ellen.

ExS v e g y e  
S o h a s e m  fo g  m á st h a s z n á ln i !

Fiók-csapatbajnokságot akar rendezni 
a BTK február végén ée március. elején. 
A tervek szeriin ebben a fiók-csapatbaj
nokságban résztvehet bármely ökölvívó- 
csapat. A CsB-ben résztvett hat csapat 
azonban csak azokat szerepeltetheti ököl
vívói közül, akik az 1910. évi csapatbaj
nokságban legfeljebb csak c-gyszer mér
kőztek. Az érdekesnek ígérkező irtérkő- 
zéssorozatot a Műegyetemen rendeznék 
meg.

A MŰSz tanácsába a következő tago
kat választották meg! Bakos János 
BSzKRT, Fercnoíy Tibor dr DTE. vitéz 
Gárec Ödön (Törekvés), Hídvégi Béla 
MAFC, Iván Ferenc dr BTK, Kolos Fe
renc e. k., Károlyi Emi! e. k., Káposzta 
Antal WMTK, Kovács Miklós dr e. fc„ 
Kiss Elemér e. k., Kulcsár József BEAC, 
vitéz Marosvölgyi Károly BSzIvKT, Mn
yer László Ml’SE, Mi*»lk Béla MPRC, vi
téz I’ app Gyula EPRE, Sajgó Ferenc 
FTC, Szenti váuyi István MAC, Tálay Já
nos e. k., Temrsy Kálmán BTK, Ve*res 
Pál (Lapterjesztők). Póttag: Dückstein
Zoltán VÁC. Fux Álltai DTE. Gém* Ist
ván (Törekvés). Kruppa László MAFC, 
Szalay Gábor I.PbB.

’t SZIL ABDA
H» a Nemzett Tornacsarnok vasárnap 

rendelkezésre áll, úgy a múlt vasárnapról 
elmaradt bajnoki fordulót, illetve villám - 
tornát rendezi meg az, VKF.Sz. Ez azon
ban csalt ma. csütörtökön fog eldőlni.

Törheti a fejét a BSzKRT, amíg össze 
tudja szedni tavaszi csapatát. Dobos 
vidéken tartózkodik, Urbán beteg (talán 
soha többé nem játszhat a kitűnő válo
gatott). A „V** betűseket — Vattay, Vel- 
key. Várszegi — kitiltották. Hogy még 
érdekesebb legyen a dolog, a ,,K” betű
sek — Kutasi, Kormos — katonáskodik. 
A villamosiak ennek ellenére remélik, 
hogy tavaszra úgy, ahogv össze tudják 
szedni csapatukat és elindulhatnak a baj- 
nokságban, ^

h ö s p o r t
A KISOK országos síbajnokságára a

kassal kerület a következőket jelölte ki: 
f  lck,er» Olejnyik (Fslsoipárlskola), Jasoh- 
kó és Dobos (Prem. g.). Kovács (All. g.), 
A- ÍP'ebőker.), Zimmermann (ÁB. g.), 
HaUa (Felsőkor.) és Nógrádi (Felsöiparj.

Nyögte Poschnak bús hadát 
Budapest büszke vára...

M Á T R A I  E M L É K
'A. rossz nyelvek szerint azért ren

dezte a síszövetség az összetett ba j
nokságot a  Bécs— Budapesttel 
együtt, hogy  —  legyen egy m agyar 
győzelem  is... A  futást Kritzer, a 
műlesiklást Schöny, az ugrást Elsi- 
gan nyerte, az összetett bajnoksá
got azonban a m agyar Ssalay...

A  versenyzők fáradtságról panasz
kodtak. H a le is számítunk eg y  bi
zonyos érzékenységi százalékot, 
9,rujyi bizonyos, hogy nem ártott vol
na például a szombati lesiklóver- 
senyt a műlesiklás utánra halasz
tani. A  bécsieket nem vértük volna 
meg, de közelebb végezhettünk volna 
hozzájuk. Szalag biztosan jobban 
ment volna a műlesiklásban.

Általában a bécsiek jobban felké
szültek erre a versenyre, holott —  
inkább nekünk lett volna több okunk 
szorgalm as előkészületre.

íg y  sem győztek könnyen a bé
csiek. Mindössze az ugrásban volt 
nyom asztó a fölényük. Két „tisz t
előnyt" fDarabos és Szatmári) m ég
sem adhatunk a nagy síkultúrájú al
pesieknek.

