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B Ö K !

Kedden dől el, hogy 
mi lesz o  Hősvéti 
Torrsáwel

A  FerénéVáros szombaton két le
velet kapott Becsből, A  Rapid és az 
Auátria is írt. A  levelekről vitéz 
K em en esy  Sándor ezt mondja:

•—  A  bécsiek azt közlik velünk, 
h ogy a ném et s z ö v e t s é g 'm i v e l  a 
n ém et-m agyar válogatott m érkőzés  
nem  húsvétk-or lesz, hüsvétrci baj
noki m érkőzések et írt elő. .M(>sl a 
Rapid és az. A ustria  a ném et szö
vetségh ez fordult, előadta, hogy a 
•magyar szövetség  éppen azért kérte  
a válogatott m érkőzés elhalasztás  
sát, hogy többek között ez a hús
véti torna létrejöhessen. A  bécsiek  
keddig m egkapják a választ a szö
vetségtől. Szerintem  a bajnoki m ér
kőzéseket majd elhalasztják. Ebben  
az esetben  a H úsvéti Torna húsvét- 
%vasárnap Budapesten kezdődne és 
húsvéthétfőn  B écsben  folytatódna. 
Ha a bécsieknek bajnokit kell já t-  
szaniok, akkor m inekünk m eg por
tyára  kell majd mennünk, holott a 
F erencváros itthon szeretne játszani 
a húsvéti ünnepek alatt*

fiz az Idény Is fél fsezdedlfc
K é t  r a n g o d é v a l  i n d u l  q  t a v a s z i

Kispest —Hungária Ferencváros —S íe g e d
H tö b b i m é rk ő z é s ; B o cskai -  Ú jpest* E le k tro m o s—G am m a, T ö re k v é s — 
H a la d á s , S z o ln o k -K a s s a  • ■■ ■ • • ■

A honvédtisztek között ffog eldőlni a HTVK válogató versenye
Az előjelek szerint a második idei 

tőrválogató verseny —  éppen úgy, 
mint az első —  a HTVK vívói kö
zött fog eldőlni. Tizennégy tiszti 
vívó indul és vetélkedésükbe a töb
biek közi”  legfeljebb G erevich  és 
D m a y  szólhat, bele. A, versenyre, a 

“következők neveztek: HVTK-bóí:
M aszlag, Z irczy,  M agyar, H om o- 
i'ódy, H átszeghy ,  K őh egyi, Jeney, 
K ev ey , M eszlényi, M assányi, Bedő, 
Gözsi dr., Radó, M á téffy , MAC-ból: 
Gerevich, Dunay, P esth y , Szmollár 
dr., EMTE-böl B erty , BEAC-ból: 
B erzsenyi és H orváth , RAC-ból: 
Szidanics és N edecZky  dr., az UTE- 
ból P alócz  és V asek.

Az elsőség kérdése előrelátható
lag M aszlag, H átszegh y, Gerevich, 
Hunay és Bedő között fog eldőlni,

A  versenyt a H TVK váciutcai he
lyiségeiben rendezik délelőtt 9 és 
délután 5 órai kezdettel.

Március 17-én délelőtt 
a Városi Színházban 
lesz az Énekes- 
emlékverseny

Többízten beszámoltunk mái? arról, 
hogy tragikus körülmények között elhunyt 
világbajnokának. Énekes Istvánnak emlé
kére a MöSz nagyszabású nemzetközi ököl
vívó versenyt rendez. Beszámoltunk arról 
Js, hogy minden súlycsoportban egy-egy 
külföldi kiválóságot hívott meg a MöSz, 
\ legjobb magyar ökölvívók ellenfeléül. 
Az alsó súlycsoprtokban négy német 
(ostmarki), a felsőkben három svéd és 
®£y lengyel ökölvívó lép szorítóba.

Az emlékverseny rendezőbizottsága teg
nap tartott ülésén minden előkészületet 
megtett a verseny minél nagyobb társa
dalmi sikere érdekében. Elhatározták azt 
is, hogy a versenyt nem 16-án este, 
E ? eí l  17"éa délelőtt rendezik a Városi Színházban

A ZAC-ban Hnrtek II. lesz a balllát- ved.
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BEAC-pálya fehénrán-ut Ifi
február 3 5 - é n  vasárnap 

délután fél 3 órakor

Ferencváros-
Szeged

Nemzeti Bajnoki mérkőzés 
előtte fél 1 árakor

F T C - S S E
, barátságos mérkőzés

V égre... Ma délután vég legesen  és 
visszavonhatatlanul megindul a ta
vaszi idény az NB-ben. A  kerek  lab
da újra elindul hódító útjára . Hat 
m érkőzésen  tizenkét csapatunk lép 
a porondra, hogy m egkezdje a nagy  
harcot d  pontokért. Talán sohasem  
ígért olyan izgalm akat a tavaszi 
idény, mint a mostani. A z  ősz szét
forgácsolta  a „n a g y  h á r m a s t A  
F erencváros csak az ötödik helyen  
tudott kikötni, az első helyre a K is- 
a negyedikre a  Szeged furakodott 
be. A z  Ú jpest a második, a H ungá
ria a harmadik helyről rajtol. K i 
tudná m egm ondani: mi lesz itt az
idény végén. Trónfosztás lesz-e, 
avagy újra a  „n a gy  hármas“  veszi 
át a vezető  szerep et?  K étségtelenül, 
ez utóbbi is m egtörtén h etik : m ég a 
Ferencváros is lehet bajnok, de az 
is kétségtelen , hogy a három régi 
nagynak olyan küzdelmet leéli v ív 
nia tavasszal, ha régi pozícióját 
vissza akarja hódítani, aminöt m ég  
soha.

Ha a ranglétrát nézzük, akkor  
mindjárt látjuk, hogy két ra-ngadó 
is van a mai nap műsorán. A z  első  
a harmadikkal, a negyed ik  az ö tö 
dikkel m éri össze ere jé t. Mind a 
K ispest, mind a Hungária, mind a 
Ferencváros, mind pedig, a Szeged  
szem pontjából sorsdöntő lehet már 
a mai forduló is. N em  mindegy-, 
hogy ki m ilyen ra jtot vesz. E g y  jó , 
vagy rossz ra jt lélektani hatása 
szinte kiszámíthatatlan. És nem, kö
zöm bös az sem , hogy a  k é t-k é t  
pont hogyan oszlik m eg  a csapatok  
között.

A  két ran gad ó , a bizonytalanság  
jegyében  indul. A  többi m érkőzés
nek m eglehetősen  jogos  esélyesei 
vannak. H atározottan m eglepetés  
lenne, ha a Bocskai pontot tudna el
venni az Ú jpesttől, ha az E lek tro
m os nem  győzn é le a Gammát, a 
T örekvés a Haladást és a Szolnok a 
Kassát. E z azonban egyáltalán nem  
jelen ti azt, hogy  —  nem  lesz m eg 
lepetés ...

A z  N B  állása
ma délután fél 3-ig:

1. Kispest 14 10 2 2 45:19 22
2. Újpest 14 9 4 1 31:17 22
3. Hungária 14 9 3 2 37:18 21
4. Szeged 14 9 2 3 31:20 20
5. Ferencv. 14 9 — 5 38:23 18
6. Elektromos 14 7 3 4 27:28 17
7. Törekvés 14 7 2 5 24:24 16
8. Bocskai 14 6 2 6 22:35 14
9. Haladás 14 6 1 7 26:31 13

10. Szolnok 14 6 — 8 18:25 12
11. Gamma . 14 5 2 7 16:26 12
12. Taxi 14 4 1 9 23:36 9
13. Kassa 14 3 2 9 16:43 8
14. Nemzeti 28 2 — 24 15:24 4

Kispest—Hungária
ősz i eredm ény: 3:S.
Nehéz véleményt mondanunk a 

két csapatról. A  Hungária hosszú 
téli portyát bonyolított le, emiatt 
későn kezdte a tavaszi edzést s 
mindössze egy edzömérközés van a 
háta mögött. A  Kispest a tornate
remben Idejében elkezdte az edzést, 
a pályán azonban aránylag keveset 
voltak piros-feketék. Csak ma fog  
eldőlni, hogy melyik csapat készü
lődött jobban. Ha a Hungária cse
peli formáját vennök alapul, akkor 
a Kispestben kellene látnunk a mér
kőzés esélyesét, fel kell azonban té
teleznünk, hogy a kék-fehérek Cse
pelen nem nagyon erőlködtek s így 
ebből a mérkőzésből nem lehet for
májukra mélyrehatóbb következte- 
téseket levonnunk. Tény, hogy a 
Hungária az őszi idény végen leg
jobb csapatunk volt és a portyán is 
jól szerepelt. Valószínű, hogy a 
Kispest ma délután nem fog legjobb 
őszi formájában játszani. Ha azt 
vesszük alapul, hogy a két csapat 
körülbelül egyforma erőnlétben van, 
akkor a nagyobb tudásnak kell dön
tenie. Tudásban pedig kétségtelenül 
a Hungária oldalán van az előny. A.

kék-fehéreknek a közvetlen védelme 
és a fedezetsora jobb, mint a kis
pestieké, sőt a csatársor szárnyai 
közül a jobboldalon is a Hungária- 
szárny látszik jobbnak. A  csúszós 
talaj is a technikásabb kék-fehérek
nek kedvez. Végeredményben tehát
—  a saját pálya előnye ellenére is
—  a Kispest aligha akadályozhatja 
meg a Hungáriát a két pont meg
szerzésében.

Jóslatunk: 3:2 a Hungária javára.

Ferencváros - Szeged
ősz i eredm ény: 5:1 a Ferencváros  

javára.
Ha pusztán az előkészületeket 

vennök számításba, akkor a Szeged 
győzelmét kellene jósolnunk. A  Sze
ged ugyanis hónapok óta terv
szerű módon készülődött a tavaszi 
rajtra, egész sereg kétkapus játé
kot bonyolított le. Ezzel szemben a 
Ferencváros mindössze kétszer ját
szott kétkapura és az első alkalom
mal az Elektromostól katasztrofális 
vereséget szenvedett. Ha nem is 
vesszük ezt a mérkőzést egészen 
komolyan, a Ferencváros erőnlété
ről akkor sem lehetünk túlságosan 
jó véleménnyel. A  mai mérkőzésen 
pedig bizonyára nagy szerepe lesz 
az erőnlétnek. Nem szabad azonban 
számításon kívül-, hagynunk -a zöld- 
fehér játékosok nagyabb techniká
ját, továbbá a híres ferencvárosi 
szívet. A  Ferencváros már nem egy
szer megmutatta, hogy ha szorul a 
kapca, akkor —  megtoldja a kard
ját egy lépéssel. Most pedig szorul. 
Ha a Ferencváros ma kikap, akkor 
már igen nehéz lesz magát az élre 
verekednie. Mivel a mérkőzés semle
ges pályán lesz, a Ferencváros nem 
élvezi a saját pálya előnyét. Ilyen 
körülmények között a nagyobb tu
dással rendelkező Ferencváros és a 
jobb erőnléttel rendelkező Szeged 
mérkőzéséből reálisan döntetlent le
het várni. A  Ferencváros azonban 
mintha egy árnyalattal közelebb 
állna a győzelemhez...

Jóslatunk: 2:2.

B o csk a i-Ú jp e st
őszi eredm ény:

4:0 az Ú jpest javára.
A  két csapat között mindenkép

pen nagy a különbség: az Újpest
január 18 óta rendes edzést folytat, 
erős edzőmérkőzéseken igyekezett a 
csapatot a  legjobb erőnlétbe hozni 
és a legjobb összeállítást megtalál
ni. Eltekintve attól, hogy Zsengellér 
és V incze nem játszhat az első 
mérkőzésen, az újpesti összeállítás 
sikerültnek mondható. A  Bocskai 
két csoportban edzett. A  Bocskai 
debreceni játékosaival nincs baj 
ezen a téren, nagy kérdés azonban, 
hogy hogyan állnak edzések tekin
tetében a pesti lakosok. Minden
esetre nagy hátrány a Bocskainak, 
hogy a „tizenegy" egyetlen edzőmér- 
közést sem játszott együtt, sőt 
akad a csapatban olyan játékos is, 
akit csak most fognak megismerni 
a többiek. A  Bocskai mellett csupán 
az szól, hogy a múltban sok-sok 
meglepetést szerzett az Újpestnek. 
Ez a meglepetés azonban a mostani 
körülmények között aligha sikerül
het.

Jóslatunk: S:1 az Ú jpest javára.

Elektrom os—Gamma
ősz i eredm ény: 0:0.
A  nap legjobb mérkőzésének ígér

kezik. Mindkét csapat nagyon ko

felsze-,
relésekFUTBALL

az M L Sz előírása szerinti L A B D A

SKABA ÉS P L Ö K L
sportáruházaiban, VJ., Vilmos csá* 
szár. út 3 3 . és iV., Váci.utca 40.

Á r j e g y  zóki

molyán készült a tavaszi idényre és ' 
a jelek  szerint mindkettő igen jó  
form ában és erőnlétben van. Kette-. 
jük  találkozása nagy küzdelmet, jó 
sportot ígér. A  Gam m a kom oly erő
sítéseket is végzett. Váradinak és 
Tóthnak  a m egszerzésével sokat ja 
vult a  budai csapat, bár kérdés, 
hogy az új em berek mennyire tud
nak m indjárt az első alkalommal 
beilleszkedni a Gamm a gépezetébe. 
Ml az Elektrom osban látjuk a m ér
kőzés győztesét, m ert az E lektro
m ost a jó  Gamm ánál is jobbnak 
tartjuk s m ert a  m érkőzés az E lek
trom os otthonában, a Latorca-utcá
ban lesz.

Jóslatunk: S:1 az E lektrom os ja 
vára.

T ö rek vés -  H aladás
őszi eredm ény: 2:1 a  T örekvés

javára.
A  Törekvés ősszel Szombathelyen 

is bebizonyította, h ogy  jobb  csapat, 
mint a  Haladás, a  Bihari-utcában 
talán m ég inkább ki fo g  jönni a  kü
lönbség a  két csapat között. A z 
erőnlét m indenesetre a  Törekvés 
mellett szól, a H aladás nem rendel
kezik annyi edzéssel, mint ellen
fele. Tudásbeli különbséget fő leg  a 
hátvédsorban és á  fedezetsorban lá
tunk a  Törekvés javára . A  két csa
társor körülbelül egyform ának lát
szik, különösen m ost, h ogy  Palatí
nus, a  Törekvés gólzsák ja  nem já t
szik. Vélem ényünk szerint a Törek
vés ■— ha nem Is könnyen, de biz
tosan nyer.

Jóslatunk: 4 :2  a  T örekvés javára.

S z o ln o k -K a ssa
ősz i eredm én y: 1:0 a Kassa ja 

vára.
A  nap legsim ább mérkőzésének 

látszik. A  Szolnok egyike legjobban 
felkészült csapatainknak, a Kassa 
pedig jó form án  nem is készült. 
Igaz, h ogy  ebben a  m ostoha pálya
viszonyok is akadályozták, de így 
is többet vártunk volna eg y  N B - 
csapattól. Szolnokon a jó  form ában 
és jó  erőnlétben levő szolnoki csa
pattal szemben aligha lesz kom oly 
keresnivalója a kassal csapatnak. 
M ár tisztes vereség  is siker lenne 
számára.

Jóslatunk: 6:1 a  Szolnok javára .

Barátságos m érkő zések
N B B-csapataink és am atőrjeink 

is kezdik a  készülődést. Budapesten 
és vidéken egész sereg barátságos 
m érkőzést bonyolítanak le a  csapa
tok, hiszen az ő indulásuk Időpont
ja. —  március 3 -—  is itt van m ár a 
küszöbön.

R é s z l e t e s  m ű s o r
NB

Ferencváros—Szeged
BEAC-pálya, fél 3. Vezeti: Rubint.

Ferencváros: Csikós — Tátrai, Polgár
— Hámori, Sáro6i III., Lázár — Subái, 
Jakab, Sírosi I., Kiszely, Gyetvay.

Szeged: Tóth — Pólyák, Raffai (Török)
— Baróti, Marosi, Gyarmati — Bognár, 
Harangozó, Lukács, Bihámy, Nagy.

Kispest—Hungária
Kispest, fél 3. Vezeti: Vass V.

Kispest: Boldizsár — Olajkár I., Onődy
— Odry, Zalai, Víg — Kincses, Nemes, 
Olajkár II., Déri, Kalocsai.

Hungária; Szabó — Kis, Bíró — Né
gyes!, Turay, Sebes — Vidor. Müller, 
Kardos, Dudás. Titkos.

Törekvés—Haladás
Bihari-utca, fél 3. Vezeti: Siklós.

Törekvés: Lakatos — LSrinczy, Bánkuti
— Szües, Róják. Tagányi — Sirály, Ké
széi II-, Tóth, Zörgő. Dóri.

Haladás: Körmendi — Kálazi, Kiss — 
Pillér, Kalocsai, Kovács II. — Szabó, 
Gazdag, Morőcz, Héjjá, Lovász.

Bocskai—Újpest
Debrecen, negyed 3. -Vezeti: Palásti.
Bocskai: Vörös —  Nádas. Janzsó _

Nagy, Móré, Békési — Kristóf. Bereez 
Turay II., Füleki,, Hárai,

XJjpest: Sziklái — Fűtő, "Joős — SzalajJ, 
Temes, Balogh — Kocsis, Pálya, Hidasi* 
Kállai, Tóth.

Szolnok—Kassa
Szolnok, fél 3. Vezeti: Kékesi. 

Szolnok: Horváth — Draskóczi, Kispéter
— Csabai, Szűcs, Selmeczi — Szántó, Sár
kány, Kolláth, Búza, Korom.1

Kassa: Földes — Péteri, Tölgyesi -J« 
Takács, Lendvai, Pető — Vadász,. Ker
tész, Adám, Pásztor, Csepregi.

Elektromos—G amma
Latorca-utca, fél 3. Vezeti: Kiss E. 

Elektromos: Bakon — Fűzi I., Pákozdi
— Iíífpoesi, Gajdos, Martonos — Rozsáli, 
G. Tótn, Szendrődi, Fekecs III., Pálinkás;

Gan.ina: Hada — Szebehelri, Szebeni
— Király, Tóth, Borhy — Váradi, Sütő, 
Korányi II., Toldi, Kerné’ y,

Barátságos mérkőzések:
Taxi—Testvériség, Latorca-utca, 9. 

SzFC—SzNSE, Állami telep, fél 3. KTSE— 
P. Juta, Állami telep, 11. ETC—KMTE, 
Horthy Miklós-út (Pesterzsébet), 11. 
Hargita— KSC, Gergely-utea, 11. HAC— 
Vasas, Béke-utca, 1. ZSE—TTE, öv-utca, 
léi 3. Ű M IK -B L K , Csepel, 1. WMFC— 
Tokod, Csepel, fél 3. Törekvés II.— 
MÁVAG, Bihari-utca, fél 1. Elektromos
II.—33FC Latorca-utca, fél 1. FTC—SSE, 
BEAC-pálya. fél 1. KAC-KTK, Kispest, 
Szent Imre herceg-útja, fél 1. MPSC— 
MFTK, Újpest, Horthy Miklós-út, 2. BTK 
vegyes—Elektromos ifj., Latorca-utca, 
fél 11.

Haponta hét-hárem  eso« 
portban tornázik  
a KASZ'film  hatására  
m egsokszorozódott 
atlétagárda Gyöngyö
sön

Kömley Károly írja Gyöngyösről:
— Csodálkozva olvastam a Nemzeti 

Sportban, hogy Gyöngyösön kb. 150 diák 
nézte meg a MASz oktatófilmjét- Ez csak 
részben van így. Ennyien voltak ugyanis 
a gimnáziumban rendezett második elő
adáson. Az elsőn a mezőgazdasági közép
iskolában a GyAK atlétáival és a polgári 
iskola tanulóival együtt mintegy 400-aa 
nézték meg a filmet.

— A hatásáról csak annyit mondhatok, 
hogy eddig is dolgozott a tornateremben 
mintegy 25—30 atlétám. Az előadás után 
olyan tömeg jelentkezett, hogy az arány
lag kis teremben nem tndom foglalkoztat
ni őket és így naponta 2—9 csoportban 
dolgoznak. Ha az idő enyhül, jönnek 
újabb tömegek is. Az idén legalább 
150—200 versenyzőm (!!)  lesz.

