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H arangozó
a WMFC-beit (!)

H arangozó, a  kitűnő szegedi jobb- 
Összekötő a  közeljövőben valószínű” 
lég a  W M FC játékosa lesz. Lukács 
Gedeon, a  W M FC edzője vasárnap 
nem a W M FC— Tokod m érkőzést 
nézte végig, hanem kim ent a  B E A C - 
pályára, a  Ferencváros— Szeged
mérkőzésre. Sajnos, a  játékvezető 
T,em adott m ódot Lukácsnak arra, 
h ogy  bizonyságot szerezzen Haran
gozó jö  erőnlétéről: vájjon  bír jár®
mindkét félidőt... Harangozó tehat 
résátvesz a  W M FC csütörtöki edzé
sén Is.

Szerződtetése igen  valószínű.

Csütörtök
1940 február 29
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Támadás késiül,a i iil kalBökirendszer ellen
Egwieti érdekeket akarnak ízem be- 
álliíam az általános sportéletekkel

A  Nemzeti B ajnokság új rendszerét 
általános elismerés- és kitörő öröm 
fogadta a labdarúgás társadalmá
nak legszélesebb rétegeiben. E gy 
öntetű volt a vélem ény: végre az 
egész ország labdarugósportját fo g 
ta bele egységes bajnoki rendszerbe 
az MLSz, am ikor m egterem tette  a 
kapcsolatot valam ennyi egylet kö
zö tt a legkisebbektől a legnagyobba- 
kig. A z  új bajnoki rendszer szem  
e lö lt tartotta  a felép ítés arányossá
gát is, am ikor az egycsoportos I. 
osztály (a m ostani N B ) alá kétcso
portos II. és négycsoportos III. osz
tá lyt illesztett. A z  általános sport
szem pontokat teljes mértékben f i 
gyelem be vette az ű j bajnoki rend, 
am elyet az M LSz miniszteri biztosa 
az egyletek képviselőivel is m egbe
szélt, mielőtt az O TT négyes bizott
sága elé terjesztette azt.

Most, hogy az OTT ■ is elfogadta  
nz új bajnoki rendszert, olyan híre
ket hallunk, hogy eg yes  egyleten  
frontot próbálnak alkotni az ú j baj
noki rend ellen. A  labdarúgás min
den őszinte híve szom orú meglepe 
téssel fogad ja  m ajd ezt a hírt.. Min
den reform  olyan  intézkedésekkel 
is jár, amelyek egyesek érdekkörét 
érintik. A z  új bajnoki rendszel 
m egtárgyalása idején is megállapi 
tóttuk, hogy lesznek egyletek, ame
lyeket bizonyos hátrány ér m ajd az 
új rendszer bevezetésé révén. A z ál
talános sportérdek előtt azonban 
vissza kell vonulniok az egyleti , é r 
dekeknek. ■

M ár a, bajnoki ű j rend kialakítása 
idején világos volt, hogy ha á két
csoportos II. osztályt fogadjuk  el, 
akkor a m ostani háromcsoportos 
NBB lebontása csak jelentős m ér
tékű kiesés útján oldható meg. íg y  
történt, hogy az alföldi csoportból 

' 6, a dunántúli csoportból 7, a felv i
déki csoportból pedig 9, csapat fog  
az év végén kiesni a III- osztályba.

Ez az osztálycsere kétségkívül 
Szokatlanul nagym értékű, de né fe 
lejtsük el, h ogy  ez t a múlt évben  
igen n agym értékű  „ előléptetés" 
előzte meg. A  II. osztály három cso
portra való feldagasztása a  Felvi
dék örvendetes visszatérése nyomán 
jelentkezett m int elkerülhetetlen in 
tézkedés. Ha azonban most a  gyen 
gébbeknek bizonyult egyletek az 
NB III. osztályába kerülnek, a 
sportból! Igazság szempontjain nem 
történik sérelem.

Ú gy tudjuk, h ogy  a szervezkedő  
ellenzék főkén t olyan egyletekből 
alakúi, am elyek a jelenlegi NBB-böl 
az újonnan felállítandó III. osztály
ba jutnának a fo ly ó  bajnoki év  v é 
geztével. A  történeti igazság ked 
véért m eg kell állapítanunk, hogy 
am ikor az új ba jnoki rendszer ki
alakításáról fo ly ta k  a tárgyalások 
&z MLSz-ben, a  miniszteri biztos 
eleinte csak egyes egyleti szakér 
töket akart m eghallgatni ebben a 
kérdésben. K ésőbb azonban az a 
felfogás érvényesült, hogy m eg kell 
adni a szót az eglyeteknek is. Ebből 
a célból az ú j bajnoki beosztás tér  
v ezető i előbb az N BB-, majd az 
N B -egyleiek  g yü lek eze te  elé terjeszt 
t e t té "  Abban az időben a miniszteri 
biztos hivatalos álláspontja három 
csoportos, sőt, esetleg  négycsoportos 
H. osztály felá llítása mellett szólt. 
A kkor éppen az N B B-egyletek érte
kezlete szegezte le e g y h a n g ú  
l a g a kétcsoportos II. osztály szűk 
ségességét. K ésőbb  az NB egyletek

Is a kétcsoportos II. osztályt ítélték 
helyesnek, éspedig szintén e g y 
h a n g ú l a g .

Furcsa volna, ha m ost egyesek 
csak utólag fedeznék fe l az alapo

san m eghányt-vetett, elfogadott és 
szentesített rendszer „hibáit".

Vélem ényünk. szerint a  részleges 
érdekeknek az egyetem es sportérdek 
elé való helyezését jelentené az, ha 
most hozzányúlnának a  m ár sza
bályba iktatott bajnoki rendszerhez. 
Komolytalanná válnék a szövetség 
miniszteri biztosának, sőt magának 
az OTT-nek a  m unkája Is, ha né
hány k ieső ' egylet m iatt felboríta
nák a z t . a bajnoki rendszert, amely 
Végre egészséges életet hoz a  N em 
zeti Bajnokság küzdelmébe.

(A z  ellenzékieskedö egyletek ré
szére pedig Volna egy  „taktikai" 
m egjegyzésünk: a jövő- bajnoki év
ben sokkal könnyebben lehet m ajd 
felkerülni a III. osztályból a II.-ba 
mint megtartani a helyet a II. osz
tályban! H lgyjék  el nekünk!)

olaszok nélkül
Megérkezett n KK-közgyülés 
meghívója
Valóban Z á g r á b b a n  lesi a közgyűlés^ 

Az olaszok i940-ben tavoitnafadnak a feiizdeicinsol
A  Nem zeti Sport keddi számában 

m ár megírtuk, h ogy  az olaszok vá
ratlanul Zágrábot hozták javaslatba, 
mint a K K  március 9-i közgyűlésé
nek színhelyét. . Am int az előrelát
ható volt, Pelikán  elnök el is fo 
gadta az olasz javaslatot. Szerdán

A H U N G  A R I  A K P  Z É S E

„Ők hárman” néhány szót ejtenek a múltról (Kis), a jövőről (Bíró), 
és a jelenről (Szabó)
Cseh is edzett, Vágit pedig valószínűleg leszer
ződtetik a kék-fehérek, annál is inkább, mert

Szabónak egy szerencsétlen vetődés 
közben felrepedt a fejbőre és a men
tők a sportszanatóriumba vitték

FUTBALL felsze-
__ _  ____ ___________ ceiések

az -V i. az előliása szerinti b A B D A
5 3 C A B A  É S  P L O K L

V . ,  VI mos trá-  
-V ., Váci.Misa 40 .

Á r j e g y  z ó k i

s^ortáruhftzáiban, 
**ér öí 33 .

A  Hungária vasárnapi fegyver
tényé sokkal erősebb benyomást g y a 
korolt a játékosokra, sem hogy egy 
két nap alatt napirendre tudtak 
volna térni fölötte. Különösen a v é 
delem végzett olyan munkát, hogy 
azt bizony nem lehet egykönnyen el
felejteni. A  „hét védelm e" vasárnap 
kitett magáért. Bíró bekerült a „hét 
tlgenegyé“ -be, Kis a tartalékcsa- 
pátba, Szabó pedig a m egdicsért k a 
pusok közé jutott. Nem  csoda, h ogy  
ezeknek a játékosoknak m ég élénken 
az emlékezetében él a vasárnapi m ér
kőzés . . .

a

A  Hungária tegnapi edzése előtt 
beszélgettünk Kissel. A  jeles hátvéd 
így  indokolja m eg a vasárnapi jobb  
játékát á  csepeli gyengébb teljesít
ményével szemben:

— Csepelen a já ték  elején nagyon  
beleszálltunk, először én, majd k é 
sőbb Bíró is. D e am ikor láttuk, h ogy  
a csepeliek úgy jönnek, mint az ördö
gök, akkcr mi lefékeztünk. E lvégre , 
nekünk kevés tartalékjátékosunk  
van, hátvédünk pedig jóform án nincs  
is. A  K ispest-m érkőzés első fé ló rá já 
nak. nagy nyom ása után —  am ikor  
sikerült gól nélkül m egúsznunk azt 
az időt —  már tudtam, hogy győzn i 
fogunk... Igaz, ez után a nagy k is 
pesti ostrom  után eg y  kicsit e lfá 
radtunk, sőt nekem  m ég szúrásom  is 
volt, de összeszorítottam  a fogam  és  
szünet után már újra úgy m en t a  
já ték , mintha sem m i sem  történ t  
vo ln a . . .

Bizony a Kispest elsöfélidejl v ih a 
ros támadásai után a legvérm esebb 
kék-fehér szurkolók sem szám ítottak 
döntetlennél jobb eredményre. K isn ek  
ezenkívül m ég egyéb érdeme is van 
a győzelemben, mint az, hogy kitü  
nőén játszott: berúgta a fordulópon  
töt jelentő 11-est!