Egy kis mosgást!
E z a verseny is megmutatta, hogy 

nagy lehetőségek vannak a m agyar 
sísportban. , A sikert azonban nem 
adják ingyen. Több kom olyságot, 
több elmélyedést kíván a fejlődés. 
Például:

nem elég egy szövetségi kapi
tány :

Iglói jó  kapitánya a lesiklóknak. A  
futók és az ugrók azonban nincse
nek „kézben". A  specialisták korát 
éljük,

legyen végre külön futékápl-
tány és külön ugrókapitány is.

Bízzák például a futókat Bellonira, 
az ugrókat Vanyára. (H a netán a 
síszövetségnek jobb ötleteti vannak 
a személyi megoldásokra, —  annál 
jobb.)

Élénkebb szakmunkát
A  sitechnika mindig fejlődik. A  

m agyar versenyzők nem éppen rend
szeresen követik a fejlődést. Szét
ágaznak a vélemények. A z együk az 
..ugráló" mülesiklóstílusra esküszik, a 
másik egy vak lóért sem emelné fel 
a léceit a hóról. Vannak m agyar ver
senyzők, akik heteket töltenek kül
földön, tanulnak is Valamit, ezt a tu
dási azonban nem rfendszeréáítik, 
nem teszik közkinccsé. A vagy  a fu 
tóink mindent tudnak m ár vá jjon  az 
északiak edzésrendszeréről ? V ájjon  
az ugróinknak nincs mit tánulniok a 
biztos ta lajfogás elsajátításáról ? 
Lesiklóink is tudják már, mi a leg
helyesebb a lesiklás nagy stílusforra- 
dalm ában?

A lig  hisszük.
filénkebb szakmunkát, uraim! Más 

sportágakban m ár m ozog a föld. 
Nemcsak az atlétikában, de már a 
labdarúgásban is értékes szakmunka 
folyik. N e maradjon le a sísport se!

Bendezzenek szákelőadásokat,
versenyzők bevonásával! Szögezzék 
le mindenben, hogy mi a helyes, mit 
kell mindenkinek követnie! Gondos
kodjon a szövetség arról, hogy

értékes külföldi szakm unkák
kal megismerkedhessenek a  

m agyar versenyzők!
Vannak kiváló külföldi oktatófilmele. 
Ezekre is szükség vau!

Több m ozgást ezen a téren! Több 
élénkséget. Rendszert!!

Tanulni, ugrók 1
Vannak tehetséges m agyar ugrók, 

ha nem Is nagy számmal. A  sí
töm egsport m ég mindig csak a sváb
hegyi mazsola-óceánt jelenti. A  leg 
nagyobb m agyar ugrótehetség jelen
leg R egös  (GSE)j. Légm unkája —  
Tani'Uisy Zoltán szerint *— Traeffen 
Kaare-éra emlékeztet. Szorgalm as 
munkával rövidesen egészen az élen 
lehet. Neki is. de fő leg  Szathmáry 
Abának arra kell gondolnia, hogy  a 
jó  lalajfogás a legfontosabb. A ki azt 
nem tudja, az ne törekedjék távol
ságra. Minél többet tölt e l egy bi
zonytalan talajfogásii ugró a  levegő
ben, annál keserűbb lesz a visszaté
rés a földre. A  sok csúnya bukás 
után aztán a versenyzőnek elm egy a 
kedve az ugrástól. (V olt valaha a 
m agyar ugrósportnak egy „fenegye
reke": W eisz  Miklós. 30 méteres ug
rást sem tudott becsületesen állni, 
de m ár a planicai óriássáncról álm o
dozott.) Tessék tala jfogást gyako
rolni, fiatal ugrók! Vány a Pali sem 
szégyel gyakorolni s rengeteg terep
ugrással fokozza biztonságát az 
idény előtt.

E gy  ugrókapitány  rendszeres mun
katerével tudná előkészíteni a z  ug

rókat minden idény előtt, —  már a 
nyáron!

F ia t a lo k a t  I
Általában kevés a fiatal. E gy  

Szikla  Péter nem csinál —  te le t . . .  
Több kell! Kevés a friss erő a 
hölgym ezőnyben is. Szapáry M a- 
riannra nem lehet számítani a jö 
vőben, m ost is csak becsületből 
állt ki. Több Lénárd  V icára van 
ség. (Kezd m ár sok lenni az asa- 
szony a hölgym ezönyben.)