— A tömegekkel kapcsolatban szeretnék 
a gyermekversenyekhez hozzászólni. 
Mikor a kis gyerekek, akik eddig is kint 
futkároztak maguktól a pályán, megtud
ták, hogy számukra is lesznek versenyek, 
nem tudták, hova legyenek az örömtől. 
Most szinte nem is merem megmondani 
nekik, hogy vége a szép álomnak, nem 
lesz gyermekverseny. Inkább nyirbálják 
meg a számokat, csak rendezzenek 
részükre versenyeket. Nem baj, ha nem 
indulhatnak, mint igazolt versenyzők. 
Induljanak mint iskolások, vagy leventék, 
de Induljanak. A felnőtt számok közé 
iktatott gyermekszámok egészen biztosan 
megnövelnék a közönséget. Mindenki 
szívesen nézi meg versenyző kis fiát és 
aki egyszer kiment, az kimegy másodszor 
is. Ne engedjék elgáncsolni a gyermek- 
versenyeket . . .

1. Berlin, 2. Bécs,
3. Prága, 4. Bukarest

Berlin, február 15.
A Deutschlandhallében ma bonyolították 

le a „Négy város1' válogatott repülő- 
versenyét, melynek rajtjánál Berlin, Bécs. 
Prága és Bukarest legjobb vágtázó! adtak 
egymásnak találkozót. A küzdelem 
egyenlőtlennek bizonyult; a berlini 
legénység donto fölényben volt az egyes 
futamok során. A két Puram-fivér, 
Walther és Thomas 52 ponttal győzött a 
megerősített bécsi legénységgel szemben 
í , p), míg Prága képviselői megeléged
ett Sf„za1, l°Hy , a bukarestieknek mutassák meg a hátsó kereküket.

E g y e n r u h á t ,  
p o l g á r i  ö l t ö n y t

előnyös feltételek 
mellett késeit

Hagy K álm án
IV ., J K o s s u tf i  c . - a .  9 
(Saját ház) Tel. : 1-836-59 
A l a p i t t a l o t t :  fgg9.
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III. 2. il. u. 4 óra

Ujpcstr-Kaesa (2:1) . . . . . .  , . , .s . . . .

Gamma—Bocskai (2:3) . . . .

Kispest—Taxi (6:0) . . . . . .

Hungária—Elektromos (5:0) . . . .t . . . .

Szolnok—Törekvés (1:4) ,.

Haladás—Ferencváros (1:4)

Olasz—svájci (1:3) . . . . . .

Ungvár—DiMÁYAG (0:5)
Pótverseny: A pon!versenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt" 

v.ersényt dönt el.

Tatabánya—SFAC (0:3) .,

SVSE—Dorog (0:0) . . . . . .

DVSC-BSzKET (2:5) . .. .  
(Zárójelben az őszi eredmények)

tSéVo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gun: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A beküldő aláveti magát a feltéte
leknek. M indén szelvén vb ez ép és 
.forgalomban lévő, használatlan 19 
filléres bélyeget kell .mellékelni. 
Aki keton kint ötnél több szelvényt 
Mid. 'a* tegyen .ide keresztet

fagy csillagot . . . . . . . .

K l s z e l y  m i n d e n t
m e g m a g y a r á z

Pénteken az üll'őiu ti pálya öllözőjébeTi 
beszélgettünk iviszely Istvánnal. Éppen 

'■&. lábára csavart cgv darab vattát lés 
láthatólag Tosszkcdv ében volt. Nagyokat 
rángatott .a cipője csinórján. Megkérdez
tük tőle* hogy rni is volt az edzésekről 
való elmaradásának tulajdonképpeni oka. 

'Hlszán annyi miudón félét hallott az
•ember---- Kiszely minden indulat nélkül
••ketzdeU beszélni.
* — Elkcd ve.$le n édesről szó sincs —
mondta —, mert én szeretek fulbillozní. 

’ Azért jöttem a Ferencvárosba, hogy fut- 
Ijarozzak, nem pedig azért, hogy elked
vetlenedjek.

Kis szűivetet tart és így folytatja:
— ---- és igen, még valamiért iöttcni.

j;Vzt Ígérték nekem, hogy biztosítják a 
megélhetésemet a polgári életben is. Ez 
eddig még csak ígéret maradt. Az ilyen 
dolog mindenesetre bántja az embert.

Megkérdezzük:
— És valóban uniós összefüggés a 

múltkori távolmaradása közt és e között 
az ügy kőzett!

Határozett.in felel;
— Nincs.
— Tehát heteg volt .c-sujfán7 r* kérdez

zük.
— Valóban az voltam --  mondja.
— He kétszer is kereste* újpesti laká

sán Himóuy edző és Tóth dr — mondjuk 
mi — és nem találták otthon. Innen in
dultak ki a külö-n-féle találgatások.

— Nem feküdhet állandóan ágyban az 
ember —r yédekezik Kiszely —, ,én akkor 
sem éreztem jól magam, de felkeitem, 
mert vasárnap játszani akartain és nem 
szerettem volna legyengülni az állandó 
fekvés következtében. Az az én szeren
csém aztán, hogy éppen akkor kerestek 
két ízben is, amikor nem feküdtem, ha
nem levcgőztem egy kicsit. Sajnálom 
hogy minden tüesköt-bogarat összebeszél 
tek erről.

Most kissé mégis nekikeseredik, mikor 
■ezt mondja:

— És ezért büntettek meg most négy
heti fél fizetésre-. Szerintem ez kissé 
igazságtalan. Belátom, hogy minden be
jelentés nélkül marad í]ni távol az ed
zésektől, de a beíegségeni indokolja azt 
és csupán abban hibáztam, hogy írem . ér- 
te^ítelteni a vezetőséget. A büntetés nem 
all arányba i a mulasztással.

Olyan .'most sz arcai'mSpt egy megbán
tott _ nagy gyereké. Együtt 'indulunk a 
Kprinyák-hteai pályára. Klszely az egyik 
gödörbon .msgbotli-fc. .F fiiig havas 1-egz.

— Látja, el vágódtam — mondja nevet- 
je ,  a mik pr fel Iá pás zk odik.
. Az előbbi elkeseredésnek már nyoma 
mms: Azt hisszük, hogy vasárnap a 
gályán min len fél mér test- végleg el fog 
-oszlatni Kkzély Isi vám játél.a.

-e  a sóhivatalba panaszra
a F ra d i?

Avagy

kabala a kaz
Hölgyeim és .líraim 1 Pihentünk és nem 

szurkolhattunk. Most szurkolhatunk és 
nem pihenhetünk. Mert ugyebár- az nem 
nevezhető pihenésnek, ha valaki szidja 
Kiszely jobblábát, Hidasi fejét, a játék
vezető szemét és az ellenfél erélyét - . ,

No de ki akar itt pihenni?
Itt mindenki izgulni akar, mindenki 

meg akarja ereszteni a hangját, mindenki 
véleményt .akar nyilvánítani.

Az egyik kispesti szurkoló például .ezt 
tíjpndta:

—■ ííohiá: megeresztem a hrciL-mun.
Sé* nem volt ilyen erős a hangom

— Maga nem nagyon fog kiabálni —
,,nyugtatták" meg az illetőt. — A Hungá 
ria második gólja után majd befogja a 
száját.

— Dehogy fogom. Altkor majd .szidom a 
vezetőséget azért, mert nem takarították 
le korábban a pályát . . .
A  H O N TALA N  F R A D I

A  Ferencváros szurkolói nagyon 
dühösek voltak, sőt .még most is 
dühöngnek,

—  N em  játszhatunk otthon, e z  fél 
v ereség . Szabad a,nnak előfordulnia, 
h ogy  a Ferencvárosnak más pályá
ra kell vinnie a m érk ő zés é t . . .

Megszólalt erre a budai Ferenc- 
Város-Közép egyik tagja:

•—• Ugyan m ár ! . . .  V égre egyszer  
nekünk, budaiaknak nem  kell 
olyan m esszire mennünk. Tudják 
azt, h ogy  milyen sok budai szur
kolója van a Fradinak? És m ég  
mindig jobb, ha a Fradi első va
sárnap hontalan, mintha ponttalan  
lenne . . .

Az előbbi azonban dühösen foly
tatta :

—  A z  lenne a legjobb, ha a  mi
niszteri biztos az utolsó pillanatban 
kötelezné a Fradit, hogy éljen a 
pályaválasztó jogával és a saját 
pályáján játssza  le  a m érk ő zés t . . .
GYŐZ A  BOCSKAI

Savanyú fog hiányozni a HAC tavaszi 
csapatából.

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
Kocső F.: Mindig jelezze, liog-y miért 

nincs bélyeg. — „Csőbe” ; 1. Elég. 2. Nem 
teli.

Király I., í .  S.: Lapunkban válaszol
tunk; Ezt a" rovatot mindé í pályázónak 
minden nap figyelnie kell! Ifj. Jankoyicli: 
Rendben. Eeindl > .:  Csak akkor küldheti 
papírlapon egymás mellett a tippeket, ha 
annyi üres szelvényt mellékel, ahány 
tipposzlop van a papírlapon, gzt a 
könnyebb kezelés céljából engedjük meg 
Felkér L., Balázs L .: Rendben, de majd 
jelezne, hogy jajéit .nem mellékelt bélye
get a szelvényhez. Szőke 3.: Az első osz
lopot mindenhol töröltük, 50 fillér bélyeg 
a rendelkezésére áll. Búnál I.: üdv.
Fakúszó A .: .Szelvényűi érvénytelenek,
mert forgalomból már kivont bélyeget 
mellékelt. Ha a bélyeget pótolja, akkor 
a szelvényei érvényesek lesznek. Kovács 
D.: Mihdenkmek .csak a legjobbnak
bizonyuló szelvénye számít, tehát nem a 
legjobb tógjátsjÜ*t .válogatjuk Össze. 
B. T.oili György: Szelvénye érvénytelen, 
mert régi bélyeget mellékelt. Z. A. Szuha- 
baranka: Lapja csak szombatin jibít
meg, a mült héten nem kellett szelvényt 
küldeni. Oroszlány Sí., Atliim 3., „Vilike” , 
Molnár

'■ Ti: Ke:__ ,.wi.
ra írt jóslatokat mind . ........ ....
jehgér,e vettük. Snsoviis J. dr: Erre ja 
névre nem voit K cd ven esz elv én y . ja v í
tott sem volt. Gombos K-: Bent martul.

Fjlielyf j . ;  jC felitálAlnt 5, az egyszerű 
'tatotát S ponttal egyenlő.

Többen forgalomból kivont bélyeget 
mellékeltek, mások nem mellékeltek bélye
get: ezek a szelvények természetesen
érvénytelenek.

Kávéházban arról folyt a szó. hogy váj
jon mi ipsz az eredmény Debrecenben. Az 

ytk négy gólos újpesti győzelmet 
jósolt, a .másiknak meg 6:1 volt a ttppje. 
Valaki azon bán meg jegyezte:

— Uraim, ezt a mérkőzést a Bocskai 
nyeri.

Mindenki felhördült:
— Ugyan! Hiszen a Bocskai nem tartott 

tnég edzést, és azok. a budapesti játéko
sok, aki .tartottak, nzpk sem voliak.együtt. 
Az egyjk a ' MAVAtí pályáján, á másikai 
B. Vasutas pályáján edzett és így tovább.

—' Éppen ezért győz a Bocskai. Az 
ősszel is azért verte meg a Hungáriát az 
első mérkőzésen, mert nem ..edzett. íizen- 
kiyül a Bocskai Játékosai hosszú szünet 
után most találkoznak .először s a viszont
látás öröme oly nagy lesz, hogy .őrünijükr 
ben megverik-az Újpestet, .
M ESTER S Z A B A D K AI 
ESE TE

Újpesten már a tartalékok is nősülnek. 
Mesterről vari szó. Az új játékost a lilák 
csak tartaléknak viszik ei 'Debrecenbe, 
pedig Mester nagyon szeretne mostanában jé-tszani.

Éppen csak az történt, hogy az Újpest 
téli portyáján Mester ’js résztvett. Szabad
kán szőke kislány kért tőle autogramot, 
azután táncoltak is együtt egy tangót. 
Mester már nagyon kezdett érdeklődni a 
kislány iránt, de a fiatal játékost így 
nyugtatták meg: „Cinci már meny
aasjony." Közben a kislány is kezdett 
érdeklődni Mestor iránt. Fel !s jött nepír 
rég Budapestre, de kint Újpesten i ->ályán 
nem találta meg Mestert, mert Mester 
beteg volt. A kis -szere!mi regény- azon
ban tovább folytatódott. Eredmény: az el
jegyzés már ''megtörtént, a házasság 
májusban lesz.

Hát ezért szeretne Mester most olyan 
nagyon játszani. Meg karja mutatni a 
ujdpnsült menyasszonyának, hogy mit tud. 
Talán játszik is ma! Hogy mikor? Valaki 
így biztatta Mestert:

— Hátha a csapat tagjai közül valaki 
rosszul lesz az úton. Mostanában olyan 
sok baj van az utazásokkal . . .
M I L E T T  H A L A S Y B Ó L f 

A  Gamma játékosai sokat beszél
tek Halasy Olivérnak arról a nyi
latkozatáról, amelyben azt jósolta, 
hogy ,a Gamma— Elektromos mér
kőzésen a villamossági csapat győz 
majd két-három góllal.

Sütő, a Gamma csatára arról ne
vezetes, hogy nem bőbeszédű játé
kos, de ha megszólal, akkor „jókat" 
mond. Most így beszélt:

- N em  is tudtam, hogy Halasy, 
am ióta nem  játszik , azóta  ő  le tt  a 

am ágpók.
A  G AM M A  ÉS A  KEZDÉS

Érdekes és Jó mérkőzésnek1 ígérkezik a 
Gammának ée az WaktromoCnak, a két jól 
felkészült csapatnak az .cisszocpapésa.

— , $*5? föléli az BUdítrompstél —
mondta Sós, a Gamrna edzője. — Mi már 
elég korán, január 8-án elkezdtük az 
edzéseket és jól felkészülve várjak a faón 
kőzést. ‘ '

fin bizony félek a meccstől — mondta 
Fiala Antal, az intéző. — Azérí félek, hogy 
a mérkőzés után majd kiderül az, hogy 
még korábban kelleti, volna kezdenünk az előkösiöyeteket. . .
P A Z M A N D Y  ÉS -A ZSÚFOLT 
V ILLAM O S

A z Elektromos válogatott fede
zete kényszerpihenője után most 
nem tud visszakerülni a csapatba. 
Sanci barátunk nagyon szomorú 
volt.

Ú g y  érzem  m agam  m ost - 
mondotta — , mint a zsú folt villa
m oson.

—  t

—  -Nem tudnak nekem  h elyet szo
rítani.
SÓZZAK A  B E A C -P A L Y Á T

Szegeden, meglepetéssel olvasták, hogy 
sóval hintik fel a lágymányosi BEAO 
pályát.

— Nem baj, ha besózzák — mondogatták 
a szegediek. —■ Csak sózzák. Mi majd 
paprikát hozunk. Az viszont csípni fog ... »
ÓVATOS

A z  M TK-tanyán B ék y  kérdezte  
M andiktól:

—  Bélám, milyen állapotban van, 
a kispesti pálya f

—  A zt mondják, h ogy  jó . M in
denesetre hozz magaddal fűrész- 
port. A zt felszórhatod futás köz
ben, magad előtt.
SZÜKSÉG LESZ-E’ ÚJ VÉDE
LEM RE A  G A M M Á B A N ?

Thurőczy János, a Gamma főpénztárosa 
szombaton délelőtt üzleti ügyben az egyik:; 
ELektromos-szurkolóval tárgyalt. Amikor a, 
hivatalos dologgal végeztek, természetesen 
a vasárnapi Gamma—Elektromos mérkő
zésről kezdtek beszélni.

— XTgy megverjük a Gammát vasárnap, 
hogy elmegy a kedvük a labdarúgástól — 
mondta az Elektromos-szurkoló.

— Nem félünk az Elektromstóí, mert 
ősszel sem tudott legyőzni bennünket, 
pedig ükkor még nem volt olyan jó közép- 
csatárunk és középfedezetünk, mint most 
van — mondta nyugodtan Thurőczy.

— No, majd most a mérkőzés után azt 
fogják tapasztalni, hogy sürgősen űj 
védelem után keli nézniük, nimyi gólt rúg 
majd a mi csatársorunk a Gammának — 
íelalte a szurkoló.

A. vita lapzártakor még ta *t. A jelenlegi; 
helyzet szerint a. mérkőzés után a Gammá
ban 10, az Elektromosban meg 9 játékost 
kell kicserélni.
KÖNNYEBB D A R A B O T !

Feldmann, a  H ungária edzője 
mondta tegnap a csepeli eredmény
re célozva:

Sebaj, gyengén  sikerü lt a főpró
ba, annál jobb lesz az előadás . .  „

M anöik közbeszólt:
—  D e Gyulám, m iért nem  adtok 

már könnyebb darabokat elő, olya
nokat, am elyek m ár á főpróbán is 
simán m ennek  . . .
NEM  VÉLETLEN A  J ő  
F O R M A !

A közelmúltban nagy bál volt .Óbudán-
Olt volt Bíró Sanyi, a Hungária-nagy f ir 
mában levő válogatottja is. A kitűnő hát
véd, mint bennszülött óbudai természete
sen ellátogatott a környék híres báljára.

Rengeteg ismerős és ,,tisztelő” veszi 
körül Bíró Sanyit, mindenki kezet akar 
szorítani vele, minden kislány vele akar 
táncolni. Sanyi azonban csak szelíden 
mosolyog, köszöngeti az üdvözléseket 
üres pohárral kocintgat és elhárítja ma- 
gát'ól a táncba})ívó kislányok ostromát.

—i Csak benéztem eyy kicsit a haverok
hoz -r— mondja. — Azonnal megyek haza. 
Nem mulatni jöttem!...

Az egyik „túljókedvü” barát igyekszik 
csábítani:

— Aki ilyen nagy formában van, mint 
te, Sany.kám, az megengedhet magának 
egy kis kiruccanást...

— Az igaz. De aki meg is akar maradni 
ebben a formában, az nem... — felel Bíró.
KAZÁN H ÁZ A  K A B A L A M

Jó a Gamma, még a Eatorca-uteában is 
félelmetes, a híre. Az Elekfcromos-jáfékosok 
csak félve bíznak a győzelemben. A pén
teki edzés után a vasárnapi meccsről 
beszélgettek.

— Én szombaton nem magyek haza 
Harasztiba — mondotta liakon. — 
A kazánházba n alszom. Akkor biztosan 
nem kapok gólt. Ez a kabalám. A Fradi- 
meccs jelőít is ott aludtam s egyetlenegy 
gólt sem kaptam.
SZENDRÖDI ÉS A  M A G A S - 
SARKÚ  CIPŐ

A z Elektrom os ,,D rake“ -je  most 
m ór újra jó  form óban van, csak 
éppen a kapuralövés nem  megy 
neki. M ajdnem minden lövése a 
kapu fölé  száll.

A  fiúk jobbnál jobb  tanácsokkal 
látták el Lalit, hogy az irányzéka 
alacsonyabb legyen.

—  Csináltass m agadnak m agas-
sarkú csukát, —  mondta neki G.
Tóth. —  A z  a  lá b fe jed et leszorítja... 
Meglásd, minden lövésed  kapura 
m egy. És nagyobbnak lá tszol majd, 
félelm etesebb leszel • •.
A  c s a t á r s o r o k  G Y E N 
GÉJE

Mészáros edző nagy taktikai .értekezletet 
tartott a játékosolckal pénteken. Figyel
meztette őket a Bocskai-játékosok erényér- 
re és gyengéjébe.

—- Debrecenben moet biztosan azt 
magyarázzák a Bocskai-istáknak, hogy mi 
a mi KyeDgéak » -  mondta -Tóth Matyi.

Ahhoz már nincs idő — felelte Szik
lai. — A Bocskai játékosai csak szombaton 
érkeznek meg Debrecenbe, a fi hibáitok
nak az elmondáséhc" pedig legalább 
Uáriom napr.a VjOji sriíkség.
O BRY B E M U T A T K O Z IK

Odry, a  kispestiek uJohüíi llledül- 
mesen beiiiutatkozoti a  legutóbbi 
összejövetelen azoknak a vezetól.- 
aak is, akiket még nem Ismert. 
Esztcrhás István dr, a Kisp est nép
szerű aleinöke nevetve mondta a 
bemutatkozás után Odryuak:

—  I.ajos, aztán vasárnap bemu
tat kozzon ám a Titkosnak te!
RAN G AD Ó K

A  körúti kávéház sportasztaíánáí a

Hungária, ,a Ferencváros és a Kispest 
szurkolói üMögéltok szombaton délután. 
Főleg a -három csapat vasárnapi mérkő
zéseiről folyt a szó. i

— Végre ezt is megértük — sóhajtott 
fel boldogan az egyik kispesti. — Vérbeli 
rangadót játszunk a Hungáriával!

-Majd hozzátette:
..— Azért .a legpompásabb rangadó a 

tavaszi Ferencváros—Kispest mérkőzés:; 
lesz!