—  Hogyan esett m agára a válasz 
tás a 11-es rúgásánál ? —  kérdeztük 
a jeles hátvédtől. —  Tekintve, h og y  
a kék-fehéreknek annyi „m árk ás 
11-es lövőjük van.

—  M ég a görög  portyán történ t. 
E gyik m érkőzésünkön Kardos P ista  
kihagyott egy  11-est. M ivel m ár  
majdnem m indegyikünk volt „1 1 -es  
rugó“  a csapatban és többé-kevésbé  
levitézíetttík, m ost m egbeszéltük ú jra  
ezt a dolgot és a fiuk választása rám  
esett. M ost addig én fogom  lőni a

büntetőket, amíg csak eg y e t én  is ki J 
nem hagyok  . . .

*
A  m ásik hátvéd, Biró nem sokat 

beszél a vasárnapi mérkőzésről, ö  
már inkább az Elektrom os-m eccsre 
gondol.

K em ény m érkőzés lesz a vasár
napi! —  mondja. —  Igazán sajnálom, 
hogy vasárnap kikaptak, m ert m ost 
majd rajtunk akarják kiköszörülni a 
cso rb á t . . :

—  De az Ú jpest vasárnapi veresé
gének csak örü l? —  vetjük közbe.

N agy meglepetésünkre Biró így 
válaszol:

—  Nem. M ég annyira sem, mint 
az E lektrom osok vereségének . Én 
úgy szerettem  volna, hogy ha az 
utolsó m érkőzéseken  keringünk volna 
az első helyre. íg y  m ost mindenki 
ránk „u tazik", a vezető  csapatra. A z  
Ú jpestet nem  kellett volna m egver
niük a debrecenieknek! Újpest-Ve
résre itt vagyunk mi!

fis jó t  nevet hozzá.
*

A  védöhármas harmadikja, Szabó 
m ég kevesebbet mond, mint Biró. 
Jelenlegi form ájával és a csapatá
val m eg van elégedve, úgyszintén az 
első helyezésükkel, ö  azonban annál 
többet mutat, —  kint a  pályán.

*

A z öltözőben Turay mérgelődik. 
A  görög  portyán ellopták a  cipőjét 
és most toldott-foldott cipőben kell 
edzenle. Sok a vendég a kék-fehé
reknél. Itt látjuk a volt szegedi 
Gerlét, a szintén szegedi Bihámyt, 
a volt budafoki K ovácsot és —  Vá
git. Sőt! Cseh Is együtt vetkőzik a 
többiekkel. Egyelőre ő Is vendégnek 
számít...

Mivel a pályát kíméli a vezetőség, 
kétkapus játékot nem tart. íg y  az 
edzés főm üsora a kapuralövöldözés. 
Szabó —  mint minden edzésen —  
most Is a kím életlenségig dobálja 
m agát össze-visaza. Egészen bele
melegszik. Sajnos, később ennek lesz 
az áldozata. M ikor aztán ' Vági is 
beáll melléje, bizony, alig-alig  talál 
lövés utat a hálóba. Pedig Biró, Tu
ray, Müller, Dudás, Vidor, Ééky, 
Szabó III. és Gerle ugyancsak fe l
kötötte a n a d rá g já t!. Csak úgy zu. 
hpgnak a bom báik!...

Cseh először szerényen —  labdát 
szed a kapu m ögött, m ajd ő is beáll 
a lövöldözök közé. Néhány egészsé
ges lövése megmutatta, hogy nem 
nagyon m aradt el az edzésben. Sőt, 
„szükség" esetén...

Odább Sebes, N égyest, Túrán és 
Titkos passzolgat egym ásnak, de 
nem sokáig. Feldm ann  edző hama 
rosan párba osztja  őket és. —  a lö 
völdözökkel együtt —  a páros láb' 
davezetést gyakorolják . Közben K o
vács Is „beszagol" néha a kapuba. 
Feldmann odaszól:

—  M inek három  kapus ott a ka- 
púbanf

Sebes nyom ban rávágja:
—  K ell o tt eg y  felesleges ember, 

aki kidobálja a labdákat a hálóból...
A z edzés végén  egy kis baleset 

történt.
Szabó egy  vetődés közben 
olyan szerencsétlenül ütötte bo 
a  fe jét a kapufába, hogy mint
egy négy centire felrepedt a 

fe jbőre.
„  mentők nyom ban beszállították a 
sportszanatórium ba.

már befutott az M LSz-be Prágából 
a meghívó a K K  ezévi közgyűlésére.

Pelikán  elnök az alapszabályok 2. 
szakaszára hivatkozással m eghívja 
a  közgyűlés tagjait március 9-ére 
Zágrábba. K éri a  kiküldötteket, 
hogy már szombaton délelőtt legye
nek Zágrábban, h ogy  az előzetes 
tanácskozások m egtartására ele
gendő idő legyen.

A  közgyűlés műsorán szerepel 
Pelikán  elnök jelentése az 1939-es 
K K  küzdelméről, a  pénztári jelen* 
tés, az időköziién tartott ülések 
anyagának ismertetése,- a választá
sok, a  K K -bizottság esetleges kibő
vítésének kérdése, m ajd a legfon
tosabb pont: az 1940-es K K  m eg
rendezésének kérdése.

A z idei K K -val kapcsolatban szer
dán délután a  következő táviratot 
kaptuk olaszországi tudósítónktól;

az olasz szövetség döntött: 
nem vesz részt Idén a KK-ban.
E z a távirat világosságot vet arra 

a tényre, amelyről már hírt adtunk 
és am ely szerint az olasz szövetség 
nem adott be február 15-ig javas
latot az idei K K  rendszerére vonat
kozólag. Nyilván akkor m ár tudták 
az olaszok, hogy  nem vesznek részt 
a? 1940-es KK-ban és ezért nem is 
akartak véleményt nyilvánítani a  
rendszer kérdésében.

A  zágrábi közgyűlésen tehát az 
olaszok csak mint a múlt résztvevői 
és a jövő  várom ányosai vesznek 
m ájd' részt. Az' olasz szövetség 
ugyanis nyil án nem lép k i ,a  KK 
alapitól közül, csupán erre az évre 
marad távol a küzdelemtől.

Kérdés m ár most, hogy milyen 
álláspontra helyezkednek a  csehek? 
Ha ők is szüneteltetni akarják az 
idén a K K  t, akkor ebbe bele kell 
törődnünk, m ert hiszen ebben az 
esetben a három  alapító állam 
közül kettő a megrendezés ellen 
nyilatkozik és a m agyar álláspont 
egyedül marad. A  jelek szerint. a 
csehek a K K -t pótló, de hasonló 
rendszerű Kupa megrendezését fog 
ják  javasolni M agyarország, Cseh* 
m orva védnökség, Jugoszlávia és 
Rom ánia részvételével.

M ásfélórás edzés után két lazító 
kört fut a kék -fehér gárda, m ajd le 
vonul. Ml Feldm ann  edzőt fog ju k  
vallatóra a H ungária időszerű kér
déseiről.

Mi va,n Kardossal és Kalm ár■ 
m l?  —  kérdjük, mivel csak ők ket- 
ten hiányoztak az edzésről.

—  Kardos, iszapfürdőbe m ent, Kal
már pedig itt van  (m utatja) civil
ben. M ég olyan gyen ge , hogy nem  
engedtem  edzeni őt...

Szó lehet1 Cseh vasárnapi já té 
ká ró l?

Egyáltalán nem . E gyelőre részt  
kell vennie az edzéseinken, m ert ő 
m ég a szerződ te te tt játékosunk. 
H ogy később m i lesz vele, azt az 
elnök úr fo g ja  eldönteni...

—  Vágit szerző d te tik f
—  Valószínűleg, —  mondja az ed

ző olyan - mosoly kíséretében, mint
ha Papi már a „zsebében" lenne.

—  M ost pedig  nagyon időszerű  
lenne..

IGGáCS
torok qyullodás^al 
feküdt lakásán, de szóm* 
balon már
indul is a MAFC
ünnepi wersenyín

A CeB visósaváig6n a közönség haago- 
sau követelte Bogácsot a siorítóbg. A 
BTK-nak átigazolás alatt lévő és Csepelen 
dolgozó válogatott ökölvívója azonban tá
volmaradt a küzdelemtől. Még vasáron* 
senki sem tudta Bogács, meg nőm jelené
sének az okát-

Hétfőn azután értesítést kép ott a rae* 
pe'i gyár vezetősége, hogy Bogáos torok
gyulladással fekszik otthonában. Tegnap 
viszont már megjelent a munkahelyén, 
sőt este edzett is. Mint mondotta — szom
baton okvetlenül résztveez a MAFG ün
nepi versenyén.

M TX-pálya Hwigána lfepMi

Mégis lest már amatőrbajnold mérlsS* 
. zés1 vasárnap. Az UTE II. játsza le aS

_____  1 UFC-vel az őszről elmaradt bajnoki mér-
—  E gyelőre  n em  tudjuk, hogy mi- közősét. (Megyeri-út, 1 óra.) 

lyen állapotban lesz vasárnapig Sza
bó. De ettől e ltek in tve, nekünk min
denféleképpen kell m ég eg y  kapus.
Ha nem, lesznek  n agy igényei, akkor  
máris a mi já tékosunknak számit...

A  későesti órákban beszéltünk - a 
sportszanatórium főorvosával, K reisz  
László dr.-ral. ö  a következőket 
mondta Szabó sérüléséről:

Először sú lyos  agyrázkódás tü
netei m u ta tkozta k  Szabón, de ké
sőbb jobban le tt . Körülbelül ö t cen
tire felszakadt a  -fe jbőre, ezt össze
kapcsoltuk. O m ost a hét végéig  
b en t mafád nálunk: H ogy vasárnap 
já tszh at-e?  N em  valószínük

Március 3 -á n  vasárnap 
délután 3  órakor

Hungáris-Elektremos
Nemzeti Bunoki mérkőzés 

e' ötté 1 órakor
ISTK—FTC

barátságos mérkőzés
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ZSENGELLER 60percig 
kétkapura Játszott, de 
vasárnap még aligha 
kerül be a csapatba
Egy sereg érdekes k í s é r l e t e z é s  a lilák 
három harmados edzőmérkőzésén

PÁLYÁZATUNKBA BÁRMELYIK HÉTEN 
BE K APCSOLÓ DH AT!