Z r m y i  i ld s ia  
m in t  l e s i k S ő n ő

Szapáry M ariann különben is 
nagy áldozatot hozott a versenyért. 
M eghívása volt az Opera-bálra, sőt 
az élő tárlaton is kellett volna sze
repelnie; Zrínyi Ilonát kellett volna 
alakítania.

„Zrínyi Ilona“  a mülesikló ka
puk közt rohant hősiesen. Rosszul- 
lét gyötörte, de m ég a humorát 
sem vesztette el. Igazi sportlady!

S z ik la  é s  a  pásSya&Sráli
Szikla Péter k ihagyott egy ka

put J a műlesiklásban. A  pályabíró 
rászólt:

1—  V issza!
M ások viszont íg y  kiabáltak:
—  Tovább!
N em  lehet rossz néven venni, 

hogy Szikla a két jótanács közül az 
utóbbit fogadta meg.

Jobb lenne, ha legközelebb csak 
a pályabíró beszélne és —  erélye
sebben!

Futás ellátásért
A  szövetség a  Bécs— Budapest 

versenyben az első három m agyar 
versenyző ellátását fedezte: Nem
csoda, hogy a versenyzőkben nagy 
„felelősségérzet" fe jlődött ki.

—~ Igen  óva tos voltam  a ver
senyben, —  m ondta az egyik ver
senyző. —  N em  akartam  kiesni és 
másnap éh ezn i. .  .

t ó k e d w ő  f e é e s ie k
A  legtöbb bécsi versenyző régi 

ismerősünk. A  k is Elsigan- alaposan 
megnőtt, am ióta nem láttuk. Posch  
úr semmit sem változott. A  nők 
jókedvűéit voltak, különösen Bau- 
mann kisasszony, azaz a népszerű 
Erika, aki mindent elkövetett, 
hogy a jókedvű  bécsi lány alakját 
élethűen m egjelenesítse. M osoly
gott, nevetett, énekelt, táncolt, ug
rált, úszott a havon. Kissé fárasztó, 
de igen m ulatságos hölgy volt. A  
magánéletben kár lenne tőle 
hölgyeinknek t&nulniok, ha azon
ban a lábain léc van. akkor a fér 
fiaknak sem árt, ha egy kicsit 
szemügyre veszik  a  stílusát.

Humor ■ » »
Jegyezzünk fe l néhány tréfás 

apróságot is.
A  futóversenyt leladó nagysá

goknak ezt m ondogatták a verseny 
után:

•— Eeladó n eve  és lakása . . »
*

Belloninak, áz öreg  rókának ezt 
mondták a rosszul sikerült viaszo
lás után:

—  M iért nem  kérsz  tanácsot öreg  
versen yzők től?  H arangvölgyitöl pél
dául . . .

*
A  ködben va ló  ugrás nem volt 

rossz látvány. A z  ugró előbukkant, 
belevevette m a gá t a ködbe és el
tűnt. A  jelenlévő repülőtisztek köd
repüléshez való m űszereket aján
lottak . . .

*
E gy  gyenge u gróró l (bukott) ezt 

hallottuk:.
—  Ez a Turulon tartott ugróed

zést. .

Ezek után esak  annyit, hogy 
nem is rossz az eredm ény: m áso
dik lett sícsapatunk Bécs mögött...

Feleki László.

TORNA
MOTí'Si dbilorcát Tendcznok március 

17-én az NTE-tornatereinbén. Az Ünnep
ségen 14 tornaogvesület (érit és női 
csapata vesz részt, összesen 270 tornász. 
A nagyszabásúnak ígérkező dísztermi 
rendezője Péter Dénes testnevelő tanár, 
szövetségi művezető. A dfaxióma után a 
MOTESz tornászvacsorát rendez az NTE 
termeiben.

A MOTESz 23. rendes közgyűlését vasár
nap délután 6 órakor tartja az OTT nagy 
tanácstermében.

Ü SZAS
A L’Auto a 200 méteres gyors-úszás 

európai ranglistáját közli. A legjobb tíz 
között Körösi és Tátos Is bent van. 
Mindkettő 2:15.8-as idővel szerepel.