A ferencvárosiak gyorsan Ír intették:
— Ugyan! Hol lesz már akkor a maguk 

rangja! . . .
K ALO CSAI NŐVÉRE  
SZURKOL

Kalocsai szombaton levelet kapott a 
Felvidéken lakó nővérétől. (Nővére fog
lalkozása: orvos.) I .eve lé ben a doktor-
kísásszony vtöbbek közt ezt Írja: Gézá
nak:

„Aggódom miattad, hogy ebben a rossz- 
időben valamilyen komoly betegséget! 
szerzel, ha futballozol. Nagyon vigyázz; 
magadra, nehogy baj é r je n .. .4*

A levél végén azonban ez állt: 
„Kivárom, hogy győztök a Hungária 

ellen. Adjatok bélé mindent, nem szabad 
kikapnotok. A melegítőt -né vesd le 
magadról . .

íme: így szurkolnak Léváról t Kispest
nek .....
T U R A Y I. M EGNYUGTAT  

Turaytól kérdezték:
—  Mondd, Suttyó, vasárnap is: 

kullancsot fogsz játszani?
Jóska a világ legtermészetesebb 

hangját válaszolt:
—  De még mennyire! TIgy ráállok a 

kis Olajkárra, hogy még estére is 
azt hiszik, hogy ikertestvérek va
gyunk!
VIDÁM  ÖSSZECSAPÁSOK

— Milyen vidám összecsapásoknak 
leszünk majd a szemtanúi — mondta Fapp 
János kispesti városgazda. — A Hungária 
jobbszélsöje Vidor, a Kispest halfedezete 
meg -Víg . . .
PA N A SZ ÉS VIGASZ  

A  Taxisok egyik vezetője, Hla- 
vicza titkár panaszkodott csend
ben:

—  Könnyű a többieknek! M egkez
dik az idényt ,s akár hogyan  -is 
v ég ezn ek  vasárnap, a -nehezén m ár  
túlvannak. Látják, m ennyire van  
együ tt a csapatuk, hol kell m ég  
javltaniok, erősíteniük, fo g já k  már 
•-tudni, m ik a  hibák . . . M i m ég ' eg y  
hétig szurkolhatunk, töprenghe
tünk . . .

—  De addig legalább veretlenek 
maradunk! —  mormogta a kis Ta
kács.
TOVA M EHET A  F R A D If  

Zöld-fehér szürkülök beszéltek;
—  Hajllotad? Besózták a KEAC- 

pályát. Be hová megyünk akkor, 
ha a sós pályán is kikapunk.

—  A  sóhivatalba!
A  BOCSKAI NEM  B A R Á T 
KOZIK

Kimentünk a nyugati pályaudvarra az 
Újpest indulásához s a — Bocskai- 
játékosokat találtak .ott; Előbb Turay II., 
Békési, Páll és Nagy II., később Móré, 
Nádas és Kárai tűnt fel. Haraitól meg
kérdeztük :

-— Játszik?
—  Ezt -nem tudom még, mert nem 

vagyok formában, de a pályán ott leszek.
■Hamarosan feltűntek az újpestiek is s 

mikor meglátták a rengeteg Bocskai- 
játékost, egyikÜK -megszólalt:

— Nem maradhatnánk itt Bestén.
Adu ni: a Bocskainak három játékost
kölcsön e  itt játsszuk le a mérkőzést.

Móré mogorván felelt:
— Nem! Ezt a mérkőzést Debrecenben 

„kártyázzuk ’ meg!
Az U.ipest félkocsit foglaltatott  ̂lé .s 

hívta oda a debreceni játékosokat is, .de 
megint csak Móré felélt:

— Nem barátkozunk!
És ezzel a Bocskai-játékosok másik 

kocsiba vonultak.
SIM A ESET

Az Újpest indulásokar K is  Zoltán
megkérdezte A rán yitól:

—  Te nem  jössz  ?
—  N em .
Az egyik jólértesült újpesti err.e 

ezt mondta:
—  A rányi a  V incze-eset óta nem  

utazik D ebrecenbe. Igaz, hogy m ost 
Vincze sem  jön  velünk. Legalább 
nem  szidnak majd- ben nü n ket. .  ,
A  SA JÁ T  P Á L Y A  ELŐNYE

A Törekvés-pályát szépfpi megtisztí
tották. de -néhol még mindig ieges a 
talaj. így például mind a két kapu- 
terület meglehetősen jeges. A kü.jépvonal 
táján ..tiszta", azaz sáros földfoltok lát
hatók. A játékosok 8. „saját pálya" 
előnyéről hesaélgeitek e .arról, hogy az
edzések folyamán egésssb jól kiismertek, 
megszokták a pályát.

A pénteki edzésen Lakatos, a “kapus 
nagy lelkesedéssel dobta magit Szeder 
edző labdáira. Közben ,a jégen alaposan 
megsértette «  kezét. Miközben a vért 
törölgette. megelégedetten bólintott:

— lassan már rgéssen hozzászokik m 
ember u pályához . . .
LABDARÚGÓ ÉS BIRKÓZÓ 

Palatínus, a Törekvés délceg kö- 
zépcsatára jelenleg deréMájással 
kínlódik. Mialatt a többiek edzettek, 
Palatínus beyoauit a tornaterembe 
és a- birkózók edzését nézegette.

Ehhez kell az erő! —  mondta 
„Palának" egy birkózó, amikor az

„ K P * *  P á l y á z a t  I I ,
Beérkezési határit^?
Ili , 2. do n0 4 óra

'Újpest— (2:í) moom oóoóooooo

Bocskai (2:3) OOO© OOOÓTOOOO

Kispest-Taxi (6:5) <,...=o

Hungária—Elektromos (Sál) O Q O • S O O ©O 

Szolnok—Törekvés (Isi) 

-Haladás—Ferencváros (í:l)

Olas.t—sva jel (1 :á) e , , , , , , . .

Ungvár-DiMÁVAG (0:5)
Pötverseny: A pontversenyben oeak 

-mérkfízés elmaradása esetén körül 
„számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.

Tat-áhánya—SFAC (0:3) cu . „ . í , . . ,

SVSE—Dorog1 (0:0) „ « „ g

DVSC—BSzKBT (2:5) . . . .  
(Zárójolben az őszi erodmények)

N&k  a«oo0t»ooooooooooo0oooooo©ooooooo

GiülS @.oo»oooo0«©®©ooooo©aoo»oooeofioi»o

A beküldő aláveti magát a feltét©- 
leknek. Minden szelvényhez ép és 
^forgalomban lévő hasznnlaílan 10 
filléres bélyeget kell mellékelni. 
Aki hetenkint ölnél több szelvényt 
küld* az tegyen idő keresztet

vagy csillagot o»e.«o»«o

egyik  nehézatléta éppen hidat esi- 
nált.

palatínus  legyintett:
—  Tudod, mihez k ell e rő ?  Ha va

lakit fellöknek  a kapu előtt és a  
jeg es  pályán áll fe jre , •—  nem  sző
n yegen !

Sz Tétül Péter :
— Érzem , hogy még 

ebben az évfeew 
válogatott lessek

Az Elektrom os legutóbb vívott 
barátságos m eccseiről minden fut» 
ballszurkoló hallott m ár és olvasott. 
Mindenki tudja, hogy az E lektrom os 
jó l felkészült a tavaszi rajtra. A z  
eredm ények is ezt m utatják. E lvég
re a Kispest nyolcat, a Fradi pedig 
hetet kapott a hordó-sárgáktól! A  
tizenöt, g ó l azonban nemcsak a gon- 
dós előkészület szüleménye. Ehhez 
más is kellett. Ha az eredményeket 
nézzük, akkor nem is olyan nehéz 
kitalálni. Tizenöt gólhoz remek csa
társorra volt szükség. A z  Elektro
mos csatársora pedig remekül já t
szott. Legalább égy klasszissal jo b 
ban, m int az őszi idényben. Min
denki javu lt valamit. A  legnagyobb 
változáson .azonban G. Tóth  ment 
keresztül.

A  F rad i ellen úgy harcolt, mintha, 
ez lett v o lra  az utolsó bajnoki m ér
kőzés, am elyen a vesztes kiesik nz 
NB-böl. A  szöktetései aranyat ér
tek. A  lövései pedig m ég a Fradi- 
szurkolókat is elbűvölték. Heti bará
tunk 25— 30 méterről olyan bom bá
kat zúdított Pálinkás és Ábrahám  
kapujára, hogy mindenki m egtap
solta.

A z  öltözőben beszélgettünk vele 
erről a pálfo-rdylásról.

E zentúl mindig így lesz  —  
m ondotta G. Tóth Péter. —  Eddig 
a legbalszerencsésebb labdarúgónak 
hittem  m agam . D e ezentúl m ár nem  
leszek  fatalista. Eddig valahányszor 
kezd ett menni a já ték , mindig im ád
koztam , hogy ja j, csak m eg  -ne sé 
rüljek. P ersze, mondwnom sem  kell, 
hogy mindig ilyenkor kaptam  <a ko
m olyabb sérüléseiket. Ez a z  utóbbi 
énekben s z i i t e  törvényszerűen be
k öv e tk eze tt . M ost újra m egy a já 
ték . D e m ost nem reszk etek  előre  
a sérüléstől. Érzem , hogy m ég  eb
ben az évben  válogatott leszek. E st 
különben le is  fogadtam  az egűik  
leahangesabb kétell:edőt)el. M indkét 
té t  n agyon  nagy s ezért kétszeres  
erővel fo g o k  küzdeni a cím eres 
m ezért.

. " MII................. ..........................................................

M?ér! Kardos?...
A Hungária vezetősége ügy döntött, 

hogy vasárnap Kardos irányitjj a kék
fehérek támadósoi-át. Fcldmtum edéö .ezt 
a követJiezőkkal okolja:

— Kardos testi .ereiének jobban meg
felel a vasárnapra várható síkos talaj, 
mint a félén !:»■!;!( természetű Kalmárnak, 
meg azután Jenő mé.íV egy Stis pihenőt 
kórt. T- rmószetetvji .megadtuk neki . . ,

— Milyen eredményt vár a holnapi 
összecsapástól ?

— Az az érzésem, hogy nem fogunk 
.veszteni. Nem «-j:> ilyen esetünk volt, 
hogy héíközhcn nagyon gyengén játszot
tak a fiúk és vasárnapra olyan formával 
rukkoltak ld, hog.v a szemönk-szánk elállt. 
Kernelem, hegy most is így lesz . . .

összeállították Svájc válogatott csapa 
tát az olaszok eilen: -Ballabio — Mfnelü 
Lehmann — Springer. Andreoli. Biehse 
— Bickel, Trillió, Abegglen, Monnard 
Amado, G. Aeby.
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A  KISOK-ba eddig 123 neve 
zés érkezett a Szent László 
vándordíjra

Vághy Kálmán távozik 
az MLSz vezérkará
ból f?)

Még nem  n ev ezett 76 középiskola 
Március 6-ig m ég lehet nevezni

"Február 25~ig lehet nevezni a kö
zépiskolásak országos jelentőségű 
labdarúgó kupájára, a Szent Lásztó- 
Vándordíjra. A  KISOK-tól nyert ér
tesülésünk szerint tegnapig 123 ne
vezés érkezett be a vándordíj-küzde
lemre. Még 76 közép- és középfokú 
iskola nexa nevezett.

25 BUDAPESTI
e s  K ö r n y é k i  i s k o l a

A  budapesti és budapestkörnyékl 
középiskolák közül még 25 nem ne
vezett. Ezek: Árpád, bencés, Bolyai, 
Eötvös, Érseki, evangélikus, Fáy, 
gyakorló, izraelita, kegyesrendi, Ke
mény, Madách, németbirodalmi, 
olasz, rákospalotai, református, Szé
chenyi, Totói és Zrínyi gimnázium, 
Kereskedelmi. Akadémia, pestúj
helyi, Széchenyi feslökereskedelmi, 
a felsőmezögazdaáági iskola, a budai 
tanítóképző és az elektromechanikai 
szakiskola.

61 VID ÉK I KÖZÉPISKOLA
A vidéki középiskolák közül meg 

a következők nevezése hiányzik: 
aszódi ev., bajai ciszter, bonyhádi 
ey., csurgói ref., debreceni áll., egri 
áll., ciszter, esztergomi városi, gö
döllői premontrei, gyönki ref., győri 
áll., hajdúböszörményi ref., _ hajdú
nánási ref., huszti áll., jászapáti 
k ii. ka.t., karcagi ref., kecskeméti 
áll., ref., kegyesrendi, kiskunhalasi

ref., kunszentmiklósi ref., mágyar- 
óvári kegyesrendi, makói áll., mező
túri ref., nagykanizsai kegyesrendi, 
nyíregyházi ev., kir. kát., pápai 
bencés, pécsi Pius, gyakorló, salgó
tarjáni társulati, soproni bencés, 
szarvasi ev., szegedi Klauzál-, szé
kesfehérvári ciszter, veszprémi ke
gyesrendi, zalaegerszegi áll. gimná
zium,

miskolci áll., nagykanizsai városi, 
szegedi áll., szekszárdi áll. és Zala- 
egerszegi áll. felsőkereskedelmi,

debreceni ref., kiskunfélegyházi 
áll., nyíregyházi áll., pápai áll., pé
csi r. k„ és sárospataki ref. tanító
képző,

valamint a munkácsi líceum, a 
békéscsabai és az orosházi felső- 
mezőgazdasági iskola nevezése, ősz- 
szesen 56.

Az MLSz ügyvezetésében rövide
sen változás fog beállni: Vághy
Kálmántól felettes hatósága meg
vonta azt az engedélyt, hogy az 
MLSz ügyvezetésében közreműköd
jék. Hír szerint V ághy  már február 
végével ki is válik az MLSz vezér
karából.

A  sport szempontjából felette 
sajnálatos lenne, ha ez a távozás 
valósággá válnék. V ághy  Kálmán 
az MLSz új ügyvezetésében az egy
kori főtitkár fontos szerepét töl
tötte be. Személyében a sportban 
felnőtt, a sportbeli kérdéseket szin
te tökéletesen ismerő munkatársat 
talált az MLSz miniszteri biztosa. 
Egyelőre nincs senki sem, aki be 
tudná tölteni azt a fontos ügykört, 
amelyből V ághy  Kálmánnak már
cius 1-ével távoznia kell.

A  magyar labdarúgás érdekében 
reméljük, hogy az utolsó pillanat
ban még meg lehet változtani a fel
sőbb hatóság döntését és Vághy  
Kálmán szabad Idejét továbbra Is 
szeretett sportjának áldozhatja.

BÖK
(Bajnoki Kezdető)

Jobb egy futbaiSkapu, mint öt mű- 
leslk ló  kapu — Éljen a nyitott lab 
darúgó csarnok! — iő r s z e g r ®  

m agyar 1
Időszak i közlöny, megleSesilk m inden b a jn o k i

nyitáskor
A rat két pár sl, három  pár korcso lya és  egy rő d ll

Itt vagyunk, ragyogunk I
(I t t  a rajt, itt a tavasz, itt a K ez 

edet. I t t  Vannak term észetesen  a 
j szereplők. Mint alább lá th ató):

A  nevezések száma egyelőre még 
nem kielégítő. Különösen a buda
pesti iskolák közül hiányzik soknak 
a nevezése. A  KISOK-ban azonban 
nem tartják aggasztónak a helyze
tet, mert hiszen a nevezési zárlat 
csak hétfőn van.

—  N agyon sok iskola csak az 
utolsó navon adja postára a n evezé
sét —  mondotta Michnay Géza, a 
KISOK főtitkára — , ezeknek a ne
vezése tehát csak hétfőn futhat be. 
A nevezések  feldolgozásáig, körül
belül március 6-ig indokolt esetben  
m ég elfogadunk nevezéseket.

Kassa csapata

M e l y i k  l e s z  a  f o r d u l ó
l e g f o n t o s a b b ,

l e g b i z t o s a b b ,
l e g é r d e k e s e b b

l e g i n y e n c e b b
m é r k ő z é s e

szombaton este fél hétkor Indult út
nak Szolnok felé. A  társaságot 
P. Szabó edző és L osky  intéző kí
séri. Az elutazás előtt L osky  így
nyilatkozott:

—  A fiák tudják, hogy m üyen  
nehéz feladat vár rájuk Szolnokon, 
tudják azt is, hogy a m ostoha vi
szonyok m iatt nem  készülhettünk  
fe l erre a m érkőzésre úgu, mint kel
lett volna, de m égis bizalommal 
várják a m érkőzést. A zt Ígérhetem , 
hogy a csapat mindent elkövet 
majd, hogy jó  benyom ást hagyjon  
maga után Szolnokon.

M érlegelő  Játékvezető:
—  Itt  vagyok , ragyogok , de nem  

úgy, mint a fe k e te  szurok, mert 
csak az ellenségeim  akarnak befe
ketíteni. Izmaim feszülnek, m érle
gem ben  él m ég  az ősi dac s rozsda  
nem  m arjá . H árom  szög letért egy  
tizenegyest adok, korm ányozható  
f  üleim  “ elnyelik, vagy  áténgedik a 
sértéseket, akárm ilyen sáros a lab
da, én kiviszem  a tizenhatoson kí
vül. G yőzzön a jobb, —  ez az el
vem.' H a pedig a jobb nem tud 
győzni, ú gy  seg íten i kelt rajta .

védem et, de a bál felső  sarokraiJSS 
nem  szeretnék  a bőrében lennie.

K u llan cs:
__ Itt  vagyok , ragadlakalássam

Nincs aS a hadviselő, akit ne tudnék 
sem legesíteni. Én nem  úgy kerül- 
tem  be a csapatba, hogy beállítot
tak. Engem  nem beállítanak, engem  
ráállíianak. K özépcsa tárok ! Számo
tokra nem kezdődik m eg m ég az 
idény, m ert m ellettem  nem rúgtok  
labdába! M ég m egutálni sem  les® 
alkalmatok a labdarúgást. Techni
k á st D rake? Állok elébe. A zaz mö
géje . H elyesebben: rá!

T ech n ikás la jh á r :
—  Hipp, hopp, itt va g yok ! K ör

m öm  ragyog , jobban forgók , mint 
valaha, egész télen  p irüetteket csi
náltam a jégen . Sikerült passzaim  
hosszúságát 1 m éter  15 centire le
szorítani. Csúcs! K apucskicselezés- 
ben kissé m ég bizonytalan vagyok, 
de máris érzem  a javulást. A  szor
galmas tornaterm i püinckdzás ha
tása nem  maradhat el.

■'̂‘Elmondja : Fábián József, oz MLSz másodkapitánya
■ Itt a ba.inoii ra.it! Minden gondjával, 
•Ürömévé], bi&onytalansásáválj összeg fel
kiáltó és kérdőjelével.

Vájjon hogyan Látja özeket Fábián Jo- 
2öef, a másod kapitány?

Sorjában tettük fél. nőki a kérdéseket: 
— Az első forduló melyik találkozását 

tavija a Legfontosabbnak?
Kétségkívül a Kispest—Hungária a 

logfontosabb. Már mint a bajnoki cím 
szempontjából. Csak a résztvevő egyletek 
viselkedése lep meg. Mintha nekik nem 
Is volna fontos! legalább is az előkészü
leteik ezt mulatják. A. Hungária igazan 

etett volna rnás, valami rciiubelip- 
zott pályára játszani az elmúlt vasárnap. 
A Hungária úgy tesz, mintha ő lenne ez 
a biéonyos „nevető harmadik-’* Aki a két 
marakodó — az Újpest és a Ferencváros 
— közt szóp csendben bfefut majd 
az első helyre. De az ilyesmi csak szó- 
iásmondásban van, az életben nincs! Ma 
már osak alapos felkészüléssel és komoly 
teljesítményekkel leket bajnok valaki.

— Melyik a forduló „lefutott* mérkő
zése?
, — A Szolnok—Kassa mérkőzés. Hiába, 
érzelmi alapon nem lehet versenyeztetiii. 
Akármennyire is a szívünkhöz nőtt 
Kassa, a csapatuk játékereje nem ütötte 
meg az NB szintjét, l ’ edlg vaunak jó já-

E l e g á n s
ruhát

G a u d e r -n é l
E rzséi>e:<kS irA ! 4 .
Telefon: 1 3 8 —8 S 4 .

lakosok is a csapatban. Nekem már résen 
feltűnt oz Adám syerek, akit na»ry tehet- 
sós ne k tarlók. Ma azonbun már as aMa .......................  — ,

i y * et* hoSy esy-egy Jó Játékos kevés árihoz )»/».•— u . , . --uuKy * g y -eg v  jo  jaicKu*
, l,08y bajnoki mérkőzéseket nyer- 

J n valanielylk csapat.. A® ellenfél leforr
ja az U.elfi csillagot és azután meghalt 
a csapat Játéka.
„ iő. a forduló legérdeko6ebb találkozását
_ A Ferencváros- -Szeged. Nagyon rossi 
híreket kaptam a Ferencváros felkészülő-seről. De & Szeged -* — i - n .  »t.«."V " - ,  nőni végezhette ak»-
úalyok nélkül a felkészülés fontos műve1 
letét. Árért is érd eke-, „  a mérkőzés, 
mert Itt esetleg- elriöt, hogy a Ferencvá
rost komoly jelöltnek kell-e tekintenünk 
a bajnoki címre. lsen borúsnak látom a 
Ferencváros esélyeit. Kénytelen elmenni 
Idegen pályára és Ilyen veszélye* ellen- 
“éllel nem tud a sajat lanyájún megmér- 
törni. Még egy körülmény szól « p»renc- 
város ellen: valahánysror uj emberrel áll 
t i a zöld-fehér csapat a védelmében, oz 
rendszerint megzavarja ezt a kényes gé- 
Pezctű csapnlrészt.