(A legfontosabb feltételek minden szel
vényen megtalálhatok!)

A debreceni vereség nagy gondba 
keverte az Újpest vezérkarát. A  li
lák hosszasan kísérleteztek, míg 
kialakult az Újpest debreceni tizen
egye. A  mérkőzés előtt azt.hitték, 
hogy megtalálták a legjobb össze
állítást —  Vincéé és Zsengellér nél
kül, a mérkőzésen azonban kiderült, 
hogy. nem találták meg, Tovább 
kell hát kísérletezgetniök.

Szerdán délelőtt 9 órakor nagy
szabású kétkapus edzést tartottak 
az újpestiek a csapatkeresés jegyé
ben. A  háromharmados edzőmérkő
zésről az alábbiakban számolunk 
be.'

Zsenieilér léeszik!
Amikor a játékosok kifutnak a 

pályára, látjuk, hogy Zsengellér lá
bán futballcipö van. Ez azt jelenti, 
hogy Zsengellér is megpróbálja a 
játékot. Az első harmadra ez a két 
csapat áll fel egymással szemben:

A) csapat: Aknavölgyi —  Futó,
Mester —  Szalag, Seücs, Balogh — 
Kocsis, Pálya, Hidasi, Zsengellér, 
Tóth.

B) csapat: Sziklai •— Fekete,
Joós — Nagy marosi, Temcs, Ma
gyar •— Áriám, Kulinyi, Kállai, 
Schubert, Jobbágy.

Az összeállítás érdekessége: Zsen- 
jeliér nem középcsatér, Seücs újra 
gzalay és Balogh között játszik, 
F utó  mellett kipróbálják Mestert s 
Kállait a középcsatár helyére állí
tották.

Figyeljük Zsengellér mozgását. 
Ahhoz képest, hogy hosszú szünet 
után most játszik először, egész 
tűrhetően mozog. Jól osztogatja a 
labdákat. A  közelharcokat termé
szetesen kissé kerüli. Ez érthető: a 
pálya remek állapotban van ugyan, 
de kemény és csúszós egy kicsit. 
Nem kellemes rajta elesni. Lövéshez 
nemigen jut ebben a harmadban a 
válogatott középesatár.

Szűcs igen lendületes és mozgé
kony. Határozottan javul a formá
ja. Arra is gondosan vigyáz, hogy 
ne húzódjék túlságosan előre. Ha 
leadja a labdát, már szalad is 
hátra.

A  30 perces harmad egyetlen 
gólját Kállai lövi ll-esböl.

Egészben véve: nem ment a játék 
az A ) csapat csatársorának. A  má. 
sik csatársor valamivel jobban, fő' 
lég lendületesebben' mozgott.

Zseng ellér középese* 
tár, H ester bal- 
összekötő

A  második harmadban ez a két 
fcsapat mérkőzik:

A ) csapat: Aknavölgyi —  Futó, 
Joós —  Szalay, Szűcs, Balogh 
Kocsis, Pálya, Zsengellér, Mester, 
Tóth.

B) csapat: Sziklai —  F ek e te  I,
F ek ete  II  —  N agym arosi, Tem es, 
M agyar  —  Áriám, Kulinyi, Hidasi, 
Kállai, Jobbágy.-

Zsengellér tehát eredeti helyére ke
rült s mellette kipróbálják Mestert 
balösszekötőben. Kállai szabadrúgás
ból gólt lő. Mester kapásból nagy 
bombát ereszt meg, s ezzel egyenlít.

Vincze és Diki társaságában néz
zük a játékot. Diki mondja:

•— Gyuszhxak az lenne fi, ha rúgna 
egy gólt. Akkor mindjárt megjönne 
'a kedve és az önbizalma.

—- Fog rúgni gólt, — szólal meg 
Vincze. — • Az előbb is már közel 
állt hozzá.

«— Jó volna Tegresi balösszekötőbe 
állítani, — jegyzi meg Diki. —  Tud 
rúgni, fejelni, passzolni és erő van a 
játékában.

Vincze Tóth Matyit dicséri:
-— Milyen jó most Matyi. Remek 

dolgokat csinál.
lm ez, az UTE edzője megjegyzi:
*— Matyi mindig csak . remekül 

játszhat, — ha egyszerűen játszik és 
nem akar körmönfont lenni.

Mester nagy akarással játszik 
balösszekötőben is. Szorgalmasan 
eregeti a lövéseket. Valahogy azon
ban most sem megy a játék az A )-  
csatársornak. Zsengellérnek van 
egypár régimódi parádés kiadása a 
szélekre, de nem jut lövéshez. A  É l
csapatban játszó Hidasinak ellenben 
kétszer is sikerül gólt lőnie. Egyszer 
szép Kulinyi—Adám adogatás után, 
egyszer pedig Jobbágy hétragurított 
labdájából szerez gólt. Balogh Bonzó 
kiszól Vincééhez:

— No tessék! Páli már megint 
ontja a gólokat. Inkább Debrecen
ben csinálta volna est.

Pálya  balösszekötő,
Kállai középcsatár

A  harmadik harmadban Zsengellér 
nem játszik. Vincze mondja:

-— Már az is szép Gy uszít ól, hogy  
bátran nekivágott a já téknak! Va
sárnap azonban m ég sem m iesetre 
sem  szabad játszatni.

Lucz rá vágja:
—  F őleg  a Kassa ellen nem sza- 

bar beállítani, hiszen a K assa-m ecs- 
csen történt vele  a baj.

Most ez a két csapat játszik:
A )  -csapat: A knavölgyi —  Futó, 

F ek ete  —• Szalay, Szűcs, Balogh  —  
Adám, Kulinyi, Kállai, Pálya, Tóth.

B ) -csapat: Sziklai —  F ekete  II.,
Joós —  N agym arosi, Tem es, Ma
gyar  —  Kocsis, Schubert, Hidasi, 
M ester, Jobbágy.

M észáros-m ester  mérgelődik:
—  Hiába mondom Bonzónak, hogy  

ne húzódjék annyira előre. Váloga
tott já tékos  és nem  akarja m egér
teni.

Az új öszeállításban sem megy az 
A)-csatársornak. A  B)-sornak- ellen
ben megy a góllövés. Előbb Hidasi 
lő gólt, majd Schubert. 2:0. A ztán  
Jobbágy lő nagy bom bagólt, de ezt 
a játékvezető —  Goda-mester —  
nem adja meg. Kulinyi kicselezi 
Sziklait és a balsarokba gurít. 2:1. 
Mester bombája a léc éléről vissza
pattan. Hidasi ott terem és bevágja. 
3:1. Végül Jobbágy  beadását Schu
bert beíejeli. 4:1,

T ekát
Azt hisszük, hogy M észáros mes

ter nem sokkal lett okosabb ettől a 
mérkőzéstől. Amit legjobban kere
sett —  jó belsőhármast — , azt alig
ha találta meg. A  mérkőzés után 
így szólt hozzánk az edző:

—  M it szólnak Zsengellérhez! Még 
nem  a régi, de máris vitt egy  kis 
észszerüséget a játékba. Minden
esetre  nekem  nagyon-nagyen hiány
zik  . . .

A Taxi nagy próbája 
Taxisok -  V asas 2 :4  (2 0)
A  Kispest ellen készülő Taxisok 

tegnapi edzömérkőzése nehezen szü
letett meg. A  Vasasok békeutcai 
pályájáról ugyan lehordták a havat, 
de egyes részei teljesen víz alatt 
állanak. Hosszas tárgyalás után fél
5-kor mégis felálltak a csapatok 
kétszer 30 perces mérkőzésre Gallo- 
vich edző sípjelére, A  Taxisok csa
pata a következő összeállításban 
kezdte a játékot: Tóth II. —  Aradi, 
Miklósi —  Szabó, Seres, Vargha■. — 
Kovács, Takács II., Pásztói, Mélesz, 
Darázs.

Tehát a Taxisok három próbajá
tékost is szerepeltettek. A  játékot 
az első perctől kezdve a sarat job
ban álló Taxisok irányították. A  
Vasas még edzése elején áll. Már az 
5. percben Takács II. „vizes" szök- 
tetését Pásztói a hálóba csúsztatta. 
1:0. A  próbajátékosok Igen ügyesen 
mozognak. De különösen kitűnik a 
nemrégen még Debrecenben játszó 
Pásztói ügyes szöktetéseivel é3 
nagyszerű kapuralövéseivel. Némi 
mezőnyjáték után ismét Pásztói sze
rez gólt. Ezután a csapatok csak a 
sarat gyúrják.

Szünet után több új játékossal 
felfrissített Vasas is vezet szép tá
madásokat a Taxisok kapuja ellen. 
A  félidő utolsó .percében egy gyö
nyörűen „elengedett" lesből Her- 
mann megszerzi csapatának a be
csül etgólt.

A  Taxisok csapata a nehéz talaj 
ellenére ia kielégítően mozgott. A 
csapaton látszik Takács edző ke
mény munkája. Egyénileg Aradi, 
Sereg és Pásztói máris kielégítő 
formában van.

Takács edző a Kispest elleni mér
kőzésről a kővetkezőket mondotta:

—-  Csapatomtól vasárnap tisztes
séges eredményt várok.

—  A ma játszó próbajátékosok 
közül Darázs és Pásztói már helyet 
kap a vasárnapi csapatban. Úgy 
érzem, hogy sikeresen erősítettük 
meg a csapatot a tavaszi idényre.