Bécsben nem pihennek a vizilabdások. 
Az KVARC tartalékos csapattal is 10:0 
arányú fölényes győzelmet aratott a Post 
ellen. A gólokat Steinhach (4), Fekete (2), 
Hat ük, (2) és Schneider dobta.

Nida Sénff, a 100 méteres hölgy hát- 
úszás olimpiai bajnoka férjhez ment és a 
Jövőben Scheífei; néven fos versenyezni;

A  s z ö v e ts é g  
a  tia 4 a l© k  p o r t y á 
j á n a k  e lh a la s z t á 
s á t  k é r t e  a  n é m e 
t e k t ő l

Mint m ár megírtuk, a németek 
több állomásból álló portyára hív
ták m eg a koratavaszra fiatal 
úszókból és vízilabdásokból álló 
m agyar válogatott csapatot. Szö
vetségünk a m eghívást természe
tesen Örömmel fogadta el, annál Is 
inkább, m ert ezzel alkalmat tudott 
volna adni a fiatalságnak, hogy a 
nemzetközi mérkőzéseket m egszok
ja. A  portya létrejöttéről és körül
ményeiről Vízvári K árolyiéi a k ö
vetkezőket sikerült megtudnunk.

( - — M ikor merült fe l portya
gondolata ? )

—  M ég ás elmúlt évben. A kkor  
ugyanis M ünchenben voltam  a fia
talokkal és beszélgettem  Brewitz- 
cel, ö fe lv e te tte  a kérdést, nem  
küldenénk-e csapatot a kora ta
vasszal ném et portyára.

(-— Milyen csapatot kért akkor 
Brew its ?)

—- Olyan csapatot kért, am elyben  
csak egészen  fiatal já tékosok  lettek  
volna, különösen azt kötötte  ki, hogy  
ebben a csapatban többségben le
g yen ek  olyanok, akik jól úsznak. 
Tehát inkább vizilabdásokkal m eg
tűzdelt úszócsapatot kért annak
idején.

(—- Mi természetesen ilyen felté
telekkel is küldtünk volna csapa
to t ? )

—  Terrnésztesen, hiszen az egé
szen fiatalok, az utánpótlás-keret 
tagjai egyelőre inkább úsznak, még 
hozzá jól s csak  . m ost kezdenek  
próbálkozni a vízilabdázás nehéz 
m esterségével.

(—  Elm egy tehát ez a ' csapat 
márciusban ?)

—  Ha az Uszodát hamarosan 
rendbehozzák és kellő edzést tu
dunk tartani, feltétlenül.

( Sajnos, a Nemzeti Sportuszoda 
munkálatai m ég előreláthatóan há
rom hétig tartanak, így edzési le
hetőség egyáltalán nincs. A  MTJSz 
tanácsülésén be is jelentették, hogy - 
erre való tekintettel kérték a n é -: 
met úszöszövetséget, hogy meghí
vásukat későbbi időpontra halasz- 
szák, am ikor is a szövetség szíve
sen küldi el fiataljait.)

VÍVÁS

Kés ttivöi'ersany F@sz 
v a s á r n a p  a  f ő v á r o s b a n
A  párbajtőr és tőrválogatóver

senyek után végre sor kerül az 
első kardválogatóversenyre is. Va
sárnap a BEAC rendez válogató 
kardversenyt az elsöosztályú kard
vívók számára. A  kardválogatóveí- 
seny megtartása immár rendkívül 
időszerű, m ert március elején már 
sorrakerül Budapesten a Vitéz 
Tersztyáhszliy - emlékverseny. Ez 
hattagú kardcsapatok közötti küz
delem. Eddig a kardvívóknak nem 
volt alkalmuk versenyezni, holott, 
mint nagyon jól tudjuk, a teremeű- 
zés egészen más, mint a versenyen 
való küzdelem. A Térsztyánsttky- 
em lékverseny eddig is minden esz
tendőben igen nehéz volt s az iáéit 
különlegesen nehéz feladatot ró a 
kardvívókra. A  hattagú csapat va
lamikor Igen kedvező volt M agyar- 
ország részére, mert számtalan 
egyenlő vívónk volt. Ma az ötödik 
és hatodik hely kérdése többé-ke- 
vésbé nyilt, éppenűgy, mint az 
olasz csapatban. Tersztyánssky-ver
seny  közelsége előtérbe helyezte ti 
kardválogatóverseny különleges fon
tosságát, sőt bizony célszerű lenne 
talán rendkívüli kardversenyt is be
iktatni, hogy a márciusi olasz
m agyar csapatverseny már teljesen, 
kész m agyar kardcsapatot találjon 
a küzdő páston, fippen ez a külön
leges alkalom teszi az egyetemisták 
kardversenyét igen fontossá. Mind
járt itt képet fogunk kapni arról, 
hogy körülbelül hogy áll fel a ma
gyar csapat az olasz ellen a  Tersz- 
tyánszky-em lékversenyben. Minden
esetre az olimpiáé vívók teljes lét
számú indulása fontos és  biztosra 
vehető.