Most mór kérdeznünk sem kell a ka 
Pitinyt, magától beszél:

— A legnagyobb csemegének azonban 
** Eloktromcs—Gamma mérkőzés lgórke- 
,!*: A Gammáról már az ősz folyamán 
•“Műk, hogy tele van kiváló egyen! ke 
{;*®8éSü játékosokkal Valahogyan azon 

nincs egybegyúrva a csapat. Ahány 
w y  trész‘ . annyi játékfelfogás volt lat-

» y  U U l . á k o n  f  frnr U T l l i n Tont'" ,?* evylittes játékában. így azután 
.Játékos nem Is tudott érvényesül, laicKos nem Is tudott érvényein* 

Víu.í„ képességei nők megfeletölég. Azt ol-.. —eTO.eeeinoK n-egreuuoicg. V'-1 --
® *  Nemzeti Spohrtban, hogy a

Gamma edzöjo most határozott rendszert 
irt elő a csapainak. Ez nagyon örvende
tes, mert most már az egysege* jatekfel. 
fogással az egyéni képessegek Is jóiban 
érvényesülhetnek. Sós azt mondta, hogy 
az angol taktikai rendszerrel fó* játszani 
a Gamma. Ismerem jól a Gamma játé
kóráinak képességeit, ha.arozottan 4U1 
tóm. hogy ez a rendszer felel roe* lég 
jobban a csapatnak. Attól tartok azon
ban hogy a hátvédek nehezen szoknak 
majd bele ebbe az ÚJ helyezkedésbe. De 
annyi bizonyos, hagy valódi futball- 
ínvencé-kntk váló csemege lesz látni a két 
csapat mcgttlkozését. amikor az Elektro
mos a Tóth-ff-Ie módosított olasz rend
szerben, a Gamma pedig angol rendszer
ben fog játszani. Mert azért az Elektro
mos sem jitsza azt a rendszert, amit nr. 
olaszoktól láttunk. Legalább is annyira 
kétséges az Elektromos ..olasz'* rendszere, 
mint anienhyire kétséges még, hogy a 
Gammának fog-e már áz élsö alkalommal 
menni az „angol’* rendszer. Lehet, hogy 
ezt a mérkőzést az fogja eldönteni, hogy 
a két Jól félkészült csapat közül az .Elek 
(romos készült fel jobban.

— Az Elektromos talán a legalaposabban 
végezte el a téli felkészülést a tavaszi 
idényre!

— Tóth Pista nagy-szeri) mukkét vég
zett, ez nem is vitás. Kérdés azonban, 
hogy később nem jön-e majd visszaesés? 
Talán éppen a döntő pillanatban! Annyi 
bizonyos, hogy azok a csapatok, amelyek 
lelkiismeretesen felkészültek, sok meg
lepetést fognak okozni az első herékben. 
Ezen a téren — megvallom —- a legjobban 
imponált nekem a Törekvés. Vasárnap 
láttam » csapatot a Gamma ellen, olyan 
szép és jé játékot mutatott, hogy egészen 
meglepődtem. Pedig szerintem a fiatal 
csapatoktól rövidesen hatalmas teljesít
ményeket fogrnk látni. Hogy csak. egy 
példát kapjak ki: ezen a Törekvés-
Gamma mérkőzésen Szűcstől, a Törekvés 
Jobbíedezetétől olyan játékot láttam, 
rmilycnt az elmúlt évek válogatott jobb- 
fedezeteitől sem láttunk. Mestert a labda
kezelése: egyszerű, könnyed és gyors.
Keresztlabdáinak sorozata, Iramblrisa 
mind megannyi érték. He hány Ilyen 
játékos fut még a kisebb csapatokban Is.

Most hirtelen gondolattársítás révén 
felkiált Fábián József:

— Szerintem az ÚJ kormányzat leg
nagyobb eredménye volt az új bajnoki 
rendszer kiépítése. Ez a háromosztályos 
NB fogja megnyitni az ntat sok-sok nagy 
tehetség előtt. Nem is kell jósnak lennie 
annak, aki már mrst megmondja, hogy a

Kassán is m egkez
dik a  p á lya  
readhehozását

A  KSC játékosai eddig csak tor
nateremben tartottak edzést, vasár
nap azonban már a pályára vonul 
a társaság. Egyelőre nem futbal
loztál, hanem havat lapátolni. Olyan 
nagy a felbuzdulás, hogy ebből 
ítélve két-három nap alatt nem lesz 
hó a KSC-pályán. Sok szurkoló la 
jelentkezett a munkára. Itt is az 
Ideje, hogy a pályát használni le
hessen, hiszen a jövő vasárnap már 
bajnoki mérkőzést kell játszania a 
KSC-nek.

O ra k e -u e rű  
kö xép csatár:
—  Buuuuühh! R eszkess, kullancs, 

kapus, hátvéd. T örök , zúzok. A  té 
len az Aldunán jég törésre  használ
tak. Nem  is egyb ől lövök már, —  
fé lből!! A z  Első M agyar Szitagyár
ban dolgoztam  a télen. Szitává lőt
tem  a  n yersan yagot s máris készen  
volt a szitaáru. Tálán nem  tudom  
sarkossal szök tetn i a Saját balhát-

Edző
— Nyugodtan bocsájtom  csapato

mat a közönség elé, m ert szorgal
masan felkészültünk az utolsó na
pokban. noha a tornaterem  talaja 
nem volt éppen eszm ényinek mond
ható. A z utolsó k ét hétben már két- 
hetenkint eg y  edzéssel készültünk  
és különleges gyakorlataim m al 
pompás erőnlétbe kerültek a fiúk. 
Sajnos m ég mindig tart az izom
lázuk, am elyet a tegnapi erős mun
ka okozott. Csapatom a rég i szép  
középam erikai rendszert játssza, 
amelyben, mindenki a helyzethez 
m érten választja m eg  azt a rend
szert, am elyet a pillanat követelm é
n ye éppen előír, mivel azonban szü
le te tt  zseniális já tékosnak nem le
het sem m it sem  előírni, a pillanat 
követelm énye tehát nem ir nekik elő 
sem m it, amit ők  betartanak, mert 
gólt csak ú gy lehet rúgni, ha m eg
van a kellő érin tkezés a labda és 03 
ellenfél hálója között.

KISPESTI HÍREK
1. Á vezetőség feltétlenül szánít Bol

dizsár játékára. ’ Ha a válogatott kapus 
mégsem vállalná a játékot, az nmntőr 
Gergő fog védeni n Hungária ellen.

Nemes szombaton már jobban érezte 
magát (influenzás). Könnyen lehel azon
ban, hogy mégsem játszhat, Ebben az 
esetben kétféle megoldás is lehetséges: 
vagy Rátkai lesz a joböfftdezet és Odry 
a jobbösszekötő, vagy pedig Rátkai bal- 
íedezetet fog játszani és Víg lesz a jobb- 
üoszekötő. A Kispest szeretné, ha a két, 
eshetőség közül — egyikre sem kerülne 
sor.f. a  pálya talaját szombatra teljesen 
megtisztították a hótól.

i. Azokkal akik még nem jártak kint 
az új kispesti pályán, ezúton közöljük: 
Kispesten á 43-as villamos végállomásán 
kell leszállói s onnan a pálya 3 perces 
gyulcigséta utón érhető el, a vasúti át
járón keresztül.

Pályák állapota
A j FTC-pályát

sikerült teljesen letakárítani. A. 
pálya füve remek állapotban van, 
heíyenklnt négylevélü lóhere, Ibo
lya és saásezorezép is található a 
fűben. Hónak nyotna sincs. A  B-le- 
látóra néhány pacsirtát szerződtet
tek. A  Ferencváros— Szeged mérkő
zés fél 3-kor kezdődik a BEAC- 
pályán.

Az njpestl Pálya
jó állapotban van. Kissé kemény és 
dárabos, de később majd megpuhul. 
Egészen használható.

Jóslatunk

PAZMANUY NEM VALLALTA A 
JÁTÉKOT

AUiiaA) mvt *••* v i  Di
nagy nevek viselőinek keservesen meg

n j - ------------ --------------1

Pázmándy. a válogatott fedezet kima
radt nz Elektromos összeállításából. Mint 
kiderült, saját kérelmére hagyták ki a 
csapatból-

— Már nagyon régen nem játszottam 
komoly mérkőzésen — mondta — e ezért 
nem mertem a Gamma elleni játékot sem 
vállal!*!. Néhány kilót még le Is kell ad
nom, hogy újra jó formában érezsam 
magam.

UUK.V KCIGU “  ' n* * * - ----------- -  . « . . . ------ -------n
kell küzdeniük, lia meg akarják tartani 
helyüket!

— És m! a véleménye kapitány úrnak 
a deberéceni mérkőzésről?
_ Ilyen könnyelműséget ritkán látni,

mint amilyennel a Bocskai készült erre az 
idényre. Egyetlen egyszer sem játszott 
együtt a csapata. Még a budapesti já té 
kosok is különböző' pályákon végezték 
edzésüket.

— Egészen jól felkészült kapitány úr 
az első fordulóra, pfcdíg nem is fog mér
kőzést látni.

i— KI mondja azt?
— Hát nem megy le Székesfehérvárra 

előadást tartani?
— Megyek, persze, hogy megyek. He 

az előadás 10-kor kezdődik, 11-ltor vége 
van és én nyomban róhanok az állomásra, 
délután már a BKAO-pálya lelátójáról 
fogom nézni a Ferencváros—Szeged mérkő. 
zést.

ÉRSEKI*JVÁROTT IS ,
rendbchoztálc a pályát és vasárnap az 
ÉSE barátságos mérkőzésre látja vendé
gül az ITjkomáromi FC-t. Csütörtökön 
kezdték meg a pálya leíakarítAsét s( ha
talmas munka és költség árán szombaton 
délután már nem volt hó a játéktéren.

AZ ÓZDI VTK
vasárnap a Miskolc! V3C-t látja vendé
gül barátságos mérkőzésre. Az ózdi szí
nekben most mutatkozik be a Fülekről 
jött Hoduly. Hiányoz ni fog ellenben a 
csapatból Alberti, akinek mcgoperáüák» 
térdét. Legjobb esetben csak áprilisban 
játszhat ismét. Az ózdi pályáról a havat 
teljesen letakarhatták és jó talaj várja 
z MV8C elleni mérkőzést.

(Úgy látszik, tényleg ez 'esz az első 
forduló legérdekesebb találkozása.!!

A Tagló a TTE-vel játszik ma délután
az öv-utcéban két csapattal I és 3 órai 
kezdettel. ..Feltéve, hogy tiszta lesz már 

,a  pályánk, »m" — saoadta í'é íler intéző.

Mivel a formák teljesen bizony- 
talahok, a legmeglepőbb eredmé
nyekre lehetünk elkészülve. A  BÖK 
sohasem Volt a hagyományok tisz
telője s így a következőket jósol
juk:

Kispest— Hangária 10:8 (1 :1), 
Ferencváros— Szeged 6:0 (félbe

szakítva),
Elektromos— Gamma 7:7 (6:6), 
Törekvés— Haladás 6:0 (0:0), 
Bocskai— Újpest 6:2 (0:2), 
Szolnok— Kassa 1:7 (a félidő 

eredménye lapzártáig nőm érkozett 
be).

Legutolsó h írek
a Játékosokról
Klszcly játéka bizonytalan lesz.
A  Ferencvárosba. Csikós a Fe*> 

rencvárosba lépett.
Fülek! erősíti a Bocskait az Új

pest ellen.
Cseh II, aki a Hungáriából gravi- 

tált, jelenleg hüléssel laborál.

Idénykezdet! problém a
Ki ugrik ki a rajtnál t

ZtRKSSZ'Xö/  .
Z E N E T E K 1

Érdeklődő. 8:0-ás gólarány jobb, 
mint l :l-e s . Gólarányt úgy kell 
Számítani, hogy ne legyen benne 
hiba.

Csacska. A labdarúgópálya mére
teit legközelebbi számunkban kö
zöljük.

Rajt. Csak később döntenek arról, 
hogy hova esik ki a Nemzeti.

mm

HALLÓ!
ITT NAGYVILÁGI

Érdekességek mindeniinnen
(A  KÉZI L A B D A S O K  MEGBE

CSÜLÉSE.) A  berlini késilabdat.or- 
nán nagy meglepetésre győzedel
meskedő bécsi válogatott csapat 
tiszteletére a bécsi városházán ünne
pélyes fogadtatást rendeztek.

<$
(K O P E N H A G Á B A N  IS ZARVA  

V A N N A K  A Z  U SZO D ÁK). Február 
17-én nagy nemzetközi úszóversenyt 
akartak rendezni Kopenhágábán. A  
nagy hideg miatt azonban vala
mennyi uszoda zárva van. A  ver
senyt húsvétkor rendezik meg.

(LESÚJTÓ VÉLEM ÉNY.) —  M 
Neue Zürlcher Zeitung írja a svájci
magyar korongmérközésről:

>rA közönség ' nagy' csalódással tá
vozott a m érkőzésről. Macska-egér 
harc volt. N em  ism ertünk rá a ma
gyar csapatra.1''

Ugyanez a lap közli Miklósnak, a 
magyar középcsatámak a nyilatko
zatát: ,,.4 nagy utazás eb ien  a der
m esztő télben letörte as amúgyís 
tartalékos csapatunkat."



4 Tasétejji, tm t) $ebra£e SS,
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„Legalább heti négy edzést 
kell tartani, ha azt akarjuk, 
hogy labdarúgósportunk 
jó legyen"
ie fife s ő d ö tt  az edzők első szakértekez- 
let-sorozata

1939 december 7-én rendezték 
meg az edzők első  szakértekezletü
ket, az edzötestület szerény, szűk 
kis szobácskájábán. Ekkor határoz
ták el az edzők, hogy a kezükbe- 
veszik a labdarúgás szakkérdései
nek megoldását.

1940 február 19-én, hétfőn ren
dezték a hetedik  ezakértkezletet.

A  két értekezlet között fontos  
Változások  történtek a tanítómeste
rek testületének életében. A. soro
zatos szakértekezi eteken sok vita, 
sok előadás, bemutatás, rajzolás 
alatt egy sereg tévhitnek tekerték 
ki a nyakát. Kiderült, hogy sok 
tekintetben a közös véleményalko
tás nem lehetetlen s ma már odáig 
jutottak as edzők munkájukban, 
hogy óriást haladást tettek

a* egységes nevelési ■ elvek
felé.

Közben a* edzők testületéből 
E d zők  A losztá lya  lett, az MLSz 
vezetősége elhatározta, hogy ezen
túl. minden szakkérdésben az edzők 
véleménye lesz a  döntő. Az edzö
testület önállósága, különállása nem 
azért szűnt meg, mintha a testü
letben „rendet kellett volna csi- 
aálni". Ellenkezőleg:

»  testület olyan kitünően dolgo
zott, olyan határozottságot árult 
el a, felmerülő szakkérdésekben, 
hogy a* IWOLSz Tehetősége ha
marosan láthatta: ennek a tes
tületnek: m munkáját nem, nél

külözheti.

' . M a gf m, ©teötesöffieí! isnmkája 
hülyén visszhangra talált saját 
tagjai között, arra igen jellemző a 
legutóbbi, a* első sorozat utolsó 
értekezlete. Több, mini ötven  edző 
vett részt ezen áss értekezleten, 
idősek, fiatalok egyaránt Két já
tékos Is jelen volt S ebes  és Kai- 
m ár, mind a kettő azok közöl az 
fefeőr&ngű (sportemberek közül való, 
hSS a legjobban alkalmas arra, 
hogy játékos pályafutása után a  
játék tanítómestere legyen. A z érte
kezhet lefolyásáról röviden már be
számoltunk keddi számunkban, 
ehhez még csak annyit füzünk hozzá, 
hogy az akkor említetteken kívül 
még K irály  Tibor, Lukács  Gedeon 
és H orváth  Gyula la felszólalt ab
ban a vitában, amelyet az erőnlét
nek, a helyes edzésmennyiségnek 
(szenteltek. Érdekes volt Feldmann  
Gyula felszólalása. Feldm ann  so
káig a nehéz magyar viszonyokról 
beszélt, a játékosok fáradtságáról, 
elfoglaltságáról, majd S enkey  Imre 
egyenes felszólítására kijelentette, 
hogy az lenne a megfelelő, ha min
den héten  legalább n ég y  edzést 
tartanának, ezek közül három le
g y en  erős, kétórás, a negyedik pe
dig mintegy félórás könnyű mun
ka. Feldm ann  ezenkívül még szom
baton, a, mérkőzés előtti napon Is 
együttes sétát javasolt. Feldmann  
e— ami az időbeosztást illeti —  
elérkezett  az angol edzésbeoszt&s- 
hos, amely

®* Idény alatt körülbelül éppen  
heti hat és fél érát

Vess Igénybe. A  formábahoző edzés 
az Idény elején természetesen erő 
@ebb.

A z értekezlet folyamán sok sző 
fesett még az erős munkát végző 
amatőratlétákről, a bemelegítés 
fontosságáról minden komoly moz
gás előtt, majd végül az edző ha
tásköréről. A  leszűrt eredményeket 
éppen úgy „döntvényekbe" öntöt
ték, mint eddig. Az értekezlet az
zal zárult, hogy S enkey  Imre, az 
alosztály ügyvezető elnöke felolvas
ta az eddigi hét értekezleten  m eg 
vitatott, leszűrt és  egyhangúlag el
fogadott

eredményeket.
Kém árt ezeken az eredményeken 
röviden átmenni.

A r i i id s z ír  kérdés©
A  játékrendszer kérdésében a 

jszakértekezleten a  következő Irány
elveket fogadták el:

1. A  m agyar labdarúgás vissza
esésén ek  az eg y ik  legkom olyabb  
oka  a rendszertelenség. Asz ú j les
szabály n yú jtotta  előn yöket a  tá - 
■m-adasban nem tudjuk kihasználni, a 
Védelemben pedig nem  tálaltuk  
•meg az ellenszerét a z ellenfél t é 
rendő játékának, am ely kihasználja

az ú j lesszabály lehetőségeit. Tehát
rendszer kell, mert rendszer nél

kül nem lehet játszani.
2. A z  edzők m egállapították, hogy  

nincs szó eg y  állítólag m eglévő ma
g ya r  rendszernek a m egváltoztatá
sáról, hanem arról van szó, hogy a 
jelen legi

rendszertelen
m agyar labdarúgásnak rendszert 
kell adni.

3. A. szakértekezleteken  minden 
ellenvélem ény nélkül m egállapítot
ták, hogy

a* általában, ismert két kor
szerű rendszer közül az angol. 
Inkább támadó szellemű, a* 
olasz rendszer Inkább védekező 

szellemű.
4. A z  értekezle tek  során t% két  

rendszer apró részleteit is tisztáz
ták, majd

azt ajánlották a válogatott csa
patnak, hogy játsszon angol 

rendszert,
annál is inkább, m ert a, klubkere
tekben  olasz rendszerben dolgozók  
is e s t  ajánlották a  válogatott csa
pat részére  azzal az indokolással, 
h ogy  a válogatók n agy  anyagból 
tudják kiválasztani az angol rend
szerh ez szü kséges em bereket. A z  
edzők  azért ajánlották rendszert a 
vá loga tott csapat részére , m ert a 
szák érték ezletek  ö tleté t voltaképpen  
a válogatott csapat rendszerbeli in
gadozása adta.