„ICP11 P á ly á za t III.
BeórkezéáS határidő 

III, 0. is. 3 óra

Elektromos—Kispeeí (4:3)

Ferencváros—Szolnok (3:2) . . . . 2o»o»

Bocskai—Hungária (1:0)

Kassa—Gamma (0:4)

Taxi—Szeged (0:2)

Törekvés—Újpest (1:3)

Dorog—Álba Rogia (3:3)

SSE—DVSC (2:2) ...........
Pót verseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmar.? lása esc lón kerül 
számításba, egyé!)ként csak holt

versenyt dönt el.

Nyíregyháza—SBTC '3:4) . .. .s . .. .

Tatabánya—Tokod (0:3) ..........

SzAK—Postás (2:2)
(Zárójelben az őszi eredmények)

Név: ....................

Cím: •..••oooeo.ee.eaeiee.oeoAoea*.'.

.................. . 'OO..OS.CO..

A beküldő aláveti magát a feltéte
leknek. Minden szelvényhez ép és 
forgalomban lévő használatlan 10 
filléres bélyeget kell mellékelni.
Aki betenk;nt ölnél több szelvényt 
küld, az teg-ven ide keresztet 

vagy csillagot

Krxsznaí mégsem marad a« FTC-ben. 
Ugry volt, hogy a jeles kapus megmarad régi egyesületében. Tegm&p azonban fór- 
dalát történt e — mint Honígberfftr Já
nos intéaé közölte «— Krasznaít már ki 
is adta az FTC a Zuglónak.

Varga, vagy Kárpáti less: az MTK ka
pusa & tavasszal;

Wesiélyes
é s fölösleges lenne 
a március 10.-1 
am a tő r fo rd u ló  e l
h a la sztása

Ismeretes az a határozat, amely 
a fővárosi amatőrök március 3.-i 
idénynyitását elhalasztotta. Bizony
talan az is, hogy a március 10.-Í 
fordulót megtartják-e. A  pályákon 
a hó mintegy 50— 60 centiméter 
magasságú. Az egyesületek arra 
hivatkoznak, hogy a hó letakarítá- 
sára nincs pénzük. Dehát mire vár
nai az egyesületek? Úgy látszik 
arra, hogy a napsütés majd elvégzi 
ezt a munkát. Úgy látszik az egye
sületek nem gondolnak arra, hogy 
ha majd olvadni kezd, akkor viszont 
olyan sártengert okoz a le nem hor
dott és olvadó hó, hogy a játék a le 
nem takarított pályákon ezért lesz 
lehetetlen! így tehát esetleg csak 
hetek múlva lehetne az amatőrbaj
nokságot elkezdeni.

Ha egy-két forduló elmarad, azt 
még könnyen lehet pótolni a tavasz 
folyamán. Az egyesületeknek a hús
véti és pünkösdi ünnepek rendelke
zésére állnak. De mi lesz, ha az ol
vadás, vagy a tavaszi esőzések miatt 
ismét elmarad egy-két forduló? Mi
kor játszanak le ezeket? Hétközben? 
Bajos erre gondolni. Már az is gon
dot okoz az amatőröknek, ha egyet
lenegy bajnoki mérkőzést kell hét
közben lejátszaniok. Mi lenne akkor, 
ha három, vagy négy fordulót kell 
pótolniok ?!

Arra is hivatkoznak az egyesüle
tek, hogy egyelőre úgysem lehet szó 
a bajnokság megindulásáról, hiszen 
a játékosaik még nem tartottak 
edzést. Márpedig minden edzés nél
kül bajnoki mérkőzést lejátszani 
sportszerűtlen és helytelen. Ez igaz. 
De miért nem kezdték már el az 
amatőrök az edzéseket? Akármilyen 
hó is takarja a pályát, m ár régen 
letakaríthattak volra rajta legalább 
akkora futórészt, amekkora az ed
zések elkezdéséhez szükséges. Miért 
nem vesznek a játékosok szerszá
mokat a kezükbe és miért nem lát
nak nekik ők maguk a pálya 
rendbehozásának ? Utóvégre soort- 
embereknek nevezik magukat! Tud
juk jól, hogy senkit sem lehet kény
szeríteni arra, hogy havat lapátol
jon. Nem is kényszerből kellene ezt 
tennlök, hanem sportszere tétből, sőt 
józan előrelátásból!

A  BLASz elnökségének és az 
egyesületeknek össze kell fogniok, 
hogy március 10-én minden körül
mények között megkezdődjék az 
amatőrbajnokság. A BLASz vezető
ségének a lehetőségekhez képest 
segítenie kell. Kisebb segélyezések
kel. vagy kölcsönökkel siessen a 
BLASz az egyesületek jseeítségére! 
Ha mindenki belenyugszik abba, 
hogv „lesz, ahogyan lesz", akkor 
majd —  sehogy sem lesz!

KASSÁN
vasárnap már végre mérkőzést játszanak. 
A KSC és K. Törekvés már! össze erejűt. 
Mind . a két esapat igyekezni fog vala
mennyi ezámbajöhetö játékosát szerepel
tetni. •

SZEGEDEN
két edzőmérkőzést jálazannk csütörtökön 
délután az SzVSE pályáién. A Szeged— 
SzVSE-f és a KEAC—SzAK-ot. Vasárnapi 
műsor: Szeged—KBAG és SzVSE—SzAK.

Készpénz Pályázatunkelső eredményhirdetése:
1. Mars I. (Amcsin András), 2. É v ise  (ii|„ 
Barabás Endre), 3. Hajrá ísBTC (ifj. Jan- 
kovics Lajos) -  Az ötszelvényes csoport- 
b á n : 1. Heranusz — Kled

Rajtolt a Készpénz Pályázatunk. A pá
lyázók általában gyengén szerepeltek- 
Kimagasló teljesítmény csak egy akadt. 
A Tímár Antal—Reiner Károly pár 32 
pontot ért el, de szelvényeik csak hét
főn délelőtt futottak be szerkesztősé
günkbe. A szelvényeket így természete
sen nem fogadhattuk el, a beküldött bé- f 
lyegek a Tímár—Reiner pár rendelkezé- j 
sére állnak.

Ezzel kapcsolatban figyelmeztetjük a 
pályázóinkat, hogy nagyon ügyeljenek 
arra, hogy a szelvények szombat dél
utánig beérkezzenek a szerkesztőségbe. 
Érvénytelenné válik minden szelvény, ha 
a beérkezési határidő után érkezik hoz
zánk. Az I. fordulóban még más pályá
zók szelvényeit is érvénytelenítettük, 
mégpedig azért, mert nem mellékeltek, 
vagy kevés bélyeget mellékeltek.

Az I. számú szelvények feldolgozása a 
szokottnál sokkal nagyobb munkát ered
ményezett. Ez az NR rajtjának elhalasz
tása miatt volt. Sok pályázó ugyanis 
beküldte a régi I. számú szelvényét is s 
az elmúlt héten javította a jóslatait. A 
sok javítás miatt ezen a héten könnyeb
ben csúszhatott hiba az eredményhirde
tésbe. Éppen ezért az alábbi eredmény- 
hirdetésünk csak feltételes. Esetleges 
felszólalást szombat délig fogadunk el. 
Az eredményhirdetés általában mindig 
feltételes s éppen ezért a díjakat min
dig az eredményhirdetés utáni hét elején 
adjuk postára. A hetiverseny eredménye 
miatt felszólalni mindig szombat délig 
lehet. A felszólaló köteles a legjobbnak 
bizonyult szelvényét részletezni.

Az I. számú szelvény pontszüretét az 
Elektromos és az Újpest veresége aka
dályozta meg, de arra is kevesen számí
tottak, hogy az olasz csapatok idegen
ben szerzik a pontokat.

A héten legjobban szerepeltek legjobb 
szelvényén található jóslatok:
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Szolnok—Kassa 
Elektr.—Gamma 
Kispest—Hungária 
Törekvés—Haladás 
Bocskai—Újpest 
Ferencv.—Szeged 
Genova—Bologna 
Roma—Ambros.
A KÉSZPÉNZ PÁLYÁZATUNK I. HETI 

VERSENYÉNEK EREDMÉNYE: 
Általános csoport:

I. díj: 20 pengő. Nyerte: Mars I. (An- 
csín András, Békéscsaba, III., Tisza 
I.-u. 53.). — ötszelvényes csoport.) Ered
ménye: 29 pont. (7 találat, közte 4 teli.) 
Pótversenyben; 3—0 pont. Gólkülönbség: 
8. — II- díj: 15 pengő. Nyerte: Évike(ifj. Barabás Endre, Budapest. Nagyvá- 
sártelep.) E .: 29 p. (7—4) Pótv.: 3—0 p. 
Gk.: 9. —- UI. díj; 10 pengő. Nyerte:
Hajrá SBTC (Ifj. Jankovits Lajos, Sal
gótarján, Bányakaszinó ) E .: 29 p.
(7—4). Pótv.: 3—0 p. Gk.: 12. IV—X. díj : 
5—5 pengő. Nyerte: Schlechter Mátyás,

Bp. V. Erzsébet-tér 14. E .: 29 P. (7—4). 
Pótv.: 0—0 p. — Szalontay Béla, Szen
tes, II. Deák Ferenc-u. 68. E.: 28 p«
(8—2). — ifj. Ár József, Bp. VII. Alsó
erdősor 36. III. 26. — Légfúvó (Slmkó 
János, Miskolc, Tass-u. 22.) — Miskol- 
czy István, Kiskunfélegyháza, Ujvidék-u. 
4. r~ Sző vény (Schwartz József. Békés
csaba, Bohn-gyár.) — Liewehr Pál, Bp. 
VIII. Mária Terézia-tér 7. Mind az öt 
eredménye; 27 pont. (7—3).