A  másik verseny vasárnap kisebb 
jelentőségű. A  M AC rendez másod- ' 
osztúlyű kardverseDyt.

n-S' J íjjim

Kik rendeznek versenyt az l  TF b»- 
lycttt Az UTE, -mint ismeretes, összes 
idei versenyét lemondta és. ezt a szövet- 
eés," tudomásul is vette. Nyomban utána 
felhívta a szövetség nz egyesületeket, 
hegy vállalják az UTK áltál lemondott 
versenyek me-grfndezésfit.

B IR IiöZA S
'Február 18-án lesz Drezdában a német 

olasz birkózó verseny, amelynek veze 
birájául Matúra Mihályt, a Magyar Bi 
kőző Szövetség edzőjét kérték fél. Mattii 
Mihály elfogadta a megtiszteltetés 
Február 17-én fog kiutazni Némétországb

A Kecskeméti AC újból mégalakítotí 
birkózó- és ökölvívó-szakosztályát. Ml 
key Árpád szövetségi birkőzóedző res
tesével már e-gy hónapja a leanagveb 
csendben készülődnek a KAC birkózói i 
ökölvívói. Az áj szakosztály ' bamaross 
nagy feladatot old meg: megrendezi Ken 
kentet súlyemelő- és szabadstílusa ha. 
aokságáfc.



S i s m h Csütörtök, 1940 február

FŐISKOLA
KISOK yáiogaíott—Főiskolai válogatott 

gíverseÉy lesz február végén a Sváb
hegyen. A válogatott viadal két szárából, 
gafíiesikiás £.3 lesiklásból áll.

Magjfcrorsjtág e/évi főiskolai síbajnok- 
gágának nevezési zárlata csütörtökön este 
$ órakor van a szövetségből).
A FFCiFttőSEHB CSAPATTA!, MENNEK 
1‘OZSOXYSA VÁLOGATOTT FŐISKOLÁS 

KOSARASAIJS'K
Szombaton és vasárnap Pozsonyban 

Szlovákia főiskolai válogatott együttesé
vel áll ki a magyar főiskolás válogatott 
csapat. A meghívás kissé váratlanul érke
zett a szövetséghez. Az előkészületekre 
nagyon ke"és idő áll a magyar diákválo- 
gátolt rendelkezésé!*© és ezért péntekig, 
az elutazás napjáig naponta tartanak 
edzést válogatott kosarasaink.  ̂ Még 
azerencse. bogy a bajnoki mérkőzések 
csak nem régen maradtak abba és a 
válogatott játékosaink közül többen azóta 
Is tartottak edzést, így tehát a rendel
kezésre álló pár nap alatt némileg pótolni 
lehet az edzéshiányt.

Ami p^dig az összeállítást illeti: a
legerősebb csapattal utazunk Pozsonyba* 
Igaz, hogy Csányi Sándor és Szatmári 
hiányozni fog az együttesből, de a ,ielen- 
legi körülményeket figyelembe véve rájuk 
ügy sem lehetett volna számítani a szlo
vákok elleni mérkőzésen.

A tegnapi edzés után Bácsalmási dr 
szakosztályi elnök ki is jelölte azt a 10 
játékost, aki harcba száll Szlovákia válo
gatottjai ellen. Ezek a következőkStolpa. 
Kardos — Szamosi — Eszéki, Velkey. 
Cserejátékos: Bajá.ri. Szittner, Szabó
KAFC. Szabó TFSC és Sárvölgyi. Ha a 
10 játékos valamelyike nem utazhatna, 
akkor Kelemen, vagy Szerdahelyi utazik 
& válogatottal. ,A válogatott raa este fél 6-tól lel '/-ig 
tart edzést a Műegyetemen és pénteken 
délután Bácsalmási dr vezetésével utazik 
el Pozsonyba.