5. A  ma,gyár labdarúgás lassú, ■—  
«  m agyar já tékosoka t és  «  m agyar

játékot
ggorm Vbd kett ten n i

8. M indkét korszerű  vm dsser  
eg y ik  legfontosabb elves

a* ellenfél, három előretolt esa- 
tárát akkor is le kell. fogni, ha 

ml vagyunk támadásban.
Amikor S enkey  Imre felolvasta 

ezeket, a pontokat, a hétfői értekez
let résztvevői újabb  helyeslésüknek 
adtak kifejezést. Ezeket a pontokat 
tehát már kétszer is átrágta a elfo
gadta az edzők gyülekezete.

a *  ©rémiéi kérdés©
Erről a kérdésről három értekez

letet tartottak az edzők. Sző volt az 
angol edzésrendröl, Vadas Iván, a 
jeles atlétikai szakértő a bemelegí
tés fontos kérdéséről tartott elő
adást, P ál fai János testnevelő tanár 
pedig a célgimnasztikáról. A z edzők, 
közül is sokan hozzászóltak ehhez 
a  kérdéshez is a végül ezen a téren 
is vannak már egységes irányelvek, 
amelyeket valamennyi edző elfoga
dott, S enkey  ezeket is felolvasta.

:1, Legalább heti n égy  edzést kell 
tartanunk, ha azt akarjuk,, hogy  
lábdarúgósportunk jó  legyen .

A z  eszményi megoldás a heti 
ötszöri edzés,

a m ely  közül három edzés erős, leg
alább kétórás, a  m ásik ke ttő  —  a  
h ét e lején  és a hét végén  —  könnyű.

S. R ossz szellem ű, , sportszerűtle
nül élő , a z edzést tehernek tekintő  
já ték osok ra  nem  lehet alapozni 
ak kor , am ikor az edzők, m egállapít
já k  a  m agyar labdarúgás számára 
követen d ő edzésrendszert. Ered
m én y t csak  jósseUemü, sportsze
rűen  élő, a labdarúgást szerető  
sportem berekkel lehet elérni. Min
den edzőnek arra kell törekednie, 
h o g y  állandó frissítési munkával 
olyan  já tékosok  álljanak rendelke
zé s ér e , akik

lelkesen dolgoznak annyit 
amennyi szükséges ahhoz, hogy 

Igazi jó formában legyenek.
3, M inden kom oly m ozgás elő tt
lelkiismeretes bemelegítést kelt 

tartani,
ed zésen  éppen ú gy , mint a  m érkő
zés  napján. N em csak az idény előtt, 
télen , v a g y  ősszel, hanem az idény  
fo lyam á n  is gondot kell mindig fo r 
dítani az erőnlétre, a já tékosok  testi 
fe jles z té sé re . Kerülni kell az e g y 
oldalúságot.

V é lem én yb en  egység
Itt  sem volt vita. Mindenki helyes

lőén bólintott, amikor S enkey  Imre 
ezeket a pontokat felolvasta. Az  
egységes irányelvek már ezen a té
ren is megvannak. Most már csak 

részletek vannak hátra s rövide
sen  m egszületik  az egység es  edzés
te rv ,  a  különféle hasznos erőnléti és

labdagyakorlatokkal, a  futás helyes 
adagolásával, atb. A z  edző egyéni
sége szabadon érvényesülhet ezen a 
kereten belül, am ely a m agyar edzői 
tudás összességét  fogja, jelenteni.

H a ez a munka így főijük tovább, 
a m agyar edzők szava súlyos lesz 
egész Európa labdarúgásában.

A *  ® d 2 ö  s s e r e p ®
Ú jra  sző került az edző hatás

köréről. Sző került a  sok hozzá nem  
értő vezetőség i tagról, aki csak. za
varja  az edző munkáját. A z  edzők 
alosztálya feltétlenül k i fo g ja  har
colni azt, h ogy  a csapattal kapcso
latos szakkérdésekben  az edzők  
döntsenek és  ne mások. A  pálya 
belsejében pedig, m érkőzések alkal
mával, az edzőn és a gyúrón kívül 
ne tartózkodhass ék más. Sem az in
tézőnek, sem másnak, m ég az elnök
nek sincs helye ott,

*
Jó munkát végeztek az edzők.

^ i p ő t D a

ZEM&E

úwásl láz  
az olasz bajnokságban
fflém éwás fekszik a sxüirefség előtt
M. i é t é k w m z m í ú k  I s  r é s z e s e k  
m - t a í & k t m m

P o z z o  v i s s z a t é r t  
mz. „ ö re g e k h e z 11

Már harmadik edzését: tartotta az e! 
múlt héten a svájciak ellen készülő olasz 
válogatott Torinóban. A fiatalokkal való 
kísérletezés után Fozzo újra az ,,öregeket4’ 
szólította csatasorba. És a kísérlet bevált. 
Nagyszerű játék után 11 góllal terhelték 
a válogatottak a Torino vegyes csapatá
nak. hálóját.

A válogatott így állt fel: Ceresoli — 
Főni, Kava Depetrini, Olml (Andreolo), 
TiOcatelU Neri, Arcari, Piola, Corbelli, 
Ferraris. Olivferi az edzőtárs kapuját 
védte. Olmi csak 20 percig játszott, nem 
érezte jól magát és átadta helyét 
Andreolonak. A hátsó csapatrészek csupa 
régi válogatott játékosokból álltak, csak a 
csatársorban kaptak helyet fiatalok. Itt 
azonban .Piola alaposan megvédte a régiek 
becsületét. Ragyogó formában van ez a 
Lazio-esatár és nem kevesebb, mint hat 
— pompásnál pompás-abb —■ gólt lőtt 
az elleniéi kapujába. A többi gólszerző: 
Neri (2), Arcari, .Ferraris, Corbelli.

Ezt a csapatot; már a svájciak etilem 
végleges összeállításnak, lehet tekinteni 
Olivierivel és AndreolovaL,

(CULLJB m  KORÁNYT III . 
PÁ R H A R C A .) A. francia X/Auto 
érdekes képet közöl az angol-fran
cia hadseregválogatott mérkőzésről. 
A  képen az angolok, világhíressége, 
Cullis küzd. a labdáért ,& kis Krő- 
tóval. .  o

Szép iái. jó pálya is nagy közönség 
varja i Bocskai Újpest mérkőzést

M egérkezett D ebrecenbe  
az Ú jp est
Debrecen, február 24.

Háromnegyed 7 órakor pontosan 
befutott- Debrecenbe a budapesti 
gyors. Hosszú hetek óta ez az első 
eset, hogy a vonat pontosan érke
zett. Talán azért, mert most hírős 
legényeket —  a KK-gyöztes újpesti 
gárdát —  szállított. A  lilákat A sch - 
ner  Lápot elnök, K is  Zoltán ügyve
zető alelnök, L angfelder  Ferenc 
igazgató és M észáros  István, edző 
kísérte. 12 játékos érkezett: Sziklai, 
Futó, Joós, Szalay, Temes, Balogh, 
Kocsis, Pálya, Hidasi, Kállai, Tóth 
és mint tartalék Mester. A z újpes
tiekben igen jó benyomást keltett, 
hogy Zöld József dr. polgármester
helyettesnek, a Bocskai városi biz
tosának képviseletében Kupinszky  
Sándor dr. tb. városi tanácsnok fo
gadta őket. A  lilák gyalog mentek 
be szállodájukba, megvacsoráztak, 
majd sétálni mentek.

Az ujpesttiek vonatával étkezett 
meg a Bocskai hét budapesti játé
kosa: M óré, B ékési, N a g y , Páli, Pá
rat, Nádas és Turay II . így tehát 
most már csak K ris tó f  hiányzik. 
Kérdés, hogy ő el tud-e szabadulni 
szolgálati helyéről. H a K ristó f nem  
játszik , akkor F üleki lesz  a  jobb
szélső és Páli a ba lösszekötő .

A  DVSC-pályának egy kis részé
ről még nem hordták le a havat, 
mert nem kaptak munkásokat és 
szekereket. A  pályán azonban egész 
éjjel és vasárnap délelőtt Is dol
gozni fognak, ha kell és így a mér
kőzésre teljesen rendben lesz.

A  mérkőzés iránt komoly érdeklő
dés mutatkozik. Ennek többek kö
zött az az egyik oka, hogy a D V SO  
pályát a közönség jobban szereti, 
iniqt a stadiont, mert közelebb is 
van a városhoz és nem is olyan 
szellös. A  mérkőzésre jő idő vár
ható. Ma itt egész nap a fagypont 
fölött volt a hőmérséklet és este 
sincs hidegebb, mint 2 fok.

X. Hm

Bőm*, február.
A viharos mérkőzések kora mintha ie- 

alkonyult volna, most az jött divatba, 
hogy a pont vesztesek — megóvj ág a mér
kőzésüket. A múlt héten a Bologna óvott 
a Torino ellen, ezen a héten nem keve
sebb, -mint három mérkőzés ellen adtak 
be óvást.

A Bologna arra alapította óvását, hogy 
a mérkőzés II. félidejének elején, mint
egy három percig, csak egy partjelző mű
ködött, mert a másik csak elkésve jött 
be a helyére.

A Kovara a Genovával szemben elvesz
tett mérkőzését azért óvta meg, mert a 
kezdőrúgást mind a két félidőben a Ge
nova tette meg. (Játékvezetők! Mi min
denre kell ügyelnetek!)

A Flórén túra azon az alapon óv -a 
Bologna elleni mérkőzése ntáu, hogy a 
.játékvezető egy ízben labdahordozásért 
szabadrúgást ítélt ellenük a kapujuktól 
mintegy hat méternyire és nem engedte 
meg a. Floren’ ina játékosainak, hogy a 
kapnvonalop lelálljanak. (Súlyos ■ játék* 
vezetői tévedés!)

A Milano pedig azért óvta meg a í - 
ü óval szemben eldöntetlenül végződött

mérkőzést, mert Fiola. — szerintük — pár 
perccel a befejezés előtt kézzel ütötte be 
a kiegyenlítő gólt. (Úgy, mint az angolok 
ellen Milánóban....)

.Lmint: látható, nem egy óvás gondot 
fog okozni a szövetség urainak. Kétség
telen, hogy az utóbbi Időben a játékveze
tésben bizonyos fokú romlás következett 
be. A. legnagyobb hiba, hogy nincs egy
séges felfogás a játékvezetők közt. Igy 
azután a csapatok nem a szabályokhoz, 
hanem inkább az egyes játékvezetők fel
fogásához. egyéni módszeréhez igazodnak. 
Vannak vasárnapok, amikor csak úgy 
potyognak a ll-esek, máskor viszont sok
kal nyilvánvalóbb esetekben is némák ma
radnak a sípok. Van azután még egy 
hiba, a szövetség nem bünteti, a játék
vezetőket. Viszont az is igaz, hogy á 
veszteni nem tudó csapátok túlgyakrah 
nyúlnak az óvás fegyveréhez.

Mindenesetre itt is rendet kot] terem-’ 
tenio az olasz szövetségnek. Ha úrrá tu
dott lenni a kíméletlen, a testi épséget 
veszélyeztető játék felett, akkor hamaro
san rendet teremthet az óvások őserde
jében is.

t>- f,-

Fél 1 órakor játszik ma a Kelenföld 
az UTE vegyes csapatával az UTE- 
pályán.

Csik Pál és hang- Frigyes játékvezető
ket a JT délnyugati alosztálya emlókve- 
rcttel tűnte ite ki. Mind a ietten több, 
mint 30  bajnoki mérkőzést vezettek már.

Miért nem indul 
a gödöllői premontrei 
gimnázium a Szent 
László-vándordíjért ?

A  gödöllői premontrei gimnázium 
eredetileg indítani, akarta labda
rúgó csapatát a Szent László-ván- 
dordíjban. Utóbb azonban meggon
dolta magát és —  nem nevezett. 
Miért? A z indokolás nagyon érde
kes:

,A- tanulókat tavasszal fokottabb  
m értékben  elfoglalják a tanulmá
nyaik, azonkívül az intézetben igen  
gyakoriak tavasszal a  kirándulások. 
A. labdarúgó csapat előkészületeire  
és m érkőzéseken  való részvételre  
tehat nem  marad idejük.“

Talán mondanunk sem kell, hogy 
ez a kifogás nagyon gyengécske. 
Egy-két mérkőzés igazán nem hát
ráltatja a tanulókat a tanulmá
nyaikban. Az érdekes felfogást 
valló intézet igazgatója Kum orovitz  
Be mát dr.

Anglia
HAPIBAJFOKI KKEPjreATKR:

A két legnagyobb kerületet, *  h é !  A H  
és B)-t összekeverték, két új kerületet 
alakítottak belőlük s a megkülönböztetés 
kedvéért Dél C) és Dél D) nevet adtak a 
két „ú j’* csoportnak.

Vél C). Arsenal—MillwaH 4:1, 
Southern!—Fulham 0:4, Charlton—Brent- 
ford 3:2, West H. TJ.—Fortsmouth 4:1.

Bél D). Aldershot—Clapton O. 4:1, 
Brighton—Reading 3:0, Queen’s Park— 
Crystal P. 2:5.

Közép. W olverhampton—Coventry 1 :1, 
Wallsall—Luton 4:4, Northampton— 
Leicester 4:2, Boumemonth—West Brom- 
•wich A. 1:0.

Keletközép. Doneaster—Nottingham F.
4:3.

Nyugat. Everton—New Brighton 3:0, 
Port Vale—Liverpool 3:8, Tranmere— 
Crewe A. 7:2.

északnyugat. Bury—Blaekpool 1:2.
Délnyugat, Cardiíf—Bristol R. 1:1, 

Bristol C.—Newport 6:2, Plymouth— 
Swiudon T. 4:2.

Északkelet. Huddersfield—Middles- 
brough 4:2, Hartlepools—Hull C. 3:2.

A J T  W  VEZETŐSÉGÉ
Gidőfalvy dr miniszteri biztos kinevezte 

a Játékvezetők Testületének országos és 
a budapesti alosztálynak a tisztikarát. 
A JT legfőbb irányítását az MLSz és a 
JT miniszteri biztosa magának tartotta 
fenn, a főtitkári tisztséget továbbra is 
Gáiíy Endre tölti be. A tisztségeket a 
kövekezőképpen töltötték be: fellebbezési 
egyesbíró: Rubint Lajos, Intéző és fegyel
mi egyesbíró: Selmeczy Alajos, játék.- 
vezetöküldő előadó: UJváry Ferenc,
ellenőrzési ügyek előadója: Felkay Lajos. 
Az NB- és az NBB-mérlcőzésekre a játék
vezetők küldését az országos JT intézi. 
A budapesti alosztály tisztikara a követ' 
kezó: ügyvezető: Majorszky Ferenc, fő
titkár: ősz Sándor dr, titkár: Kiss M. 
Ernő és Körösi Kiss Ferenc, játékvezető
küldő bizottság vezetője: Ipolyi Hoilósi
Béla. előadója: Kiss M. Ernő, ellenőr: 
Classen Vijnand, ellenőrzési ügyek veze
tője; Jeny Imre dr, helyettese: Bolner 
Pál, előadója: Závori István, fegyelmi
ügyek vezetője: Horváth János dr,
helyettese: Temesfői Viktor, előadója:
Bernáth István, háznagy: Kovaly Zoltán, 
intézőügyele vezetője: Tiliaméry Kálmán, 
helyettese: Szilágyi Béla, előadója:
Harangozó Sándor, jegyző: Keresztényi 
József, oktató- és vizsgáztató ügyek 
vezetője: Antay János, helyettese: Iványi 
Mihály, előadó: Moldoványl Lajos, orvos: 
Brandenburg József dr és Buidenrltter 
Ferenc dr, pénztáros: Lukasa Ferenc, 
ügyész: Bessenyey László dr.

A KTK ma a KAC ellen ezt a csapatot 
szerepelteti: Batarics — Sennann, Reibl 

Almási, Tóth I., Katona (Czigler) — 
Slndler, Riezmayer, Tóth II., Nonn, 
László (Nagy).

A Goldberger SE két csapata vasárnap 
délelőtt edzőmérkőzést játszik .t félig le
takarított pályán.

Molnár Ignác szövetségi edz® hétfőn 
fél 4 órai. kezdettel tornatermi és szabad
téri edzést tart játékvezetők részére a 
Ganz TE Símor-utcai pályáján.

A P. Juta letakarítja a havat a pályá
járól. A csapatban új kapus és balszélső 
fog bemuttkozni.

B e rtó k  n é lkü l 
é rk e z e tt  a  Szeg ed  
B u d ap estre
Gyarmati a balfedezet, 
Biháiny a balösszekötő
A  Szeged FC csapata a késő esti 

órákban érkezett meg Budapestre. 
B ertók  nem jött a csapattal. Érte
sülésünk szerint B ertók  arra kérte 
az egyesületet, hogy tegye szabad
dá, mert polgári elhelyezedése így 
kívánná ezt. A  Szeged FC elnök
sége B ertók  nagy érdemeire való 
tekintettel a kérést teljesíti is 3 ez 
az oka annak, hogy* a jeles fedezet 
már a Ferencváros ellen sem ját
szik. Pedig helye lenne a csapatban, 

A z összeállítás így alaposan meg
változott. Gyarm ati került B ertók  
helyére, a csatársorban, pedig B i- 
hám y  kapott helyet. Bizonytalan 
még az is, hogy R affai vagy Török, 
lesz-e balhátvéd. Ez a talaj állapo
tától függ s így csak utolsó pilla
natban dől el, hogy kettőjük közül 
melyik játszik.

(Lapzártakor aat jetenö. Tereférd  
űr, hogy nem is olyan biztos a Sze
ged fentvázoit összeállítása. Köny- 
nyen lehet, hogy Gyarm ati marad 
csatár, játszik balfedezetót
és T örök  lesz a* hátvéd.)

A Kispestről — Kispesten
Eg y  k is  boncolgatás  
a z  e lső  hely  körül

-—  M ondja csak Sárkány út... 
M ost ig y  a tavaszi ra jt e lőtt nem  
gond olkozott el azon eg y  keveset^ 
h ogy  is lett őszí első a  K isp es ti

—  Hát, kérem, megmondom egé
szen őszintén. Nemi gondolkoztam, 
Kínt voltam minden mérkőzésünkön. 
Lelkesedés, szív, küzderdtudás volt 
a fiúkban. Nagyszerűen harcoltak. 
Megérdemeltük az első helyet.

Jó, jó !  E st én is megállapítot
tam. D e  hát m áskor is volt ilyen jő  
a K ispest s m égsem  került fe l  as  
élre. L eg fe ljeb b  m int a középcsapa
tok  leg jobb já t em legették . A „n a g y  
hárm as“  közé azonban sohasem  tu
d ott felfu tn i.

—  Ez is tény. Elismerem. Akkor 
azonban balszerencsénk is volt, 
Emlékszem, volt olyan mérkőzé
sünk, hogy nyolcvan percig támad
tunk és mégis kikaptunk. Aztán a 
legfontosabb mérkőzéseinken szinte 
fátumszerüen jött egy-két sorsdöntő 
játékvezetői tévedés...

—  U ram ! A m íg  én  gondolkoztam , 
m aga találta fe jén  a szeget... H ogy  
is v o lt  a z őszi fordulóban T A csapat 
jó  vo lt. N em  volt sem m i zökkenőnk. 
Sem  a z  Ú jpest, sem  a F erencváros  
éllen, sem  a Hungária ellen. E lsők  
lettünk. íg y , simán egyszerűen! És 
kezd tem  nem  érteni a dolgot. Kis
pest a z  első...

—  Ú gy van, Sárkány űr! Pedig 
egyik játékvezető sem kedvezett a 
Kispestnek. Nem néztek el nekünk 
semmit sem. De nem néztek ej/ 
semmit az ellenfelünknek sem.

—  Ig en . A z  ú j alapokra fek te te tt  
m a gyar labdarúgásnak kétségkívül 
ez  a  körülm ény a legnagyobb si
kere. A  tiszta, sportszerű  pártat
lan.

—  Am ely nem ismer és nem tesj? 
kivételt csapat és csapat között. 
Most a  PUMSE is bajnok lehet, ha 
jobb, mint a többi.

—  E z e k  szerint a K ispest m eg is 
n yerh eti a  bajnokságot. Csak jo b 
ban kell játszania a  csapatnak, 
mint a  többieknek.

*— Ú gy van! De ea lesz a nehéz.*
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Torma If.-Máitdi, Bogács-  Kubinyl, Frigyes—Nagy Lales, Kővári -  Baráti* és egyéb pom
pás összecsapásokat Ígér a „visszavágó forduló
70 ót á ló l  a  V árosi S z ín h á z b a n

Néhány órára ismét az ökölvívó 
CsB levegője lengi körül ma délelőtt 
a Városi Színházat. Visszavarázsol
ják rövid időre a múltat, „tetemre 
hívják" az ' idei CsB résztvevőit: 
lássuk, az igazi .bajnok nyerte-e a 
csapatbajnokságot, az-e, aki .meg
érdemelte ?

A  BTK, BSzKRT és WMTK „t>í- 
konyítani‘‘ akar. Bebizonyítani, hogy 
csak balszerencséjüknek köszönhetik 
fi, bajnokságról való lecsúszást, Ille
tőleg —  a W M TK —  a kiesést. 
A z FTC nyugodtan várja a bizo
nyítást, bízik az erejében.