ötszelvényes csoport: I. díj: 10 pengő- 
Nyerte: Heranusz- Imre—Kiéli, Győr,
Vaggongyár, Rep. oszt. E .: 28 p. (8—2). 
— II—III. díj: 5—5 pengő. Nyerte: Mars;
VI. (Aiíesin András. Békéscsaba, III- 
Tisza I.-út 53.) — Tirpholium. (Nevet
kérünk! Bp. X. Kőbányai-út 59.) M‘nd- 
kettő eredménye: 27 p. (7—3). *26 pontot 
szerzett s így nem nyert: Brúzsa L.„
Északi fény. Dajka J , Suzy, Öllé Gyula,. 
Scholtz G. dr.

A csúcsversenyben 8 találattal, közte 2 
telitalálattal vezet: Heranusz—Kiéli, Sza
lontay Béla.

A telifa'áJatversenyben 4 telitalálattal 
vezet: Bruz-sa L.. Dajka J.. Északi fény,. 
Évike (ifj. B. E.), Gráf Spee, Kiss Ede,. 
.Mars I., Molnár Kálmánná, Nitsch L.v 
Öllé Gyula, Reménykedő, Rónai István* ■ 
Suzy. Schlechter Mátyás. Scholtz Géza 
dr., Tutu, Weiss Miklós, Zavaczky And
rás, Vécsey Ferenc, Hajrá SBTC. —

Az I. forduló tapasztalatai alapján, a 
következőkre

O « S ¥ e l is s 0 s t © ''jS S k
a pályázóinkat:

1. Mindenki küldjön Kedvencszelvényt, 
vagy jelölje meg Kedvencszelvényét. Akt 
valamelyik fordulóban bem küld Ked
vencszelvényt, annak mi azon a héten a 
Kedvencszelvényversenyben 0 pontot 
írunk be. Ez alól csak azok kivételek, 
akik egy szelvényt küldtek be,

2. Mindenki egy névre, egy jeligére 
csak egy-egy Kedvencszelvényt küldhet.

3. Akik több szelvényt küldenek, azok 
papírlapon egymás mellé írhatják a típ- 
peilcet (a mérkőzések mindig legyenek 
olyan sorrendben, mint a szelvényen!), 
de ezek kötelesek annyi üres szelvényt 
küldeni, ahány tipposzlopot írtak.

4. Mint már többször megírtuk: az öt- 
szelvényes versenyben csak azok vehet
nek részt, akik hetenkínt legfeljebb öt 
szelvényt küldenek. Az öt Szelvényben 
már a Kedvencszelvény is henne van!

5. Pontszámbeli kérdésre egyelőre 
csak azoknak válaszolunk, akik megcím
zett válaszlevelezőlapot mellékelnek. A 
harmadik heti verseny után elkezdjük a 
pontverseny ismertetését. Addig szíves
kedjenek a pályázók maguk számítani a 
pontjaikat. (Telitalálat =s 5 pont, egy
szerű találat ss 3 pont.)

6. Tekintettel arra, hogy az NBB rajt
ját elhalasztották, a II. számú szelvé
nyen az NBIí-mérkfízésckrc nem kell tippelni.

7. A Kedvencaaelvényt a jövőben min
dig a vasárnap reggel megjelenő szá
munkban közöljük.

ÜZENETEK
A szerdai napon kék borítékban névto- 

len II. számú szelvény érkezeit. Bekül
dője jelentkezhet.

Héjfa, vagy Koroknál 
lesz a Haladás bal
összekötője

Szerdán délután az SzFC kitűnő 
talajú pályáján kétkapus edzést tar
tott a Haladás a második csapatá
val. A  Ferencváros ellen készülő 
NB-csapat így állt fel: Csövek —
Kálazi, Kiss —  Pillér, Kalocsai, Ko
vács II. —  Szabó, Gazdag, Morócz, 
Héjjá, Lovász. Az edzőmérközést 
9:2 arányban az első csapat nyerte 
meg. Különösen a támadósor muta
tott jó formát. Szabó és Morócz a 
lendületet képviselte, Gazdag és Lo
vász pedig a lövőkészséget. A  fede
zetsor és a közvetlen védelem meg
felelően mozgott. Az edzésről 
hiányzott Körmendi, aki hivatalos 
elfoglaltsága miatt maradt távol, de 
a Ferencváros ellen biztosan játsz
hat. Az összeállításban csak egy 
változás lehetséges, a balöBszekötö 
helyén. Vagy Héjjá játszik ismét, 
vagy pedig Koroknai kerül a csa
patba.

A  Ferencváros elleni esélyekről 
Palágyi László intéző a következő
ket mondta:

—  A talaj kifogástalan lesz va
sárnap. Száraz pályán meg fogjuk 
mutatni, hogy tud futballozni a Ha
ladás. A csapatot nem törte le a 
Törekvéstől elszenvedett vereség, 
sőt a Ferencváros ellen akarunk ja
vítani.

Leonldai. a brazilok kiválósálra Argen
tínába telte át mőködéso színterét. A 
csatár Iránt négy egyesület verseng;...

Stranb, a III. kér. TVE fedezetjáté- 
kcsa erősen megfázott ás a Pannónia 
ellen) barátságos meccsen még nem 
látszhat.

A spanyol szüvetség még jiem vállal 
válogatott mérkőzéseket. Az újjáalakított 
spanyol labdarúgó szövetség sok meghí
vást kapott válogatott mérkőzések leját
szására idegenben és otthon egyaránt. 
A spanyol szövetség most úgy határo
zott, hogy egyelőre nem köt le váloga
tott mérkőzést, mert a rendelkezésre 
álló játékosgárda formája még nem ki
elégítő. Nem jö politika, mert éppen a 
küzdelem során fejlődik ki a játékerő, 
ez már régi tapasztalati tény a sport
ban. A spanyoloknak ez a döntése 
egyébként kútba ejti az MLS* tervét: 
decemberben Madridba küldi a magyar 
válogatottat, A spanyol válogatott válsá
gára mutat különbén az a hir is, hogy 
Amadeo ' Garda Salazar, a spanyol szö
vetségi kapitány tisztségéről lemondott.

H'icf.y.ou éedetd'édu&U J
■— Kik és mik iránt, Terefere úr?
■— A volt Nemzeti-játékosok visz- 

szaamatőrösltése izgatja’ néhány 
amatöregyesületi intézőnket.

■— Kevesen vannak már . . ,
—  Alag irányába azért szívesen 

elmennek még a. zöld-fehér amatő
rök is . . .

......... ■■mlsin■■SHIWia, HOT—      

DEBRECENBEN
nem változhatnak 
a csapaton

A  Bocskai debreceni játékosai a 
vasutasok kérésére csütörtökön 
résztvesznek a DVSC edzésén. A 
Gamma elleni csapat összeállításá
ról így nyilatkozott Palotás edző:

—  Az Újpest ellen szerepelt csa
pat valamennyi tagja egészséges s 
így semmi okunk sincs arra, hogy a 
győztes együttest megbolygassuk. 
A jelenleg tartaléksorban levő Elek 
és Csókái pedig olyan formában 
van, hogy fáj a szívem kihagyni 
őket a csapatból. Dehát agyonütné
nek a debreceni szurkolók, ha vál
toztatnék a csapaton. Erre pedig 
mégsem vágyom...

T.

A GAMMA MA DÉLUTÁN A GANZZAL 
TART EDZőMiiUKŐZÉST

A Gamma a szokott komQÍysáual ké
szül a Bocskai elleni vasárnapi mérkő
zésére. Kedden nz FSC-vcl tartóit két- 
KapiiK játékot, ma pedig a Ganz csapatá
val játszik a piros-fehér gárda, ügy volt, 
hogy az Álba K-gla lesz a mai ellenfél, 
de a székesfehérváriak lemondták a já
tékot. Korányi IT. és a többi Sérült álla
pota szépen javul, úgy, hogy a Gamma 
minden valószínűség szerint ut Eloktio- 
moookat legyőző csapatával áll ki a Bocs
kai ellen.

NYUGATON IS ELHALASZTOTTAK
a vasárnapra kitűzött elsfi bajnoki for
dulót. Egyelőre még nem döntöttek hogy 
ez elmaradt forduló, mérkőzéseit mikor 
kell 'cjátszav,.,

KÖZÉP
fí*z! (túllövő Hsfáiáa az élcsoport (g, ala
kul! 2? gójoei Pánczét (D. Magyarság). 
Ili gólos: Takács VRE Füle C. MOVE. 
13 gólos: Zentai VSíi, 12 gólos: Fényt II 
■CD. Magy.). Földi VSC.
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N B -bajnoki m érkőzések: 
Ú jpest— Kassa, Megyeri-út, 3. Ró

nai (Csaba, Sárost !..)•
Gamma— Bocskai, BEAC-pálya, 

Clasaen (Kárpáti, Rudas),
Hungária— E lektrom os, Hungáriá

it . 3. Xványi (Dankó, Ligeti V .).
K ispest— Taxi, Kispest, 3. Lantos 

(Gelcz, Istenes).
Haladás— F erencváros, Szombat

hely, 3. Palásti (Nagy L. és egy 
nyugati). .

Szolnok— T örekvés, Szolnok, 3. 
Rubint (Kecskeméti, Virág).

Barátságos mérkőzések: 
W M FC— Lam port, Csepel, 3. An- 

tay. —  W M TK— Ganz, Csepel, 1. 
Horváth dr. —- Vasas— BM TE, Bé
ke-utca, 3.

E©tt4kívlil
különös edzés

a Ferenc vár osb an

oicső megowis
A  váciúti pálya kapuján tábla 

lóg:
„RÁÉR ? LAPÁTOLJON !
SZAB AD JEGYET K A P !“
Mármint havat lapátoljon...
Bent a pályán a szertáros ezt

mondja: . .
__ Pénzt nem  tudunk mi aam.

B e jeg y e t adunk a tavaszi m érkőzé
seinkre.