MOZIK MŰSORA:
RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szombat, V =  vasár

nap, n -= s/i, í *r Ví>, h. — *í4
Bemutató mozik

'ÁTRIUM MargU-körót 55. Tel.: 108-03! 
Í6, f8, flO. Sz. V.: í2-kor is. Az utosó
c t s n íO yÉSkU-út 1. T .: 3S3-102. £8, 48, 
fío. Sz. V.: í4-kor is. Földindulás.
CITY Vilmos császár-út 36. T: 111140. hk 
Ji8, hlO. Sz. V.: lit-kor is. Mátyás rendet
CORSO Váci-u. 0. T -: 182-818. n<5, nS, nlO. 
Sz. V.: n4-kor is. Férjet keresek. d. e. 
ni2: Jazzrevűmatiné.DÉCSI Teréz-körút 28. T .: 126-9a2. 6- a,
10. Sz. V.: 4-kor is. Az utolsó Vcreczke;'.
FÓRUM. Kossuth Lajos-u. 18. T .: 189-o4ó. 
n6. 18. hlO. Sz. V.: nl-kor is. Halálos ta 
vasz 7-ik hót: V. d. e. 10: Lovas-matiné. 
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ. Erzsébet.-krt 33- 
ép . 222-499. 10—24-ig folyt. Magyar-Uía- 
For és rajzos híradó. Kultur- és trtíkk- 
film. Finn sportbajnokok a háborúban. 
OMNIA Kölcsey-utca 2. T : 130125. b, nS. 
no. Sz. V.: 4, 6. 8, 10. Mátyás rendet 
csinál. _
RÁDIÓS- NaRympző-utca 22. T .: LS-098. 
ÍS, hS, WO. Sz. V.: f4-kor is ISosteny 
tigris. 2-ik héti
TtOVAL. APO.L.LO Ei*ssébet-kórut 45. 
222002. rt>. £S> hlO. Sz. és V: 4, 6, 8. 10. 
Gunga Din. „ ,,BCAEA Teréz*krL 60. T.: 114411. n8, i6, 
£}0, SZ. V.: 3-kor is. Férjet keresek. 
j.RANlA. Uákóczl-út 21. T-: 145-04% 3. nS. 
no. Sz. V.: hS-feor is. Operabál. 2-ik hét:
V. d. e. 11: Cholnoky dr: Skandinávia.

Utánjátszó niozUt
BROADWAY. Károly-krt 3. T .: 144-212. 
ii.. £6. ts. no. Sí. V.: 42-kor is. Ber
csényi-huszárok- V. cl. e. 11: Vadnyugati 
őrjárat. w . ___CAPITOU Baross-tér 32. T .: 134-337.
f i ,  Í6, f8, no. V.; lí-kor, £2-kor is. Kék 
csillag
CORVIN 01161-út 40. T : 138888. 14, f6. 
fS, flO. V.: 12-kor is. Sivatagi éjszakák. 
V d. e. f i i :  matiné.
Í3LIT Szent István körút 16. T : 114502. 
44, f6, h8. 10. V,: 12. 44, h6. h8, 10. Is
ten vele, tanár úr. Prolongálva! 
HOLLYWOOD Bethten-tér 3. T: 14245a. 
S. n6, £8, hlO. V.: 1. n4, 16, hS, 10. Is
ten vele, tanár úr. 2-ik hét. V. d. e. f i i :  
Táncolj' és szeress.
KAMARA.  Dohány álca 42. T-: 141-021
Jl. '), 4, 6, S. 10. A lérj közbeszól. 
LLŐVD Hollán-ntca 7/a. T-: 111954.

4, 6. 8, 19. V .: 2-kor is. A holnap hősei. 
V. d. e. 11: Csintalan asszonyok.
•PALACII. Erzsé.het-krt 8. T.i 221-222, 11.
2. 4, 6 8, 10. Vihar Ázsia felett.
SAVÓT’ üllői-út 4. T: 146040. 12, 14, IS. 
ts. no. Hófehérke és a 7 törpe. V. d. e. 
í l i  : Mártiras3zony.
SÍM PLON Horthy Miklős-át 62. T.: 268999. 
44, 46, 48, fio. V .: 42-kor is. Hófehérke 
és a 7 törpe. V. d. e. 11: Honolulu. 
(STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T .: 140840. 11. 2.
1, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Csapda. 4-ik hét!