. Bárhogyan végződjenek -is a mai 
visszavágó mérkőzések, az bizonyos, 
hogy hatalmas harcok lesznek min
den súlycsoportban. Gondoljuk csak 
el, hogy mind a négy résztvevő a 
lehető legerősebb csapatával áll a 
kötelek közé! Nézzük csak végig a 
valószínű csapatösszeállításokat:

FTC: Hámori, Szurnega, K ulinyi, 
Fellegi (Bárinka)) Mánál, Csontos, 
Szigeti, Kom olya.

BTK: Reinitz, Torma I , Bogács, 
M onfera, Torma II, H orváth (P ct-  
r ő ) ,  B ittér a, Erdős.

BSzKRT: Varga, Horváth, Fri
g y es , Bírincz, K ővári, Jákics . N é
m eth, Szolnoki.

WMTK: Kiss, Váczi, N agy h.,
Gárdonyi, Baráth, Hidasi, Gál, Já
szai.

Torma II,— M á n á l  
és a i ö b b i e k ...

Az első mérkőzés a BSzKRT és a 
WMTK összecsapása lesz. A  mérkő
zés esélyese a BSzKRT. Ez azon
ban egyáltalán nem jelenti azt, hogy 
a villamosiak biztosan győznek^ is! 
Igen nagy harcot várunk, különö
sen a lég-, pehely-, váltó- és nehéz
súlyban. A  papírforma 10:6 n  
BSzKRT javára. Jóslatunk szerint 
csak 9:7-re győz a BSzKRT.

Az igazi „csemeg" a ferencváro
siak és a magdolnavárosiak vereke
dése lesz. Itt minden súlycsoportban 
hatalmas harcok várhatók. Az alsó 
csoportokban a BTK, a felsőkben az 
FTC szerezhet több pontot. Külön 
érdeklődésre tarthat számot Torma 
U és Máncli összecsapása, ha — 
összekerülnek. Nem kevésbé Izgal
masnak ígérkezik B ogács  és K u li
nyi találkozása is. A  papírforma 
szerint az FTC 9:7 arányú győzel
met arat. Mi —  hiszünk a papír
formának.

»

A visszavágó-küzdelm ek délelőtt 
10 órakor kezdődnek a Városi Szín
házban. T íz órakor a BSzKRT—  
W M TK, fél 12-kor az FTC— BTK  
m érkőzés kerül sorra.

C s á k  t ü r e l m e t l e n ü l  
w á r f a  a  f e g y e l m i t

Jég’korongválogatottunk csúfos svájci 
szereplése nyomán még nem ültök el a 
hu Hámok. Mint ismeretes, Csák nem ment 
•eí a svájci portyára és -általában p 
hiányának tulajdonítják a súlyos veresé
geket. Csák hazaérkezésekor elmondtav 
hogy az állására való tokintettel jött 
haza már Prágából, mint  ̂azt előre meg 
is mondta s nem vette igénybe azt a 
szabadságot, amelyet mégis megszerez
tek részére, Csák azonban félt attól, 
hogy ez kierőszakolt szabadság ̂  volt, 
amelyet nem szívesen adtak meg hivata
lában.

Csák most így beszél:
— Alig várom már a fegyelmit, hogy 

véget vethessek o különféle suttogások- 
nak, névtelen vádaskodásoknak* Alig vá
rom, hogy már elmondhassam a fegyelmi 
előtt a való helyzete4. Nem titok, hogy 
már Pesten megmondtam, hogy Svájcba 
nem mehetek, nem is akarok két hétnél 
tovább elmaradni munkahelyemről. Av 
sem titok, hogy Gáti kiviteléről igenis 
szó volt. nem tehetek róla, hogy nem 
tudnák részére szabadságot szerezni s 
így Dókáknak kellett védenie Svájcban. 
Vitéz Szántó László portyavezető 4s tudta 
Prágában, hogy haza akartam menni és 
nem találtam tanácsosnak igénybevenni 
az utolsó pillanatban megszerzett szabad
ságomat. Szántó tudta, hogy szabadságo
mat meghosszabbították, hiszen ő ma« â 
mordta nekem, hogy az MTI-n keresztül 
is üzenik nekem, hogy rendben van a 
szabadságom. Erre Gosztonyi is tanúm.

— Remélem a legrövidebb időn -he-ül 
alkalmam lesz védenem magamat, mert 
idegekremonő már oz a húzás-halasztás 
és az ezzel kapcsolatos suttogások. Nem 
tesz nekem ez jót állásomban sem. ame
lyet egyébként nem a »port révén kap
tam*

— Annyit falán mcgérdem’ ék, hogy 
ügyemet mielőbb tárgyalják. Valami kis 
részem talán nekem is van abban, hogy 
a magyar jégkorong válogatott egy-két 
egészen tisztességes eredményt is ért el 
a múltban.

Kévés küzdelem után ismét legyőzte
sí, €£  Indsslái vo lt a M2.FS01?

P @ S 8 §  d r .  D 6 I I 0 & H  s i f z s S ő w e r s e n f é n

Tegnap délután a Svábhegyen? F elnőttek  fu tóversenye (18 k m ):  
rendezte a MEFSOK első n yílva -jl. Deseö dr. MAC 1:12:10, 2. Belloni 
nos versenvéf. Sífutóverseny volt MAC 1:

jMi le s? , h a  Mftncll 
'tűzbe £én? T o rm á it  
közé?súlyb&n Indul
(Apróságok a visszavágó 
ökölvívó mérkőzések előli

(A NÉGY INTÉZŐ)
A „visszavágó fordulón" résztvevő négy 

Csapat négy intézőjének magától értető
dően négyféle véleménye van a várható 
eredményről;

balgó Ferenc F T C : Nem félünk- Akár
'tízszer is kiállnánk, annyira biztosak1 
vagyunk csapatunk tudásában.

Hősen thai .Sándor, IVTK: \ Belefekszünk.! 
AjjJ, hiszem. Járái. nélkül is megmutathat
juk, kinek kellett volna nyernie a CsB-t.,

Kovács Károly BSzKRT: Szívesebben
hadakoztunk volna' a zöld-fehérekkel, de 
a WMTIÍ-rt kereszt'!! is be fogjuk 
bizonyítani. hogy bátinokságot kellett 
Volna az idén nyernünk.

Káposzta Antal WMTK: Januárban már 
mutogattuk az oroszlánkörmeinket. Nos, 
azóta cáak nőttek a „körmeink",

(DISZNÓTOR TORMAÍiKNAL)
Csütörtökön disznótor volt a Torma- 

családnál iPestszenterzsébeten. Heti kop
lalásról tehát szó sem .lehet a két Torma- 
gyereknél. Sőt az egyik ismert BTK- 
szurkoló már arról ábrándozott, hogy a 
kis Torma — középben fog indulni.

— Micsoda mérkőzés lesz a Torma— 
Csontos összecsapás! -— cuppogta.

(MANDI VISSZAVÁG)
Mándi a csepeli papírgyárban, dolgozik. 

Múlt vasárnap este, mint ismeretes, 
hatalmas tűz pusztított a papírgyárban. 
Tegnap este ezzel húzták Mándit az 
ugyanott dolgozó BTK-isták:

— Midi vasárnap a gyár, most vasár
nap te kerülsz sorra, Imre!

—̂ No, no, ez más (‘M í le ;z. Ha én 
tűzbe .lövök, nem engeinet, hanem az 
ellenfelemét kell locsolni!

nos versenyét. Sífutóverseny 
ez, ifjúságiait részére 9, felnőttek 
részére 18 km-es távon. Mondanunk 
sem kell, hogy a hó kifogástalan 
volt, a pálya szép és a h ovassy  Zol
tánnal az élen működő főiskolai ren
dezőgárda vitéz Bujdosó Kálmán és 
Nyilas Zoltán, támogatásával ̂ példá
san rendezte meg a versenyt.

Bár a leventék -síversenye és a 
Mátrában ugyanekkor lejátszódó le- 
siklóbajnokság sok versenyzőt el
vont, a futóversenyen mégis 64 in
duló akadt. Az ifjúságiaknál N é- 
m etberta  MAC érte el a legjobb 
időt (40:30), de bebizonyosodott, 
hogy többízben indult már felnőt
tekkel együtt és ezzel ifjúsági jel
legét elvesztetté. így  Tagai győzött.

A  felnőttek versenyében ismét a 
három MAC-futó, a bajnok D eseö  
dr., továbbá Belloni és Hulényi v ég 
ze tt  elöl, csakhogy most Hulényi 
nagyön leszakadt a másik kettőtől. 
Belloni és D eseö  dr. jó öt percet 
vert rá a többiekre, a  kettő között 
azonban csak másodpercnyi különb
ség volt. Most is D eseö  dr. bizo
nyult. jobbnak. —  Részletes ered
mény:

12:50, 3. Hulényi MAG
1:18:03, 4. Petrich BBTE 1:21:45, 
5. Szuromy PSE 1:22:49, 6. Mucsi
PSE 1:23:27, 7. Penke PSE 1:27:08, 
8. Cseh II. MAC 1:28:04, 9. Balog 
PSE 1:28:05, 10. Serák dr. PSE
1:28:52, 11. Pauer UTE 1:29:14, 12. 
Jelűnek PSE 1:29:30, 13. Harcos
GSE 1:34:01, 14. Dvoracsek GSE
1:35:44, 15. Albert MKE 1:37:13, 1*. 
Kővári MAC 1:38:07, 17. Magyar
PSE 1:38:56, 18. Túrják MKE
1:40:06, 19. Hidasi MKE 1:42:20.

Ifjúságiak fu tóversenye (9 k m ):  
1. Tagai Fmg. 41:22, 2. Mayer PSE 
41:40, 3. Enydi PSE 42:49, 4. Vta-
cze (Árpád g.) 43:31, 5. Sziklavári 
Fmg. 43:51, 6. Erdélyi PSE 44:25,
7. Buzási PSE 44:28, 8. Kiss Fmg. 
45:31, 9. Stemák (Árpád g.) 47:15, 
10. Hrabóczky Fmg. 47:19, 11. Kal
már Fmg. 48:02, 12. Szigeti Fmg.
50:41, 13. Rozmann Fmg. 50:43, 14. 
Király Fmg, 51:23, 15. Manger
Fmg. 51:45.

A  M EFSOK m a délután 2 óra- 
kor országos ugróversenyt rendez a 
virányosi nagysáncról. Indulnak ffi 
legjobb m agyar ugrók.

■wMwseagesgece

iz s iÉ i l - Z s p s i i
kávéhiz, étterén, 

g rill
JAZZ. TÁNC.

, A* olasz ökölvívó váloga'ott a szlová- 
f®* ellen ebben az üd6,ze állításban lép a 
•zorrtóba: Nardeeehia, Paolotti, Ciambo- 
ChV.. Proletti, Fcrrario, Masina,icsa.

város ökölvivő 'bajnokságait 
®®aMílc. A bajnoki versenyen a ren- 

és w i ®  ökölvívóin kívül szegedi, egri 
kecskeméti versenyzők is indulnak.

Ve g y e s  h í r e k

Becsülettel a halMrtt A MOVI2 óvek 
ta szorgalmazza megfelelő eportindtiiő 

raegjolenielését, mely a MOV® gondota- 
t , magában foglalja s éneklésre is a l 

-Most ~ .......................>%:i - „Becsülettel a hazáért' 
dal jeleni m eg. amelv a MOVE 

íVjJtlldtiizésót sikerrel szolgálja. A 4&1 
i JGréza szerr/eraónye.

1:IVAS
íeA « « z  TJK IV . osztályú karítveroetiyé- 
Fás" i érkezett. A versenyt a
j i l c i  ai tornatermében honyolít-
döntfí selejtez,’ík délelőtt 9-kor  ̂ a

aólután keriij sorra.
1ÍTVSE ItrmojKloti a február

lendczé-érűf201*' k“ rdvcl'ficnyél a Icc«
® vívásban. Az MPSC-vjvók 

Cra ulI nö  ̂ nyílvádós vorse-nyeu.
tunic ‘>*í<vedik .oszuHyá versenyén lá-

vózsaszín-fekcto vívói a páston.

,Í®G
NEM LESZ MA HIVATALOS CSÚCS- 

KÍSÉRLET
Ladányi Gedeon csúeslnsérlofef jelen

teit be 1300 métorre. Ezen a távon a 
csúcsot Hí elvég ily László tartja 2:21 4 
mp-el. Ezl az időt csalt a múlt hőtan 
lezajlott főiskolai hajnjjtkságoa: alkalmá
val sikerült Ladányinak mogkü»c!ítcnie 
2:25.3 mp-re. Be, mint őrtcü ültünk, « 
csúoskísérletből nem lesz semmi, mórt a 
bejelentés nem szabályszerű keretek kö
zött történt meg és így a korcsolyázó 
szövetség elnöksége nem járult hozzá a 
csúeskísérleihcz. (A szabályok szerint 
legalább bat nappal előbb bo kell jelen
teni Ta--neúeákl«'érlete.td-

Meg koŰ jegyeznünk, hogy -ez az 1500 
méteres csúcs «  leggyöngébb a nyilván
tartóit 12 magyar csúcs közül. A magyar 
csúcsok ranglistája ugyanis a következő:

I. 1T: 19.fi mp, 10.000 méter Hidvéghy 
László. BudaiNst 11130.

•2. 4:58-6 mp, 3000 méter Hidvéghy 
László, Budapest 1938.

3 . 43.6 mp, 500 méter Wir tner István, 
Díivos 1.935.

4. 2:1-0.8 mp, 1500 méter Hidvéghy
László, Hitves 1939.

5. 18:01.-2 mp, 10-000 méter Hidvéghy 
László, Davos 1938.

fi. 5:044 mp, 3000 méter Hidvéghy
László, Davos 1937.

7. 8:42.9 mp, 5000 méter Ladányi Ernő, 
Budapest 1938.

8. 1:33.6 mp, 1900 méter Wintncr Ist
ván, Davos 1931.

9. 1:33,8 mp, 1990 méter Bácskai Béla és 
Ladánvi Gedeon, Budapest 1938.

10. 8:47-3 mp, 5000 tnétar Hidvéghy 
László, St. Morítz 1939.

II. 44.9 mp, 560 méter Wtntner István, 
Budapest 1932.

12. 2:24-4 mp, 1500 méter Hidvéghy 
László, Budapest 14138.

A gyorskorcsolyázóknak nincs ma ver
senyük, ezért minden valószínűséjr sze
rint csak a saját kedvtelésükre fognak 
idCro futni. Az előjel tkböl it '-.ive alig- 
honem négyen leszniek a vá'lnl iozó ked
vűek.

I’ORTYA HELYETT VIZSGALAT
Az országos korcsolyázó szövetség le

mondta a válogatott korongcsapat német- 
országi és milánói portyáját. Ehelyett 
vizsgálatokat fognak tartani a svájci 
eredményekkel és portyával kapcsolatban. 
(Válogatott lrorongcsapatunkuak március 
3. és 4-én kellett volna Berlinben játsza
nia és fi-án Milánóban.)

KISOK VÁLOGATOTTAK EGYMÁS 
ELLEN

A KISOK jégkorongbizottsága jövő 
szerdán este fél 9 órai kezdettel I. és II. 
osztályú csapatokból állít ki válogatott 
csapatokat egymás éllen.

A két válogatottat már össze Is állította 
Tajthy dr, a KISOK korongbizottságának 
előadója.

A két csapat a következőképpen fest :
I. osztályú válogatott: Hunkár (Kegyes- 

rendit — Wein (Kegyesrenfli), Szőgyén 
(Evangélikus) -— Elek (Evangélikus) 
Measinger (Evangélikus), Danis (Zrínyi). 
Cseresor: Fodor (Zrínyi), Trunkó és
Kornfeld (Kegyesrendí),

11. osztályú válogatott: Búza (Aranyost)
— Barna (Gyakorló). Masséna (Kir. kath.)
— Stolpa (Verbóczy), Molnár (Eötvös),
Molnár (Gyakorló). Cseresor: Borsky
(Gyakorló), Andréka (Rákóczi), Endrei II 
(Rákóczi)

A mérkőzést Jeney Zoltán, a BKE 
csapatkapitány® fogja vezetni.

így  áll a német korongi) íjnokság:
1. Düsseldorfer KG- 4 3 1 0 8:3 7
2. Berliner SC 3 1 2 0 5i8 4
3. Kastenburger SV 4 1 1 2  £:7 ®
4. Kafftlder ;EV 8 í 0 2 2:7 2,
5. Reussen Wespen 4 1 0  8 .6:7 .2

A berHtiick tehát nem tudják megvé
deni bajnokságukat. ’

KOSAEEABDA
Készül «  Gamma a nSi bajnokságra,

Gamma-MTE 21:11 (8:9). Wzette: Bor
sos és Bsnkő. A Gainma-hölgyck biztos 
-yí'bc lmot arattak az MTE főiért. Kc- 
sárdobó: Bánki (10), Werth (fi), Csőke 
(3), Bartus ós Dosztó!,, illetve Lamos (5), 
juhász (4) és Bisitz 12).

A kosárlabda bajnoki mérkőzések beli 
beosztási tervezete a következő: Női baj
noki mérkőzések a Műegyetemen: szerdán 
és vasárnap. Férfi bajnokság: I. osztály: 
Csütörtökön, BSzKííl-tornaterem. II. 
osztály; Sz-ombaton, Műegyetem. III- osz
tály; Vasárnap délelőtt. Műegyetem. A
IV. osztályú bajnokság színhelyéről még 
egyelőre nem lörtcrt döat-f*. A'alószínű 
azonban, hogy á MOVE Podmaninz.kyt 
utcai' tornatermében játszák le ezeket «  
bajnoki mérkőzéseket.

Az olaszok ellen készülődő magyar fő
iskolai válogatott kosárlabda keret való- 
sziniHeg már a jövő héten a nemzetek 
közti mérkőzés színhelyén, _ a BSzKBT 
[ornaterraóben tartja edzés-ert.

A BEAC válogatott kosarasával, Csányí 
Sándorral nagyot nőtt főiskolás váloga
tottunk ereje. Ha a még rendelkezésre 
álló idő alatt komolyan fog dolgozni, 
akkor a legnagyobb erőssége lehet- a 
magyar válogatott együttesnek.

Kosárlabda körmérkőzést ír ki r MEF
SOK. A mérkőzésen csak fizok a játéko
sok játszhatnak, akik a MASe I- ' sz 
tályú bajnokságában nem szerepeltek f 
főiskolai egyesület színeiben.

A XI. osztályú bajnokság
k‘somolt tavaszi mérkőzéseinek rf-zlpíes 
iKXKSZtásf; I. forduló: SziliC—MAFC 3T-, 
PeSC-TFSC LL, BSzKRT II—BFA.C II.. 
VÁC TI—BBTE II- — XT. forduló: MAFC 
IT.—BBTE II., BEAC II—VÁC II.,
TFSC II— BSzKRT II.. RzIHC-PeSC. -  
ITI. forduló: PeSC-MAFO II.. BSzKRT 
3T—SzTHC, VÁC II—TFSC II., BBT.fi 
IT—BEAC II. — IV- forduló: MAFC 
TT— BEAC II.. TFSC II—BBTE IL, 
KzIlKL-VAC II.. PeSC—BSzKRT II.
V. forduló: BSzKRT II—MAFC IL,
VÁC TT—PeSC, BBTE II—SzIHC. BEAC
II__TFSC II. — VI. forduló: MAFC II.
-TFSC II-, SzIHC—BEAC II.. PeSC— 
BBTE II.. BSzKRT II—VÁC II, -  VII 
forduló: VÁC II—MAFC II., BBTE IL 
-BSzKRT II., BEAC II—PeSC, TFSC
II— SzIHC-

A III. osztályú bajnokság sorsolása:
I. forduló: BSzKRT III—BEAC III. 

PeSC II—252. cserk. TI., MTE—SzTHC
IL — IT. forduló: BEAC III—MTE,
SzIHC II— PeSC II., 252-es cserk. I I— 
BSzKRT III. — III. forduló: BSzKRT
III— SzIHC II., 252-cs cserk— BEAC
ITI., PeSC II—MTE. — IV. forduló: 
PeSC II—BSzKRT IH., SzIHC II
BBTE III-. 252-es cserk —MTF. ~  V. 
forduló: MTE—BSzKRT III., SzIHC IL 
252-es e«erk.. PeSC IT—BEAC Hl.