—  Aztán bevált az ötlet?
—  Jönnék... jönnek... V e  azért 

sokkal jobb lenne, ha tavasszal ide 
tűznék ki a Ferencváros— Hungária 
m érkőzést.

Távrugás a sárban
Erős latyak-edzés 
a Törekvésben

—  E z a talaj rosszabb, mint va
sárnap volt, —  állapítja meg Róják  
Gyula, a középfedezet, amikor neki
kezd köreinek. A  Töri-fiúk a cup
pogó sárban köröznek, a pálya szé
lén. Miért rosszabb a talaj? Me
lyebb! Még tovább engedett a talaj 
s most egyes helyeken bokáig is 
belesüpped a játékos. A  középen 
azonban egyenesen jó a pálya, majd
nem száraz, csak éppen annyira ned
ves, hogy poros ne legyen. A  széle
ken azonban ijesztően mély.

Mindegy, edzeni kell. Mégpedig 
lehetőleg olyasmit, ami vasárnap 
nem ment. Igaz, hogy a Törekvés
játékosok általában hosszabbat rúg
tak a vasárnapi sárban, mint a 
szombathelyiek, ez nem elégítette ki 
azonban Szeder edzőt s a játékosok 
—  támadó, védők vegyesen —  hosz- 
szű  rúgásokat gyakoroltak. Nem 
mindenkinek ment... A z ilyen nehéz 
talajon a legfontosabb a helyes moz
dulat keresztülvitele, a nemrúgó láb
nak nem egészen a labda mellé he
lyezése, hanem egy kicsit hátrább, a 
nyugodt, nagylendületü, nem elsie
tett mozdulat, a labda után hosszan 
való nyúlás. A  rúgószínben Is gya 
koroltak, főleg'á csatárok.

Kgy-két hitetlen,kedő edzőnk  szá
mára tanulságos lett volna például 
Palatínus esete. A  hosszú középcsa
tár szörnyű fáradtságról panaszko
dott, amikor kiment az edzésre. Nem 
tettek azonban vele sem kivételt. 
Neki is futnia kellett két könnyebb, 
két erős kört a  nagy sárban s 
Ugyanannyit gyalogolt is. Együtt 
tornázott a többiekkel, majd a hosz- 
szű magas rúgást gyakorolta s mire 
a kétkapus játékhoz ért, örömmel 
felkiáltott:

—  E gészen  fr issen  érzem  m aga
m at!

Vadas Iván, a kiváló atlétikai 
szakember annakidején hosszasan 
elmagyarázta, hogy a fáradtságot a 
mozgás vezeti le a legkönnyebben, a 
mozgás következtében megélénkült 
vérkeringés elviszi a fáradság-ter
mékeket az izmokból.

A  kétkapus játék igen élénk volt. 
Ezúttal az első csapat győzött. Yaló- 
színü, hogy Szolnokon Is a vasár- 
öaPl csapat játszik, K észéi sérülése 

nem javult, nem Is tudott 
résztverml az edzésen. Bánkuti is 
hiányzott, ő azonban játszik vasár
nap.

A z  edzés végefelé nemcsak a láb 
? a vált nehézzé, hanefn a cipők is 
v'omlábbellkké változtak s a legna
gyobb felszabadító rúgásból is
*v>römpassz lett...
, - Jó kis bokam ozgató edzés volt,
r“ jegyezte meg L örinczy, amint le- 
. fú lta k  a pályáról. A  közeli sertés- 
hlziaida lakói bizonyára nagyobb 
főm m el turkálgattak volna a Töri- 
P% án...

Korán van még, csak három az 
óra, üres még a Ferencváros öltö
zője. Azaz két játékos már van itt, 
de az egyik az egyik pádon, a másik 
meg a másikon alussza az igazak 
álmát. E kettő G yetvai László és 
Bíró Mihály.

1.
Birő Dani balszemén fekete kö

tés „díszlik“. A  fiú felébred, fölkel 
s á kályha mellé ül:

—  Mi az, Dani, mi a b a jf  —  
kérdjük tőle.

—• Én vagyok  a világ legszeren
csétlenebb játékosa. M egfáztam  a 
villamoson. M eg fagyott az egyik  
szem idegem . E g y  hétig nem  láttam  
a balszem em en, csupa seb volt a 
szem em  és az arcom .

— M ióta dolgozik m ost már vil
lamoson ?

-— K ét és fé l  éve.
■— És nincs sem m i rem énye, hogy  

más beosztást kapjon?
Dani hallgat, majd így szól:
.—  A zóta  fe le jte ttem  el én focizni, 

hogy a villamoson vagyok. A z  em 
ber mindennap hajnalban kel fel, öt 
óra után már szolgálatban van, dol
gozik délután háromig. N em  lehet 
így  rendesen játszani.

Nagyot sóhajt és hozzáteszi:
__ M ost a betegségem  alatt kilenc

kilót fogytam .
Felcsillan a szeme és Így fejezi 

be:
__B e azért így  soványan majd

vísszaszerzem, a rég i gyorsaságom !
2.

G yetvai László valamivel tovább 
alszik. Dani megjegyzi:

,— Lacinak fá j a melle.
G yetvai erre felébred, köszörüli a 

torkát és a közben befutó D im ény  
edző felé mondja:

.—  M egfáztam  a keddi edzésen.
—  Jó, jó  —  mondjuk ml —  de 

már vasárnap is nagyon beteges  
volt a játéka.

G yetvai a vállát vonogatja. 
Megkérdjük tőle, fáj-e még a lába?

— N em , a  sérülésem  teljesen  el
múlt. \

—  S a vasárnapi G yetvai m égis  
nagyon m essze volt a rég i G yetvai-

ritkán törte át a ,JJannerheím- 
v o n a l a t így  nevezték el ugyanis a 
pálya havas részét. Az egy ik  szur
koló megjegyezte:

—  H ej, ha a  védelm ünk mindig 
ilyen hóban játszhatna, a  csatár
sorunk m eg mindig ilyen tiszta  pá
lyán, akkor lenne csak nagyszerű  
A  hó seg íten é a védelm ünket.

Végeredményben tehát az derült 
ki, hogy a Ferencváros száraz, 
saras, pocsolyáé, sőt havas pályán 
is készült,

—  Mi nem jöhetünk zavarba 
Szom bathelyen -— mondta Fúrnia,nn 
Károly egy kis akasztófahumorral. 
— Mi mindenfajta talajra felkészül
tünk.

25 percig tartott ez a furcsa 
„mérkőzés". Azután a profik két 
nyolcas csapatra oszolva a létakarí
tott térfélen keresztben játszottak: 
kétkapura. Ez a játék már jobban 
Ízlett. A  játékosok közül csak Pol
gár  hiányzott. Puhái és K iszely  el
késve érkezett. K iszely  késésére 
megjegyezték:

—  Tegnap is elkésett. í g y  nem  
jöh et form ába, ha mindig kihagyja  
az edzések  felét.

Az edzés után megkérdeztük:
__Várható változás a s  összeállí

tásban t
__. A ligha less változás s ha lese,

akkor csak a csatársorban lehet. 
Finta esetleg  bekerül a  csapatba...

A  K ifest csütörtökön délután a Lam- 
'  csapatával játszik edzőmérkőzésl. 

*I 'írk8zés S órakör kezdődik. 
’V^kaHtottAk a havat a gyáliüti 
ttyjVf’á'yáról. Kpmlóssy intéző SZélint 
éihSit shabotban van a pálya, úgyhogy 
öiátt’ , akadálya Serit lőhet annak, hogy 
lítóöki ai FVSK—Testvériség vasutas- 
w 0ki mérkőzést*

Az Akadémia nyelwédő 
folyóirata a Nemzeti 
Sport karácsonyi ma
gyarító pályázatáról

A k i t a r t á s b á t i r s i i
ragyogó példáját tárja elénk

Emil Jannlngs
m o n u m e n t á l i s  filmje:

KOCH RÓBERT
a h á lá i le g y ő ző ié
Tobls-tiim. Táreszereplő: WerüBt SraU'S 

P R E M I E R  M A !

Uránia » City

_______ _ E a i v e g y ®
Sohasem fog mást használni!

töl! Többek k özö tt: m iért nem  lőtt 
kapura? H iszen régebben szépszám 
mal rugdosta a golókat!

—  M iért nem  lő ttem ? E lőször  is 
belül foly ton  kérték  a labdát, sőt 
az egyik  játékostársam  egyszer  
éppen a lövés pillanatában v e tte  el 
előlem  a labdát.

G yetvai gondolkozik egy kicsit, 
majd egészen halkan így szól:

—  S zerkesztő úr, megm ondom
őszintén : eg y  kicsit félén k  voltam
m ég. Ha valaki három hónapig 
annyit kínlódik a lábával, mint én, 
akkor sok  mindent nem m er m eg 
tenni a: pályán. Különösen nem  j e 
ges pályán! M ost már valószínűleg  
inkább sár le ss  a pályán és abban  
már nem fogom  félteni a bokám at. 
L eszek én m ég  —  a régi.

3.
Az edzésen a Ferencváros min

denfajta szombathelyi talajra ké
szült. Az edzést ugyanis nem &z 
Üllöi-úton, hanem a Forinyák-utcal 
pályán tartották, márpedig a Forl- 
nyák-uteai pálya képe jelenleg 
ugyancsak változatos! Az t)llöi-út 
felé eső kapu előtt már régen leta
karították a havat, itt már szinte 
száraz a talaj. Ha azonban az em
ber átmegy á másik kapuhoz, ak
kor először egy kis sárral, azután 
hatalmas vendégmarasztaló latyak
kal, majd meg óriási pocsolyákkal 
találkozik. A  felező vonal után jön 
a hósivatag. A  pálya másik feléről 
ugyanis nem tisztították még le a 
havat. Itt 30— 40 centiméteres hó 
van. A  Játékosok először azt hitték, 
hogy' a már letisztított térfélen ke
resztben fognak játszani, de azután 
Dim ény  Lajos edző kiadta az uta
sítást:

__ A z  egész pályán fogunk já t 
szani!

Ez különösen K issnek  n em . tet
szett:

—  Abban a hóban nem lehet m o
zogni.