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-utca I". T.: 355.374. 
j>4, n6, n8. nlO. V .: n2-kor is. 16 évesek. 
V. d. e. 11: Gyimesi vadvirág. 
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T .: 884-568. 
4, 6. 8. 10. V: 2. 3. 4. b 6. 7 8. 9. 10 
A szerelem tolvaja. V. d. e. fii, 12: 
Tovaris.
BUDAI AROLLO Széna-tér. T : 351600
lö, h7, 9. V .: 43. 44,. 46, 48. 410. Zúgnak 
a szirénák. Riutintin. a hegyek hőse. 
V; ő. e. Í12: Algíri légió.
ELDORADO Népszínház-utca 31. T : 133171. 
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. A szerelem tol
vaja.
KOMEROS Kermina-út 7. T .: 296-178. 
h5. 7, nlO. V.: f2-töl folyt. Mazurka. 
IPOLY Csákv-utca 65 T: 292626. t4. f8 
48, flO. V.: í2-kor is. Zúgnak a szirénák. 
V. d. ti. f i i :  Premier.
•tOZSEKVÁROSI. Kálvária-tér 7. T.« 184- 
644. ti. re. 18. no. V .: f2-kor is. Gibral
tár. V. d. e. flO, £12: Veszélyes zóna. 
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T; 421588.
11, í, 4, 6. 8, 10, Mazurka.
OTTHON Beniczky-utca 3. T .: 146-447. 
Hí n6 nS, nlO. V. n2-kor is. Zúgnak a 
szirénák. V. d. e, 10, fl2: Csodák csodája. 
PATRIA. Népszínház-u. 13. T .: 145673.
2, 4, 6. 8. 10. Hófehérke és a 7 törpe. 
V. d. e. 411: Mártirasszony.
PH ÓNIX Ráfcöczi-üt 68. T .: 144-454, 11, 1.
3, 5, nS, no. Gibraltár.
HIALTO Bákóczi-út 70. T.: 139-497. 11,
1. 3. 5, n8, nlO. Sz. V.: 10. 12. 2. 4, 6, 
8, 30. Szárnyas dandár. Rintintin, a
hegyek hőse.

NEMZET? SPORT
Masjéíítslk fczerda és, «®ombat kivételé. 

T«S nvindeó nap. Szarkeasíöséc és kiadó- 
Isivstal Bp. VIII.. Rökk Szllárd-nioa 4. 
— Telefon 132-499 és 133- 977. Levél
éire: Budapest 72, Poetaflólí 42.

FSeserkreztó: Dr. Vadas Gyula. — Pe- 
tetóe eserkesztö: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: Knltaár István.

Bléflretés! díj: BelfSldre egy hóra P 
2-30, negyedévre 6.—. kfllfftldre í .  — 
ÍAmeríkiba 16—■).

Hrematott ■ Stáfflnm R t kBrfi 
«*«•. fhM te öa-fey AUuUx

A BDK tárlata
1.

A. Sipka-szorosban m inden csendes

S zereplők : behavazott pállja, h ó fú v á so k H a v a s  ti. labdarúgó.

2 .

(egresi Síré ©létt

Szereplők: ártatlan kiállított játékosok.

3-
Szoborcsoport

(SÍI a baj a F erencvárosban?)

Vádolom Cseh Lászlót!
A Hungária feljelentette Cseh II. labdarúgót 
Cseh beismerő vallomást tett

Hatalmas szenzáció bolygatta fel 
a  főváros békés napi. életét. A  Hun
gária fe ljelen tést te li  Cseh II. László 
labdarúgó ellen. Á  feljelentésben sú
lyos t'ádak vannak.

Kiderült, hogy Cseh II. a  portyán 
nem tudott elszámolni 

b? rem ek labdával, amelyek közül 
egyet sem értékesített szabályosan.
Talán zúgforgalom ban...

Cseh
nem váltotta be

azokat a reményeket, amelyeket 
hozzá fűztek.