Tassonyi EdSnér BBTE győzőit 
leslklóbalnokság első napián

Ig lö ln é  f le ő d  T i n i k é  nagy fö lénnyel vezet  
a hö lg yek versenyéb en  
j&x Ifjúsági Jobbágy m eeelösfe Sslklál*  
K ő v á r i t ,  S z s l s y t

mm Telefonjelentésünk  ■==
Mátra, február 24. j

A remén korcsolyázd bajnokságokat
Kolozsvárott rendezték. Eredmények: 
Gyorskorcsolyázóé: 500 méter: 1. <Jaál
63.4 mp. 1600 méter: 1. Gaál 2*8.8 mp. 
6000 méter: 1. Sándor 10:4-9.8 mp. Romá
nia gyorskorcsolyázó bajnoka: Gaál
Károly 181.300 pont. Hölgymökorcsolyázó 
bajnok: Pop Romica. FérfíműkorcsolySzó 
bajnok: Turueanko Román. Páros mű.
korcsolyázás bajnoka: Gubertné—Heuchert 
pár.

A svéd Hiúsági *> orskoresolyizé baj- 
nokságokat Blomgren nyerte. 500 méter: 
i. E. Blomgren 46.8. 1500 méter' 1. E 
Blomgren 2:31.2 mp. 6000 méter: 1. C. 
Fried 8:59.8 mp.

HŐSPORT

Ecetemen G y ö r g y  
nyerte a PT lesikló- 
versenyét 
A P X  &  csapatgyöztes

Szomliaton délután rendezte 
P T  a bankosok idényzáró síverse
nyét. A  Svábhegyen lebonyolított 
versenynek nagyszerű idő és pom
pás hóviszonyok kedveztek. A, nagy
számú induló a Normafa— Sigray- 
lejtő útvonalat futotta kétszer vé
gig. A  két futam alapján a követ
kező sorrend alakult ki:

1. K elem en  AMB 5:39.8, 2. Rész  
PK 5:41, 3. Csinkay  KB 6:15,
Darás dr PK 6:19-2, 5. Buday AMB 
6:25.

C sapatversenyben: %. PK (Rész
Darás dr. Hartmann), 2. MAH, 
PT, 4. KB,

A  nemzeti lesiklóbajnokság első 
számát, a  lesiklást szombaton dél
előtt rendezte meg az MSK. A  ver
seny színhelye a mátrai északi 1c- 
siklópálya volt, amelyet természe
tesen végig kiváló ' porhó borított. 
A mezőny jó formában volt és álta
lában a felső meredek részt csak
nem mindenki kitünően vette. A  
pálya alsó részén, az úgynevezett 
Avuson, ezen az enyhelejtőjú ré
szen azután az érvényesült akinek 
gyors volt a síje. A  felső rérzen 
például K ővári és D em jén  volt a 
leggyorsabb, az Avuson azonban 
mégis többen is eléjük kerültek.

A  lesiklást Tassonyi Edöm.ér 
megérdemeltne nyerte. Jól -ismeri 
ezt a pályát, elég vakmerő is s 
ezúttal nem jött semmi sem közbe. 
Ernáiméi szívósságának, állóképes- 
égének köszönheti második helyét. 

Pompás telesítmény az ifjúsági 
Jobbágy  harmadik helye. Egész se
reg rutinos róká t, koprőbált nagy
ágyút előzött meg az ifjúsági baj
nok. A  fiatal Szikla  is eléje került 
K ővá rin a k  és S za la gn a k , a két 
nagyságnak. Nem sokkal, végzett 
mögöttük a kitűnő technikájú Dem 
jén , a még mindig nagyon állóképes 
B ereczky  és a pályát igen jól is
merő M atuskovich.

A  nők közt Tglóiné Eleőd Anikó
nak nem akadt ellenfele. Több, mim 
egy perccel verte Lénárd  Vicát, a 
második befutót.

Részletes eredmények:

PÉrftak:
I. Tassonyi E. BBTE 4:16 8, 2, Ernámtól

BBTE 4:18.8, 3. Jobbágy MAFC 4:25.3, 
4. Szikla MAFC 4:27.6, 5. Kővári BSzKRT 
4:30. 6. Szalay BBTE 1:30.6, 7. Demjén 
MAC 4:31.8, 8. Bereczky MAC . 4.'.33,
9. Matuskovich MSK 4:87.8, 10. Mátyás- 
falvy BBTE 4:44, , - _

II. Lilik MAFC ás Tassonyi Cs. BBTB
4:48, 13. Iglói MSK 4:48.4. 14. Harang- 
völgyi PSE 4:55, 15. Szokolay dr BEAC 
4:55.4, 16. Hambalkó BSzKRT 4:59. 17. 
Schneiöer BBTB 5:0S. 18. Szász MAC
5:09. 19. Hadnagy BEAC és Kovács Ze, 
BBTE 5:10,

21. Jakopövies B. BEAC 541.2, SS. 
Resös J. GSE 8:16.2, 23. Király MAC 
5:17. 24. Gáser-MAFC 5)17.2. .25. Bérc^y 
MAFC 5:18-8. 26. Balatoni BEAC 5:34, 27, 
Tömör BEAC 5:43, 28. Saág MAFC
5:44.8, 29. Györy MAC 5:45, 30. Méray- 
Korváth MAFC 5:55,

31 Gáspár MAFC 6:08.8, 32. Jakopovlcs 
L. MAFC 6:09. 33. Takács BSzKRT-6:21, 
34. Tomm HTYK 6:29.2.

Ifjúsági sorrend: 1. Jobbágy, 2. Harang- 
völgyi, 3. Bérczy.

Az első 25 indul vasárnap a tnűloelk- 
lásban.

Nők:
1. Iglóiné Elefld Anikó 5:15.8, 2. Dénárt 

Vica UTE 6:28.2, 3. Szellemé BBTE
6.41.2, 4, Kozmáné UTE S:DS.

Délután bonyolították le a déli lesik'lón, 
az úgynevezett csuszkapályán az együttes 
indítású vándordíjas verseny előfutamait. 
Az első előfutamból Ernáimtól, Ham beiké. 
Balatoni és Regős, a másodikból Tas
sonyi E„ Kővári, Lilik és Tömör, a har
madikból Szalay, Matuskovich. Szász, 
Demjén, a negyodikből Király. Jobbágy, 
Bereczky, Szolnoky jutott a középfutam
ba. Emimnél és Tassonyi futotta a leg
jobb időt: egyformán 3:18-at.

A fcétíutnmos mül»siklííst vasárnap 
délelőtt rendezik. A lesik! is és »  mü- 
Ie«iklások összesített eredménye alapjáét 
állapítják meg a nemzeti lesiklóliajnoksag 
sorrendjét.

AUTÓ

Misem akadályozza a német 
gépkocsi kivitelt

— mondják illetékes helyen l 
Megérkeztek az első német Buea-pnenk

A közel hat hónap óta tartó háborús 
állapot következtében felmerült az a kér
dés, hogy vájjon a német gépkocsik 
Magyarország felé irányuló kivitelében 
nem éli-e elő zökkenő. Köztudomású, hogy 

a magyarországi gépkocsi utánpótlás 
legjelentősebb tényezője a német 
gyárakból hozzánk Irányított soroza

tokból adódik,
a nagyszámú német gépkocsi .mellett a 
szintén eléggé tekintélyes olasz behozata
lon felül a francia, angol stb. gyárt
mányok alig bírnak jelentőséggel. 
A magyar gépkocsiállomány sszsporoüáea 
tehát teljesen attól függ, hogy vájjon a 
német gyárak mennyiben szálllióképesek.

A legilletékesebb német iparhatóság 
értesítése szerint

a lóniet gyárak termelése biztosítva 
van,

úgy hogy nem kell attól tartanunk, 
mintha a kivitelben bármilyen zökkenő is 
állhatna elő. A magyar piac ellátása 
tehát minden tekintetben biztosított. 
A német gyárak máris olyan tömegű 
eladásra kész gépkocsi felett endelkez- 
nek. melyek a Magyaron zrtg felé irányuló 
kivitel tavalyi mennyiségének többszörö
sét is felezni tudja, a gyárak tehát a 
legnagyobb rendeléseknek is eleget tud
nák tenni.

A legutóbbi időkben zökkenőkkel talál
kozott

griiinlabroncg
szállítás kérdése is már megoldottnak 
tekinthető. A német mőgumit élőéin*6 
Buna-gyár teljes üzemben vau és mint

első fecskék megjelentek Magyarországon 
is az első műgumi abroncsok, melyeket a 
természetes ka-ucsukból készített 
pneumatikoktől külsőleg csak

a köpenyeken levő „B“  bet# 
különböztet meg, A Buna-pneumatik 
élettartama sokkal jobb. mint a természe
tes gumié, a gyakorlati próbák alkalmi
val

25—36%-kal hosszabb üzemet bírtak,
mint a növényi eredetű paeuk, amellett 
nemcsak olajokkal és benzinnel s/.embcu 
ellenállónk, hanem nem öregszenek, azaz 
idővel nem száradnak ki í  nem képződ
nek rajtuk az ismert hajszálrepedéBek, 
melyek a nedvesség behatolását ég vele a 
gumi időnek előtti pusztulását könnyítik 
meg.

TENISZ
Itt az olasz tenisz-műsor Bök hír látott 

már n-apvilásot, hogy ez ®la«zok idén 
milyen hatalmas tenisz műsort bonyolíta
nak ]«._ Az olasz tenisz szövetség most 
összeállítottá az idei év olasz versenyei
nek műsorát ás ott bizony mim!?.*, idő
szakra jut jó néhány esemény. Imre a 
műsor: március 18—17: San Rcmo, 38—24: 
A!ns:f, 23—31: Genova. — Április 2—T: 
Palermo, 9—14: Taermina 15—23; Roma, 
22—28: -Capri. — Július 29—augusztus: 4: 
MontüenUni. — Augisztus 5—11: Liváros, 
32—18: Viarc-rvio. -— Szentemb-r 2—8:
:Vawjáe. 9—35: Vcnrzia. ■ 16—22: Merano* 
Válogathatlak az európai teniszez)^ 
hogy mikor is mennek Olaszországba.
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ATLÉTIKA

Augusztus 17-18-ikán lesz 
az országos baínoksáe a HASx úi tervezete szerint

Amikor a MASz ősszel a bajnoki< b) 
versenyek és válogatott viadalok 
időbeosztását készítette, elsősorban 
az olimpia lebegett szeme előtt. 
Úgy igyekeztek a szövetségben a 
nagy versenyek időpontját rögzíteni, 
hogy ezek a verseny megfelelő elő
készületül szolgáljanak a helsinki 
olimpia versenyeire. De már akkor 
kijelentették a szövetségben, hogy 
ha az északi háború következtében 
a helsinki olimpiát nem. rendeznék 
meg.

cseh'

a versenyműsort át fogják dol
gozni.

E zt, az átdolgozást mindenképpen 
Szükségessé teszi a kegyetlen tél is. 
Az előjelek szerint a pályák még 
igen sokáig nem lesznek olyan 
állapotban, hogy rajtuk kiadós ed
zést lehessen tartani és ezért szük
séges mind a, bajnoki versenyek, 
miíid pedig a válogatott viadalok 
időpontját a nyár derekára tolni. A  
szövetségben már elkészítették az 
egész  évi műsor alapját képező

szövetségi verseny tervezetet.
ütfost majd F a r k a s  Lajos főtitkár 
az egyesületek képviselőivel meg
tárgyalja, hogy'- az új szövetségi 
határnapok által érintett egyesületi 
versenyeket hogyan helyezzék el és 
azután megtörténik majd a szövet
ségi műsor hivatalos jóváhagyása 
is.

Az új tervezet 
S kővetkező:

Június 23: Jugoszlávia— magyar

-Ma

-Ma-

és a lehetőség szerint 
morva, görög stb. viadal.

Július 6— 7; Német ország- 
gyarország.

Július 20— 21; Olaszország- 
gyarország.

Augusztus 10— 11: Serdülő és if
júsági bajnokság, 3000 m akadály 
és 10 km. gyaloglóbajnokság.

Augusztus 17— 18: Országos egyé
ni bajnokságok.

Szeptember Is Német-magyar
4x1500-as váltó.

Szeptember 15: Lanzi— Harfclg
találkozó Budapesten.

Szeptember 38— 29: Váltóbajnok
ságok.

Szeptember 29: Marathóni-baj-
nokság.

Október 9— 10: Tízpróba-bajnok
ság.

Október 13: 50 krn-es. gyalogló-
bajnokság.

A  határnapok megfelelőnek lát
szanak, egyedül

az ifjúsági bajnokság időpontja
ellen merülhet fel kifogás. Az ifjú
sági bajnokságokat eddig követke 
zetesen június utolsó vagy július 
első vasárnapján rendezték. Ennek 
alapos oka az volt, hogy a nagy
részt diákokból óilő ifjúsági gárda 
még nem széledt széjjel, nem ment 
el nyaralni és részben még az is
kolai fegyelem hatása alatt köny- 
nyebben volt csatasorba állítható. 
Éppen ezért a mi véleményünk sze 
rint június 29— 30 alkalmasabb ha
tárnap lenne, mint augusztus kö- 
zene.

A BBTE terveit nagyon 
megzavarta, a  kemény tél
Bizonytalan, hogy m ikor készü l e l a pálya

A  magyar atlétika életében igen 
fontos esemény a BBTE új pályá
jának a versenyzők rendelkezésére 
bocsátása. Abban, hogy tavaly álta
lában gyengébb eredményeket ért el 
a magyar atlétika, nagv része van 
annak, hogy a BBTE régi pályáját 
le kellett bontani, az új pálya építé
séhez pedig csak ősszel kezdhettek 
hozzá. I°-az, hogy azután a pálya 
építése hatalmas iramban folyt, 
maga a salakpálya teljesen elké
szült és így került rá a vastag hó- 
takaró. A  klubház, tornacsarnok, 
Öltözők építését azonban a kemény 
tél megakasztotta.
, A  BBTE júniusra tervezte nagy

szabású pályaavató versenyét. Meg
kérdeztük

Helnrich Antal dr. szakosztályi 
elnököt,

hogy áll a pálya és az avató ver
seny ügye. Nem volt könnyű dolog 
ötpercnyi időt elrabolnunk a nép
szerű elnöktől. Ha elmondjuk, hogy 
Beinrich  Antal civilben a Salgótar
jáni Köszénbánya igazgatója, nem 
is kell bővebben magyaráznunk, 
hogy miért annyira elfoglalt.

—  Bizony, annyira be vagyok  
•most fogva , hogy alig tudok törődni 
az egyesü let dolgaival. Nem régiben  
volt eg y  elnöki ülés, azon beszélget
tünk pálya és részben az avató 
verseny kérdéseiről is. Tény, hogy  
a kem ény hideg nagy zavarokat 
öltözött. A z  ép ítkezést be kellett

szüntetnünk, pedig enyhébb tél ese
tén időnként dolgozhattak volna. A  
megállapodás szerint

a pályának május elsején telje
sen készen kellene állnia,

erre azonban nincsen sok rem ény. 
A zt sem  tudjuk, hogy a hó mikor 
takarodik el a pályáról és mikor 
hozhatjuk legalább azt használható 
állapotba. M indenesetre elkövetünk  
mindent, hogy annyi küzdelem után 
v ég re  újra fedél alá jusson az eg y e 
sület.

—  Pályaavatő versenyünkről is 
korai beszélni, hiszen

azt sem tudjuk, hogy milyen
időpontban rendezhetjük meg.

Csak akkor van értelm e, ha már 
teljesen  készen van a pálya. Bi
zonytalan az egész tavaszi helyzet 
is és  nem  tudjuk, hogy ha ma va
lam elyik  külföldi n agyságot leköt
jü k , az az illető időpontban eleget 
teh e t-e  kötelezettségén ek . A z  min
d en esetre bizonyos hogy a pálya
avató versen yt

nagyszabású sporteseménnyé
akarjuk  tenni. A  tárgyalásokat 
azonban csak akkor kezdjük majd 
el, ha a helyzet kialakul és az idő
pon tot is m eg tudjuk határozni. 
N incsen olyan nagy választékuk  
most, a külföldi atlétáknak a m eg
hívó,sokban, kapunk majd akkor is 
m egfelelő  ellen feleket.

MOZI

E m il  J a n n in g s  e g y  h e te t  
tö lt  B u d a p e s t é n

Február 28-ás, szerdán érkezik Buda' 
pestre Emin Jannings, a legnagyobb né- 
met színész, a Tobis-filmgyár művészeti 
irányítója Csütörtökön lesz a díszbemu
tatója az Urániában Jannings nagy film
jének, & ,,Róbert Koeh’*-nak és Jannings 
elsősorban azért utazik Budapestre,'hogy 
résztvegycn a díszelőadáson. De azért is 
jön, mert régi szerelmese Budapestnek, 
ahol régebben gyakran szerepelt színpa
don is, természetesen berlini színtársula
tokkal. Egy teljes hétig marad Budapes
ten Jannings és. csak március 5-én vagy 
6-án tér vissza majd Berlinbe,

HM  .....  ^  — — l    

«iA le g n a g y o b b  
a m erik a i tru bad ú r 
é le te  Síimen* 4*

így hirdetik Amerikában a „8w a- 
nee R iver“  című nagy, színes, éne- 
kesfüm et, amelyet Sidney Lanfield  
rendezett a 20th Century-Foxnak.

A  „legnagyobb amerikai truba
dúr", Stephen FoSter alakját Don 
A m eche  keltette életre. A  női fő
szereplő (Andrea L eed s), aki az 
újabb hollywoodi gárda egyik leg
tehetségesebb tagja, ahogy erről az 
,,Alomkapu" című filmben nekünk 
is alkalmunk volt meggyőződni. (Az 
érvényesülni nem tudó és ezért vé
gül öngyilkos színésznőt játszotta 
Andrea Leeds az ,,Alomkapu"-ban.) 
A „Swanee River" harmadik nagy 
szerepét A1 Jolson játssza és ismét 
nagy négerutánzó számot ad elő a 
filmben.

Eítíínt a hóember. . .
A  Filmirodából eltűnt a H óem ber , 

Nem olvadt el. Csak a címe válto
zott.

H óem ber  volt a címe ugyanis a 
most készülő énekes vígjátéknak, 
amelyet Rodriguez Endre rendez. A  
felvételek megkezdése után azonban 
rájöttek, hogy ez a cím mégsem 
illik eléggé a filmhez. Találtak is 
illőbb címet;. Te vagy  a dal. Ez .a 
cím elárulja, hogy az új filmben 
sok szerelem és sok dal lesz.

TJj tenorista kezdi meg fllmpálya- 
futását a készülő filmben: Sárdy
János, az Operaház fiatal énekese. 
A  két i.3í főszereplő: S ennyey  Vera 
és Szabó Klári.

A  filmben nasrvon sok zene és 
ének:;-ím van. Egy zeneszerző nem 
Is volt eléír, kettő kellett hozzá: 
F eleky  László és D olecskó  Béla. A  
filmet a rendező, Rodriguez  Endre 
Irta. A  felvételeket Icsey  Rezső ké
szíti.

Néniét—magyar válogatott ©rssság*' 
úti verseny lesz; idén a Budapest-? 
Graz-Bécs®Bitdapest táv verseny

Több, mint másfél évtizeden át 
osztrák-magyar válogatott mérkő
zésként bonyolította le az ÖRB és 
az MKSz a Budapest— Bécs— Buda
pest országúti táwersenyt. Az oszt
rák államnak a Birodalomba való 
visszatérte után ez a torna Bécs és 
Budapest városok, közötti válogatott 
versennyé egyszerüsödö-tt s úgy 
volt, hogy az idei kiírás is azonos 
lesz a tavalyival.

A  német legfelsőbb kerékpáros 
főhatóság azonban legutóbbi ülésén

másként határozott. Úgy döntött, 
hogy már az idei Budapest— Graz—• 
B écs— Budapest távversenyt ném et- 
m agyar válogatott országúti torna
ként fog ja  fe l s erre a pünkösdkor 
döntésre ju tó viadalra a ném et o r 
szágúti am atőrsport legjobbjait ül
teti nyeregbe. Ezt az elhatározását 
már az UCI nem zetközi versen y- 
naptárában is kife jezésre  ju tta tta , 
—  am ennyiben ezt a versenyt o tt is 
mint m agyar-ném et válogatóit m ér
kőzést kérte  feltüntetni.

Wöoder5on alkalmas, . .
London, 1940 február.

Minden angol sportember igyek
szik elhelyezkedni a Nemzeti Szol
gálat keretein belül. Van, aki kato
nának megy, van, aki légvédelmi 
őr, rendőr vagy tűzoltó.’ A  tűzoltók 
soroztak éppen, amikor a jelentke
zők között közderültséget keltett 
egy nagyorrú, szem üveges, cingár, 
feltűnően alacsony em berke. Bal- 
szerencséjére éppen két óriással 
együtt lépett a sorozóterembe. A  
szemlélők azt hitték, nem is bo- 
csájtják vizsgálatra. Végül mégis 
megvizsgálták. A  vizsgálat különös 
eredményt hozott. Csodálatos tüdő, 
nagyszerű szív, elsőrangú idegzet...