Végül az edző bebizonyította, 
hogy lehet. A  havas térfelet a Fe
rencváros kapta, a tiszta térfelet 
meg az FTC. Ez azt. jelentette, hogy 
a Ferencváros csatársora a letaka- 
rttott kapu előtt játszott. Lőtte a  t 
zólokat! Az amatőr csatársor csak

A  „Magyarosan" című nyelwédöi 
folyóiratot a Magyar Tudományos 
Akadémia nyelvművelő bizottságá
nál;: megbízásából és P intér  Jenő 
közreműködésével Putnoky  Imre 
szerkeszti. A, folyóirat a legutóbbi 
számában bő részletességgel ismer
teti a Nemzeti Sport sorrendben 
immár kilencedik karácsonyi ma
gyarító pályázatának eredményét.

Ez a magyar nyelv tisztaságáért 
és fejlődésért tudományos eszközök
kel és felkészültséggel harcoló 
szemle „Figyelő" rovatában mint
egy három oldalt szentelt ennek a 
mozgalmunknak, amely céljának 
tűzte ki, hogy édes anyanyelvűnk
ből kigyomlálja az idegén sport- 
kifejezéseket s rövid —  a fogalmat 
pontosan körülhatároló magyar 
szókat ültessen helyükbe.

őszinte, hálás örömmel tölt el 
bennünket a ,M agyarosan"  buzdító 
és bátorító mellénkállása,

A  Tudományos Akadémia nyelv
művelő bizottsága fémjelezte meg
harcolt harcunk sikerét. Ez az ítélet 
további munkára serkent s megerő
sít bennünket abban, hogy nemzeti 
hivatásunkat becsületesén és ered
ményesen látjuk el. Mert meggyő
ződésünk: hivatást teljesítünk , mi
dőn sugalló Írással a Honvédség, az 
OTT, a Magyar Hangház, a MOVE, 
a Cserkészalakulatok és olvasótábo
runk hatalmas és lelkes hadseregé-i 
vei hadat üzentünk ennek a közöny
nek, 1

Ez a munka roppant nehézségeket 
árkolt körénk.

A  tömeg maradi és tehetetlen. 
Nem mozdul, míg meg nem mozdít
ják, mig tehetetlenségi erejét és 
ellenszegülését az újjal szemben le 
nem győzzük. Ragaszkodik elveihez, 
ha azokat el is koptatta már az idő 
__ m ert ez a ragaszkodás kényel
m es és  m egkím él a szokatlané ággal 
járó, bírálattól v eszé lyeztete tt és 
bizonytalan jövő jű  újtól.

Ez az a jóindulatú  tömeg,' amelyért 
s fájdalom: amely ellen harcolnunk 
kell.

De ez a harc ritkán fenyeget ku 
darccal. Sokkal súlyosabb csatát 
kell vívnunk azokkal szemben, akik 
—  mint a „Magyarosan" egy má
sik cikkében írja —  „irigységből, 
félm üveltségböl, n yegleségből, eg y é -  
niességfitogtatásból, divathajhászás- 
ből és ízléstelen  feltűnési v iszketeg ■ 
ségből ragaszkodnak a külföldi ki
fe jezések h ez"  —  sokszor csak azért, 
mert nem ők voltak e mozgalom 
kezdeményezői —  s így hiú duzzo- 
gásból annak ellenzőivé zordultak.

Ezek az ellenségek gátolják ideig- 
óráig a végleges sikert, de .lebirni 
nem fogják tudni.

Ezért örülünk és vagyunk hálásak 
pártfogóinknak, akik a tudomány 
nemes fegyverével, a tekintély ere
jével, vagy szervezett tömegeivel 
sietnek segítségünkre, nemzett cél
kitűzéseink eredményének kivívásá
ban.

Nehezen találta fel
magát a tegnapi tala
jon is az Elektromos, 
de aztán belejött
E le k t r o m o s —P T S C  11:1 ( 1: 9)

Az Elektromos a PTSC-vel ját
szott szerdán délután edzőmérkő
zést. Az Elektromos-játékosok nagy 
akarással mentek bele ebbe a ba
rátságos mérkőzésbe is, mert vala
mennyien a Hungária ellen szeret
nék helyrehozni a múlt vasárnapi 
vétküket.

A  Gammával vívott mérkőzésük
nek csak egy sérültje van: Rozsáh. 
A jobbszélső a bal felső combjába 
kapott rúgást. Izomzúzóűása van. 
Szerdán nem is jelent meg a La
torca-utcában.

Az Elektromos így állt fel: Bakon  
—  Fűzi I, Pákozdi —  Kapocsi, 
Gajdos, Pásmándi —  Huszár, G. 
Tóth, Szendrödi, F ek ecs  III, Pálin
kás.

A z  első negyedórában az Elektro
mos „nagycsapat-betegségben" szen
vedett. Rövid passzokkal igyekezett 
megközelíteni az ellenfele kapuját. 
Mondanunk sem keli. hogy minden 
labda latyakba ragadt. Potya mes
ter tíz perc alatt rekedtre kiabálta 
magát. Minden rossz akciót lefújt 
Elmagyarázta a játékosoknak, hogy 
mit kellett volna csinálnia annak, 
akinél a labda volt, a többinek pe
dig hogyan kellett- volna helyezked
nie.

Valahányszor megállította a játé
kot, mindig a Pénzügy javára ítélt 
szabadrúgást. így aztán húsz perc 
Is eltelt, amig végre Pálinkásnak 
sikerült a hálóba vágnia a labdát.

Szendrődiék lassan rájöttek a he
lyes taktikára s most már helyen- 
kínt remekbeszabott akciókat lát
hattunk a Pályán. Különösen a  nagy

formában lévő Pálinkás volt ellen 
állhatatlan. Mindig jól ment el, be
adása mindig jó helyre jutott 
Szendrödi ki Is használta a jó be
adásókat s már az első félidőben 
mesterhármast csinált.

Az Elektromos teljes vezérkara a 
lelátóról „kibicelt" nagy feladat 
előtt álló csapatának. Mindenki Pá
linkás lendületes jó játékát dicsérte.

—  E gyetlen  hibája, hogy fé l, — 
mondta K ovács  Dezső dr.

G. T óiknak  Is kijutott a dicsérő 
jelzőkből. Különösen v. Ginzery Dé- 
nesnek tetszett a  népszerű „Peti" 
játéka.

A  második félidőben M arionos 
váltotta fel Pázm ándit. A z  Elektro
mosnak egyre jobban ment. Szinte 
égykapura játszott. Kétezer Ssend- 
rödi, majd P álinkás  szerzett újabb 
gólt. Á  Pénzügy küzdött, de ekkor 
már a fáradtság jelei mutatkoztak 
a csapaton. Az Elektromos minden 
támadását Pálinkás vezette, ö  ma
ga újabb két gólt lőtt, két nagy
szerű beadását pedig Szendrödi 
juttatta a Pénzügy kapujába. 
Szendrödi már eddig hét gólt lőtt!

Az utolsó percekben G. Tóth is a 
hálóba talált. A  Pénzügy tisztelet- 
gólját az egész mérkőzésen kitü 
nőén játszó Hortobágyi (próbajáté 
kos) lőtte.

Az Elektromos minden Igyekezete! 
oda irányult, hogy a latyakos, sáros 
pályát megszokja. Kapocsi, Gajdos, 
Martónös és Pálinkás máris úgy 
érti a sáráagasztást, mintha száras 
öálváa nem is .játszott volna, a

Pénzügyben Ondrus II., H ortobágyi 
és Simon dr játszott jól.

A  vezetőség nagyon fél a  Hun-. 
gária-út.1 pálya talajától.

—  A zt hiszem, sokkal rosszabb 
lesz az M TK-pálya talaja  -— . mon
dotta K ovács  Dezső dr — , mint a 
mai Elektrom os-pálya.

A  győzelemben azért mindenki bí
zik, mert a csapat jó. A  vasárnapi 
vereséget a balszerencse-sorozatnak 
tulajdonítják.

Kispesti vezető  
a csapat taktikai 
és erőnléti hibái
ról

A  Kispest egyik vezetőjével be- 
szélgettünk szerdán délután.

.—  Leszűrt a kispesti vezetőség  
valamilyen tanulságot a Hungáriá
tól elszenvedett vereség  n yom án! —  
kérdeztük.

Természetesen —  hangzott a 
válasz. —  Bár teljesen egyenrangú 
szerepet játszottunk a Hungáriával, 
a Csapatban bizony sok hiba mu
tatkozott meg vasárnap. Taktikai 
hibákat is láttunk, néhány játéko
sunknak pedig az erőnlétével is 
baja volt.' Csak egy érdekesség: 
Odry például, véleményem szerint, 
sokkal jobb játékos, mint N égyest, 
vasárnap mégis N égyest egy klasz- 
szissal jobban játszott, mint Odry. 
N égyesi ugyanis úgy ráállt Kalo
csaira, hogy az nem sojt levegőhöz 
jutott, Odry viszont csak nagyon 
ritkán tartózkodott Titkos közelé
ben. Nem vigyázott úgy az ellenfél 
kijelölt emberére, ahogyan kellett 
volna. A  közvetlen védelembe^ és a 
fedezetsorban —  sajnos —  még 
akadt egy-két játékosunk, aki 
ugyanígy játszott. A  következő 
mérkőzéseken ilyesminek már nem 
szabad előfordulnia.