Cseh több labdarúgót, különösen 
védőjátékosokat m egtévesztett és 

csalárd testcsellel
becsapott. (Szén  a téren Cseh az 
utóbbi időben javulást mutatott.)

Cseh
6798 helyzetről nem tudott 

elszámolni.

Egyenruhát a partjelzőknek is!

A  gyanú szerint hűtlenül. elpepecseí^ 
te ezeket.

Cseh ezenkívül előre
megíomtolt tologatásban, só» 

lyos testi cselezésben,
félidőben csendháborításban, a mér* 
kőtsés hősben elkövetett izgatásban, 
kapu előtti csoportosulásban, tévhit- 
terjesztésben  és

játékostársi kegyetlenségben
is bűnösnek látszik.

Cseh beismerő vallom ást tett, 
M egtörtén csak ennyit mondott:

—  R engeteg  jó  labdát kaptam, 
nem tudom, hol vannak... Ha kitöl
tőm a büntetésem et, m eg akarok ja 
vulni, n egyven  m éterre akarok pana
szolni...

Vallom ása végén kullancsot állí
tottak rá, aki a cellájába kísérte a 
megtévedt labdarúgót.

Képünk egy egyenruhás, sőt lovasitott partjelzőt ábrázol.

Múieymba velünk!
Tisztelt BÖK!

A m iniszteri biztos úr labdarúgó- 
múzumot óhajt létesíteni! Innen mi 
nem maradhatunk ki, kedves szer
kesztő úr!

Ezennel fölajánlunk a múzeum ré
szére 20 köröm ollót, 10 tologató
ajtót, 7 tám adóközépfedezel egykori 
fényképét, 17 szög fogót, S félszem 
re való figyelő  távcsövet, 7 pörgety- 
iyüt, 7 oxford  (azaz sarkos) nad
rágot.

A  mi játékunk úgyis múzeumba 
való, — alapítsuk m eg tehát ezt a 
m űintézetei!

T isztelettel 
Pepecs III.

Szereplők; a Fradi játékosai vereség után.

■-ij S O S ! !
A PU LI FELHÍVÁSA
Puli-szurkolók!

Talá,n m ég nem vált vizáé benne* 
tele a P V L l-v é r ! R égi PXJLI-hagyo-  
m onyokban gyökerező: bajtársi szel
lemmel fordulunk hozzátok : seg ítse
tek ! M árm int letakarítani a havat a, 
pályáról.

Ideális lelkesedésetekre számítunk, 
de egyben  óriási kedvezm ényeket is 
kilátásba Helyezünk.

A ki hólapá'olásra jelentkezik , 0,3 
először is lapátot

kap.
Kölcsön. A  lapátolás tartamára„ 
Használati díj egészen  csekély.

A z  ön kén tes  lapátolók által ki
ásott hó az illetők

tulajdonába
m egy át.

A ki legalább három óra hosszat 
lapátol, az izom lázat

kap.
F el lehat P U LI-szurkolók! M ost 

seg ítsetek  csapatotokon. Ha azt 
akarjátok, hogy a PU LI ne essen ki 
az előkészítő  osztályból s győzelem 
mel fe lérő  döntetlent érjen el a 
PiFC VIJl.-cai szem ben, akkor te
g yétek  lehetővé, * hogy kedvenc csa
patotok kétkapus, illetve négykala
pos edzést tudjon tartani. Sajnos, a 
kapukat ellop ták már nyolc éve.

Hajrá P U L I!
Tiszteletiéi

a P U L I ü g y v e z e tő  diszalelnök- 
sége nevében

Saláta D öm e pálya,főigazgató.

Bécs—Budapest
—  Baiszerencsénk volt a Budapest 

— Becs s íversen yen . Olvasom, hogy  
Szikla P é te r  kihagyott eg y  kaput,

~~ U gyanez volt futballban is Bécs 
ellen az ősszel.

— ? ? ?
—  Csatáraink is kihagyták a ka* 

pvt...

O e  g u s t ü b u s . . .
Szabó Tóni jeles kapusunk sí

u gróversen yt néz. A z  egyik  ugró ha
talmasat bukik. Szabó elismerően  
mondja:

—  Szép e lve tés  volt!

Heti probléma:
—  V ég re  kezdenek rossz hóvisűO- 

nyak lenni a  /utbállpályáleon t