—  Mi a fogla lkozása?  —  kérdez
ték az orvosok habozva.

—  Ügyvéd, —  mondta az újonc- 
jelölt.

' - — Űz valami sp o rto t? —  kérdez
ték tőle.

— • Igen , futni szoktam .
Az egyik orvos az írásokba te

kintett s a következő pillanatban 
fötkiáltott:

. —  Mr. Sidney W ooderson, ön al
kalmas, de —* adjon eg y  autogra
m ot!

W ooderson  most Önkéntes tűzoltó 
és egyenruhában jár tárgyalásokra, 
mint ügyvéd.

M . , B» J5,

WYKOFF TUBA VERSENYEZ
A Brooklynban rendezett fedettpálya- 

vc-rseny legérdekesebb eseménye a Frank 
Wykoffnak, a 100 yardos világcsúcs társ
tulajdonosának győzelme a hármas össze
tett vilgtázóverscnyben. V/ykoff 19S0-ban, 
teliát tíz évvel ezelőtt futotta 9.4 mp-es 
100 yardos világcsúcsát, aztán kétévi 
szünet után újra versenyezni kezdett és 
tagja, volt 1936-ban az olimpiai bajnok 
amerikai -ixlOO-as válténak. Most 60 
yardon 6.6, 100 yardon 10.6 mp-es gyen
ge idővel győzött, 80 yardon a 8.3 mp 
alatt győztes Kipling mögött a második 
lett és ezzel megnyerte az összetett ver
senyt. Egyébként 500 yardon a néger 
Herbert győzött 58.6 mp alatt. 880 yar
don Cunningham 1:56, kétmérföldön Lash 
9:00.6 nip alatt. A magasugrást Brynes 
nyerte 196 cm-el.

--------— * Y - - --------
C’serenyei István, a nyugati kerület 

szakoktatója írja Győrből: „A  győri
ETO atlétikai szakosztályát szeretném 
olyan magas színvonalra emelni, mint 
amilyen magasan a jelen pillanatban a 
diósgyőri MAVAG atlétikai szakosztálya 
áll. A  lehetőségek meg vannak erre, 
csak idő és főleg munka keli ahhoz, 
hogy a győri atlétika is rövid idő alatt 
a DiMAVAG magasságában tündököljön.

A tornatermi edzéseket bizonytalan idő
re meghosszabbították. Vadas Iván, köz
pont i szakfelügyelő szerint március vé
géig, de az is lehet, hogy április közepéig 
elhúzódhat a kerettagok tornatermi mun
kája.

N esze  neked , Cseh Matyi r
—  A  Hungária is feljelenthetné 

Cseh Matyit.
r_„ 7 7 7
—  Hányszor adós maradt a  —  jó
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TORNA
A MOTESz tanácsa legutóbbi ülésén 

megalakította a bizottságokat. Mindössze 
négy bizottságot alakítottak: intéző, gaz 
dasági, fegyelmi és szabályalkotó bizott
ságot. A tornaszövetség bízik benne, 
hogy h tornasport ügyvitele így sokkal 
egyszerűbb, gyorsabb és eredményesebb 
lesz,, mint azelőtt volt. A tanács elhatá
rozta azt is, hogy a középkorú tornászok 
minősítése ezentúl egy évre, mégpedi 
naptár5 évro szól. Ez azt jelenti, hogy 
az Mén minősített tornász számára ma
gasabb teljesítmények elérése csak 
jövőre kötelező.

A MOTESz szöve+ségi dísztornát rendez 
március 17-én. A dísztornán 17 egyesület 
SÖO tornásszal vesz részt. A dísztornát 
eredetileg a Városi Színházban akarták 
rendezni (sportcsarnok hijjáiD, de ennyi 
résztvevő részére ez a színház nem ren
delkezik elég öltözővel. A dísztorna szín
helyén, az NTE-ben viszont a nézők szá
mára alig 500 hely van.

A 2. budapesti női ifjúsági jelvény- 
szerzőt vasárnap délelőtt 10 órakor ren
dezik az NTE-tornateremben.

Az NTlí országos felnőtt és ifjúsági 
tornaversenyt rendez vasárnap délután 3 
órakor szentkirályiutcai tornateremben. 
A versenyre 62 nevezés érkezett.

NŐI TORNA.SZVALOGATOTTTTNK.
HÁROM ÖT ASZ VAROSBAN

tart bemutatót május folyamán. A ma
gyar együttes az olasz női válogatottal 
együtt tart bemutatót Firenzében, No
vaijában és Páduában. A nyolctagú ma
gyar csapatnak az olasz tornaszövetség 
meghívólevele szerint április 30-án kelle
ne útnak indulnia,

ÚSZÁS
ÜSZŐDAAVATŐT TARTANAK ÁPRILIS 

ELEJÉN ŐZDON
Az utol3Ő simításokat végzik az ózdi 25 

méteres uszodán! Március elejére el is 
készül. Az óVTK újjá szervezi úszószak
osztályát és ingyenes úszótanfolyammal 
akarja népszerűsíteni ózdon az úszást. 
A tanfolyamra száznál több leány és 50 
fiú jelentkezett. A vízilabda csapatot is 
újjászervezik és benevezik a kerületi II. 
osztályú bajnokságra.

Az uszodaavatóra meg akarja hívni az 
ÓVTK a magyar hölgy- és férfiúszók 
legjobbjait és a válogatott vízilabda 
csapatot. Természetesen állandó ifjúsági 
és kerületi versenyeket is rendez az 
ÓVTK, hogy ezzel is hozzájáruljon az 
ifjúsági tömegsport fejlesztéséhez.

Az úszószakosztály vezetését Fiedler 
Ottó, volt főiskolai úszőbajnók ..vette át. 
Szakértelmétől nagy erdeményeket várnak 
az ózdi sportkörökben.

Kíefer új világcsúcsot javított az 500 
méteres hátúszásba.i Az új csúcs: 5:59.

K ERÉKPÁR
ELMARAD

az első. mára hirdetett közőe kerékpáros 
edzés. Az MKSz megvizsgálta az ország
utakat és úgy találta, hogy azok edzésre 
alkalmatlaook. Jgy aztán az első „kivo
nulást” bizonytalan időrefc elhalasztotta a 
JoSwtei*

ÉGI ÉNT PORTYÁBAJNOKSAGOT IS 
HLNDSZERSIT AZ MKSz

A nagyobb és mozgalmasabb egyesületi 
sportélet megteremtése és fenntartása ér
dekében elhatározta az MKSz, hogy az 
idén a portyabajnokságok rendszerét 
gyökeresen megváltoztatja. Az egyenlet 
portyabajnokság keretében megbízza az 
egyes egyesületeket azzal, hogy kellő 
és hatályos ellenőrzés mellett saját 
kebelükben rendezzenek bajnoki ponto
zás szempontjától is figyelembevehető 
portyákat. E versenyeken kívül az 
MKSz még két bajnoki futamot rendez. 
Ennek mezőnyében minden kebeiébe< tar
tozó egyesület elindul.

Ezen az új rendszeren kívül meghono
sítja az MKSz az egyéni portyabajnok
ságot is. Ebben az új versenyben min
den rendes és pártolótag elindulhat, 
maga választhat távot, terepet, útvona
lat, csupán az a fontos, hogy a kerék
páron megtett utat hatóságilag igazolt 
naplóval bizonyítsa. Ezt a naplót r, 
szövetség fogja a résztvevők rendelke
zésére bocsátani és a végeredményt és 
a bajnoki sorrendet a résztvevők által 
1940-ben összesen megtett kilométer
távolság határozza meg.

KÉZILABDA
MA: NŐI K ' ZILABDA K ÖRMÉRKŐZÉS

A NEMZETI TORNACSARNOKBAN
Az elmúlt vasárnap a válogatott kézi

labdacsapatok villámtornája foglalkoz
tatta a kézilabdázókat. Az éljátékosok 
küzdelmei jó játékot hoztak, mégis meg 
kellett állapítanunk, hogy az egyesületi 
színek erősen hiányoztak a porondról* 
Ma, vasárnap újra az egyesületi színeké 
lett volna a szó a Nemzeti Tornacsarnok 
barna lurészporában. Az MKESz ugyanis 
villámtornát írt ki a szc vetsógidíjas csa
patok részére, de ez a torna a terem el
foglaltsága miatt az utolsó pillanatban 
elmaradt. Ma tehát csak a női kézilabda 
körmérkőzés utolsó fordulója kerül sorra. 
Az MTE nehéz feladatot vállalt magára, 
amikor valósággal váltóra áll ki három 
egyesület, a Koszorú XI., M. Posztó és 
a Standard SO együttesei ellen. A XI. 
kerületi „Lotlák” ellen győzhetnek, a 
bajnokjelölt M. Posztó és a fejlődő Stan
dard SC ellen azonban alighanem veszí
tenek a tehetséges pirosak.

MTE—Koszorú XI.: a . leggyengébb
Koszorú-csapat eddig nem sokat mut&totl 
a teremben, sőt két mérkőzésre ki sem 
tudott állni teljes csapattal. A pirosak 
lelkesebbek és gyakorlottabbak., ennyi 
pedig elég lesz a győzelemhez (9 óra). 
M. Posztó—MTE: a bajnokjelöl': csepeli 
csapat minden részében jobbnak látszik. 
Az előző mérkőzéstől fáradt MTE a győ
zelmét csak megnehezítheti, de meg nem 
akadályozhatja (9.25). A II. osztályban 
az elől ál ló csapatok esélyesek: M. Pcsztó 
TI— MTE 31. (9.50). MTE II.—Koszorú 
XI. II. (10.15). Standard SC—MTE II. 
(10.35). A mérkőzések délelőtt 9—11-ig i 
Széntkirályi-uicai Nemzoti Tornacsarnők 
bán játszódnak le.

R A D lö
Vasárnap, február 25.

Budape&t I. (549.5 m): 8: Ébresztő. — 
Utána: Szózat. — Majd: Hanglemezek.
— 8.45: Hírek. — 10: Egyházi ének és
szentbeszéd (Kovács Vince dr váci plé 
bános). — 11.15: Evangélikus istentiszte
let (Raffay Sándor dr püspök). — 12.30: 
Budapesti Hangverseny Zenekar. Vezé 
nyel: Fridi Frigyes. — Közben: Rádió 
krónika, -r- IS.45: Hírek. — 34: Magyari 
Imre cigányzenekara muzsikál. — 15: 
Időszerű gazdasági tanácsadó. — 15-45: 
Tánclemezek. — 16: Indul a labdarúgó
bajnokság. Beszélő Plu.bár István és Le
gényei József dr. — 16.30: Növény nemesi 
tés. Oláh László dr előadása. — 17: Híréi* 
magyar, szlovák és ruszin nyelven. — 
17-15: Zenedélután a Hubay-palotából. — 
18.25: A száz szál gyeitya születése. Vil 
lant Rezső előadása Fráter Lórándról. — 
1915: Hírek és sportéicdményék. — 19-30: 
Nők az alkotmányban. Vígjáték három 
felvonásban. Irta: Tóth Kálmán. — 
Bánfalvi Bálint, földbirtokos: Somlay
Artúr; Krisztina, a felesége: Bcrky Lili;. 
Fka, a leánya: Somogyi Erzsi; Meresey 
Vilmos: Pataki Jenő; Báró Szlnnkaméry 
Góth Sándor; Szelei, iparlovag: Kürthy 
György; Cselei földbirtokos: Vándory 
Guözíáv; Eszter, a felesége: Szabados
Piroska; Pitvarosiné, Eszter barátnője: 
Gobbi Hilda; Borbács, korcsmáros) 
Hosszú Zoltán; Kántor: Ihász Lajos;
János, huszár: Szilassy Gyula; Cigány- 
primás: Ihász László. —- 21-40: Hírek,
sporteredmények, hírek szlovák és ru
szin nyelven. — 22.10: Tánelemezek. — 
23: Ilírck német, olasz, angol és francia 
nyelven. — 23.90: K úrin a Sírni cigány
zenék ara muzsikál. •— 00.05: Hírek.

Budapest II. (834-5 m): 11: Hangleme
zek. — 12.05: Levente rádió félóra. Köz
vetítés Szegedről Mátyás király születésé
nek 500. évfordulója alkalmából. — 15.05: 
Országos Postászénekar. — 17.15: Szalon
ötös. — 18: Mária Dorottya emlékünne
pély. Közvetítés a Bécsi-kaputéri evangé
likus templomból. — 19-30: Tragikus sorsú 
magyar írók. I. rész. Zimándi Piusz elő
adása. — 20: Hírek, versenyeredmények, 
hírek szlovák és ruszin nyelven. — 20.25: 
Zenekari művek hanglemezről-

Kassa (259.1 in): 10: Egyházi énekek és 
szentbeeséd • a kassai görögkatolikus 
templomból. A s: íntbeszéd'ít Hztulyáko- 
vies Pál mondja. Énekel a templom ének
kara. Vezényel: Szék érák Sándor. — 11,15; 
Hírek, heti beszámoló, műsorismertetés.
— 11-35: Régi magyar katonaélet. Dalok 
és hanglemezek. A verseket Biró László 
adja elő.
Mai jelentősebb külföldi músorrészek;
7.30 ó.: Brünn: Sraelana: A csók című 

operája.
8 ó.: Bukarest; Bizet: Az arlesi leány 

e. operája.
3> á»s D, 8an#erc Tar&fc

FŐISKOLA
Milleker Rezső dr, a MEFSOK mlnisz?

téri biztosa betegsége miatt nem láthatja 
el személyesen a főiskolások ügy( it. En
nek ellenére állandóan összeköttetést tart 
fenn telefonon a központtal és adja meg 
a szükséges utasításokat Bátky Zsignond 
i ro da i gaxga t ón a k.

A MEFSOK február 27-re országos fő
iskolai ökölvívóversenyt írt ki. A rende
zőség most vasúti forgalom és a mc- 
netdíjkedvezmények időleges korlátozása 
miatt a versenyt március 10-.ro halasz
totta. A versenyt a Műegyetemen rende
zik meg fél 11 órai kezdettel. A nevezési 
zárlatot is meghos izabbítolták március 
4-ig.

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

nap, n =** »/<, f — lh, ií %
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körút 55- Te!.: 153-034.
f6. f8 flO. Sz. V.: f4-kor is. Gungadin. 
CASINO Eskü-út 1. T.: 333-102. h5, n8, 
h!0. Sz. V.: f3, 5, fS, 10. A négy toll. 
CITY Vilmos császár-út 36. T: vjlHO h6, 
h8, hlO. Sz. V.: h4-kor is. Orvón & (Kep- 
riz.)
CORSO Váci-utca 9. T.: 182-818. 5, nS. J10. 
Sz. V.: S-kor is. Potyautas. 2-ik héti V« 
d. e. nl2: Anita Bc«t matiné.
DÉCS1 Teréz-körút 28. r . . 125-952. 6, 8,
10. Sz. V .: 4-kor is. Viktória királynő. 
2-ik hét!
FÓRUM Kossuth Lajos-U. 18. T .: 189-543. 
n6, f8, lilO. Sz. V.: n4-kor is Juarez. 
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ. Erzsébet-Űrt 13. 
T .: 222-499. 10—-24-ig folyt. Magyar-Ufa- 
Fox és rajzos híradó. KultuTv- és trükk- 
film. Mátyás király 1440—1940- Budapest 
hó alatt.
OMNI A Kölcsey-utca 2. T : 130125 5. nS, 
flO. Sz V .: 4, 6, 8, 10. Dzsungel Jim. 
RAD1US. NagymezŐ-utea *22. T.: 122 09S. 
ÍÖ, h8, blO- Sz. V.: f i-kor ia. Egyetlen 
éjszaka. 3-ik hét!
ROYAL AFOLLO Erzsébet-körűt 45 T: 
222—002. n6, f8, lilO. Sz. V .: S-koi* Í6. Gun* 
gadín. 3-ik hét!
SCALA Teréz-krt. 60. T.: 114411. n6. ÍH, 
hlO. Sz. V-: 3-kor is. Texas- II. rész: A 
azáguldó fantom.
URA NI A. Rákóczi-ót 21 T-: 145-046 5, n8, 
Í10. Sz- V.: 3-kor is. A. rioi rejtély. \% 
d. e. 11: Baktay <Jr; India csodái.

Utánjátszó mozik
BROADWAY, Károly-krí 3. T.: 144-212, 
f4, f6, f8. flO. Sz. V .: f2-kor is. Tarzara 
és fia. V. d. c. 11: Broadway mese
könyve.
CAPITOL Baross-tér 32. T .: 134-337.
f4, fC, f8, fi 0. V.: 11-kor, f2-kor is»
Nőstény tigris.
CORVIN üliői-üt 40. T: 138988. f4, f6, 
f8, flO. V.: f2-kor is. Kék csillag. V. d. o. 
fii: Matiné.
ELIT Szent István körút 16. T* 114502.
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Kék csillag. 
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. 1’ 142455.
fi, f6, í‘8, flO. V.: f2-kor is. Férjet ke
rekek. V. d. e. fii: Sequoia.
KAMARA. Dohány utca 42. T-: 141-027.
11. 2, 5, 8, 10. Garszonlakús kiadó.
LI.OYD Hol Ián utca 7/a. T.: 1 11994.
4, 6, 8, 10. Yr.: 2-kor is. A kirchfeldi pap. 
V. d. e. 11: Hindu lándzsás.
PALACE Erzsébet-körút 8. T .: 221-222. 11„ 
2, 4, 6, 8, 10. Várlak. Prolongálva! 
SAVOY. ullői-út 4. T.: 146-040. f4, f6,
f8, flö. V.: f2-kor is. Vihar Ázsia felett. 
V. d. e. fii: Kémek, ellenkéinek.
SIM PLON Hort hv M iklós-ut 62. T-; 268999. 
£4, f6, f8, flO. V-: f2-kor is. Férjet ke
resek. V. d. c. 1 1 : Csókkal fizetek. 
STIJDIO Akácfa-utca 4. T .; 140-840. 11, 2, 
4, 6, 8, 10. Pygmalion.

Továbbjátsző mozik
ALKOTÁS Gömbös-utca 17. T.r 355374. 
n4, n6, n8, HlO..V-: n2-kor is. 1848, Mária 
Ilona V. d. e. 11: Meseautó.
BELVÁROSI Irányi-utca 2 1 . T.: 384-563. 
4. 6. 8. 10. V 2. 8. 4. G 6. 7 8. 9. 10. 
Hotel Imperíal. V. d. e. fii, 12: Ivalja. 
BUDAI APOLLO Széha-téi l* 35150í». 
fő, h?s 9. V.: f2, Í4, f6, f8, flO. 6 hét bob 
dogság. V. d. e. fii-. S sárkány. 
ELDORADO Népszínház-utca 31 T 133171. 
4, 6, 8, 10- V.: 2-kor is. Csavargó király. 
V. d. e. Motoros őrjárat. Regruta-szcre- 
lem.
HOMEROS. Hermina-út 7. T. 296-178.
h5, 7, n!0. V.: f2-től Canitoga hőse, 
IPOLY Csáky-utca 65 L 29262b 14. f6 
f8, flO. V.: f2-kor is. 16 évesek. V. d. e. 
fii : Mr. Doeds.
JÓZSEFVÁROSI Kálvária tér 7 T-* 134- 
644. f4, f6, f8, flO. V.: f2-kor is. Hotel 
Imperíal. V. d. e. f.10, H2: Tarzun bősz- 
szója. Titokzatos ékszer.
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T* 421588. 
í,1’ 6 * 8» ö’ Házasság kizárva.OTTHON Beniczky-utca 3. T .: 146-447.

n8t nlO. V.: n2-kor is. 0 hét bol- 
dogftág. V. d. c. 10, f 12: Második nászút. 
PÁJR1A Népszinház-u. 13 l\ 145673.
L. 6,. 8, 10. V.: 2-kor is. Vihar Ázsia fe- 

V. d. e. fii: Kémek, ellen kémek. 
PHONIX Rákóczi-út 68. 1 .; 144-454, 11, la 
3; 5, n8, flO. Suez.
KIÁLTÓ Rákócz.-öt 70. T.: 139 197. 11,
1. 3, 5. n8. nlO. Sz. V.: 10. 1?. 2. 4. 6,
8, 10 6 hét boldogság. Vadnyugati be
csület. .

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé* 

vei minden nap. Szurkosát őség és kiadó- 
hivatal Bp. VIII., Uökk SíHárd-utoa 4* 

Telefon 132—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Posta fiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe»» 
lelős szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: Kuitsár István.

Előfiretési díj: Belföldre egy hóra P 
2 -20, negyedévre 6—, külföldre 9. — (Amerikába 10—,).

Nyomatott a Stádium «t. fcörf® 
gw&L F«IoKHts öjöst M iM r  ‘