_  Az első félidőt szinte végig
támadtuk, mégsem tudtunk sikert 
elérni. A  belsőhármasunknak meg
lehetősen gyenge napja volt, szinte 
semmi sem sikerült nekik. Rajtuk 
kívül Is baj volt egyik-másik játé
kosunk erőnlétével. Hiába, a mér
kőzésekén „jön ki" az erönlétkü- 
lönbség az edzéseket komolyan 
vevő és az edzésekről „könnyedeb
ben" gondolkozó játékosok között. 
No meg azt is Számításba kell ven
nünk, hogy nekünk kevés alkal
munk volt szabadtéri edzésre. A  
tökéletes labdabiztonsághoz ez nem 
volt teljes mértékben elegendő. A 
hátralévő mérkőzéseken már az 
erőnléttel sem lesz hiba s én biztos 
vagyok benne, hogy ez a vereség 
még nem katasztrófáiig. Az ősszel 
is kikaptunk az első mérkőzésün
kön, méghozzá nem is a Hungáriá
tól. A  tavasszal is komoly szerepet 
akarunk játszani a bajnokságban 
és bele fogunk még szólni a bajnok
ság kérdésébe is.

A BS*KRT vasárnap az TTTE*val Ját* 
szik, négy csapattal, Újpesten.

Nincs tö b b é  h á b o rú i
Lehetetlenné less!
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L a d á n y i — S zeg ed
H arangozó  helyét hamar betöl

tötte a Szeged FC. Ladányit, a Ganz 
TE  fiatal, tehetséges középcsatárát 
szerezte meg. A  fiú  szerződését ma 
esté nyújtják be a szegediek az 
K LSz-be.

Losonc nem akar 
Kassa mögött maradni

Keddi számunkban írtuk meg — elret
tentő példaképpen —, hogy a Kassai SC 
legutóbbi közgyűlésén 228 tagú vezetősé
gei választottak. Úgy látszik, Losonc 
semmiben sem akar elmaradni Kassa 
mögött, mert — mint losonci tudósítónk 
írja — ott is most volt a közgyűlés és 
azon is KSC-méretű vezetőségei válasz
tottak. Jit azonban már csak 13lf a veze
tőségi tagok' száma. Vezetőkben nincs 
tehát hiány a Felvidéken . . >,

halhatatlan
Chapman-trüklc
Három apróság a kódos Álbionból

#> m »
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A  k e z d ő

Hsrangozót (Szeged) 
súlyosén megbüntették

Szerdán este tárgyalta B artek  
Jstván dr fegyelm i egyesbírő Ha
rangozó  Sándornak, a  Ferencváros 
—Szeged m érkőzésen kiállított já 
tékosnak az ügyét. A  fegyelm i 

. egyesbírő, a  miniszteri biztos szi
gorú  utasítására, minden egyes 
eléje kerülő ügyet a legszigorúbban 
kezel.. A  kiállított játékosokat a 
legsúlyosabban megbünteti.

Harangozó  Sándort 1940 m ájus 
1-ig tiltották el a  játéktól és 10 
pengőre - büntették.

(E z  az ítélet túl szigorú. Haran
gozó  egyszerű dancsot vétett, tehát 
m ár a kiállítással is túlzottan fényi- 
tették meg.)

A z Szeged F C  képviselője nem 
nyugodott m eg az ítéletben, hanem 
a miniszteri biztoshoz fellebbezett.

Bartek  István dr fegyelm i egyes- 
bíró egyébként lapunkon keresztül 
hívja fe l az N B- és N B B-játékosók 
figyelm ét arra, hogy a jövőben 
ír ’ M én  egyes fegyelm i ügyet a  lég- 

.rűbban bírál el, Gidőfalvy Pál 
dr miniszteri biztos rendeletére.

—  Ezentúl sem m ire sem  leszek  
tek intettel —  mondta az egyesbíró.
■— A játékosokból ki kell irtani a 
sportszerű tlenséget cs az alattomos 
játékm odort. Ezt m egkívánja a  ma- 
gyar labdarúgás érdeke.

—  Felhívom  tehát a já tékosok  
figyelm ét, szívleljék m eg intelm e
m et, m ert a jövőben  minden elém  
kerülő ü gyet a szabálykönyv leg
szigorúbb paragrafusa értelm ében  
fo g o k  elbírálni

Miért Sápéit wissia. 
a Fülelci T€ 
a bajnokságtól?
M e g m a g y a r é s s a  F a r k a s  
in lé z f i

A  labdarúgás széles köreiben ál 
talános feltűnést keltett a  Füleki 
TC elnökségének az az elhatározása, 
hogy. csapatát visszaléptette a  baj 
nokságtól.

Hogyan, m iért történt ez a szo
m orú lépés?

Farkas Mihály, a  csapat Intézője 
íg y  ad választ a kérdésre:
- — F ájó szívvel határoztuk el ma
gunkat erre a lépésre, de nem te 
hettünk m ásképpen. Olyan siralmas 
az anyagi helyzetünk, hogy képtele
nek vagyunk azoknak a kötelezett
ségeknek eleg et tenni, am elyek  
együ tt járnak az NBB-vel.

—  Pedig valamikor m ásképpen  
volt. Tudni kell, hogy a Füleki TC 
volt az első m agyar csapat, am ely
nek sikerült m egnyernie Szlovenszkó  
bajnokságát és három szor volt a 
szlovenszkói divízió bajnoka.

A visszaesés 1988-ban kezdő 
dött, nénikor a politikai helyzet 
miatt a csapat már többször nem  
játszhatott, majd k övetkezett a g y á r  
égése  s utána majdnem . az égés. 
csapat szétszéledt.

—  A z  N BB-ben már nem  tudtunk 
m egfelelő csapattal indulni, aminek 
term észetes következm én ye lett, 
hogy a közönségünk is elmaradt a 
m érkőzésről s  eg y ik  rá fizetés a má
sikat követte.

—  A z  FTC vezetőség e  azonban 
nem pihen, minden ere jével azon  
•munkálkodik, hogy ism ét talpraállít
sa az egyesü letet és annak csapatát, 
ígérhetem , hogy jövőre az N B har
madik- osztályában ott lesznek Fülek  
városának színei.

£6 formában s. Postás, Vasárnap Tata
bányán a TSC ellen 9:4 arányban .győ
zött a pesti NBB-csapat.

Erősödik a BAFC. Sefíer II., az .KTX 
!ötózépfedezete a KAEG-ba kéri átigazo- 
iá.sá.t

Felkészült a BEAC a bajnoki rajtra. 
Soponyaí János, a BEAC edzője mond
ja: ,.Vasárnap már félórás edzőmérkő
zést Is játszottunk a MAJTC-cal (2:1 volt 
m. eredmény). Itt tehetett látni, bogi' 
igén 3* erőidében van a csapat. Igen 
nagy képességű játékos leigazolása is vár
ható, Ha ez sikerül, akkor lényegesen 
megerősödik a csapat.

A debreceni és a környéki játékvezetők 
é'a alszövetségi vezetők mérőin* 3-á» te
szik le s fogadalmát-

A tegnapi napra kitűzött B. Vasutas-r- 
Jtóstá® edzőmét kézé: a pálya batzuáliia- 
zathníága, miét- elmaradt

London, 1940 február,,.
Istenem, milyen régen volt, am i

kor m ég az Arsénal 5:2-re verte a 
Sunderlandot az utolsó ligabajnoki 
mérkőzésen. D ráke  irtózatos fo rr 
mában négy gólt lőtt a Sunderland- 
nak, de —  a há,borűs hangulat már 
m eglátszott a nézőszámon. Mind
össze húszezren voltak kint High- 
buryben. A  m érkőzésről szóló be
szám olókat a vasárnapi lapokban 
m ár a Du Ca.ne Gourt nevű nyolc
emeletes bérpalota légvédelmi pincé
jében olvastam  -— égj/ félórás légi
riadó alatt.

B ég  v o lt . .  . Közben kiderült, hogy 
a „léleknélküli favágó profik“  m eny
nyire imádják, a sportjukat, ..mind 
rohant a  klubjához, és bejelentette, 
hogy  játszik  ingyen is, csak játsz
hasson. íg y  játszottak barátságos 
mérkőzéseket, m íg végre m egkezdő
dött a hadiba|nokság.

Nyugodtan rúgják  a labdát, most, 
a játékosok hol ebben, hol abban a 
városban játszanak, —- ahova éppen 
helyezik őket. Odahaza talán még 
nem felejtették  el az elmúlt idényt, 
am ikor az Arsenal éppen olyan is
m ert volt odahaza, mint a Fradi s 
ezért néhány apróságot írok régi is
m erőseinkről.

W hittaker  hadnagy urat nem. keli 
bemutatni. Én azonban nehezen is
mertem. íneg, am ikor pilótahadnagyi 
egyenruhában üdvözölt nemrégiben 
a  Tottenliam-pályán. A z  egyik  re
pülőtérről robogott k i az Arsenal—* 
W atford  mérkőzésre —  amely kü
lönben elmaradt. Elm együnk tehát 
együtt Highburybe, az Arsenal- 
pályára, ahol égy szobát m ég m eg
hagytak az Arsenalnak. Ott van 
D rake, Kirchen, Crayston. Poros- 
fiilü repülök, W hittaker  m ost Is 
elöljárójuk...

N ode nem erről akarok írni, ha
nem  egy szakkérdésről, amelyet 
W hittaker  vet fel. M egkérdi tőlem:

—  Hallom Budapesten hideg van. 
N em  fázik  m eg  a m agyar já tékosok  
b o k á já t

N em  nehéz kitalálni, m ire céloz 
T óm  barátunk. Azokra a  furcsa ci
pőkre, am elyeknek nincs szára.

-— Félcipőben nem  lehet játszani
- m ondja W hittaker. —  Félcipőben, 

nem  lehet korcsolyázni sem. A- ma
gu k  játékosainak semmi sem  tartja  
a bokájtíkat. A z  ilyen félcipőben le
het labdát vezetni, lehet passzolni, 
de igazán rúgni nem  lehet. Valamit 
m ég elfe le jtettem : rándulást is lehet 
kapni ilyen cipőben.

M ondhattam  volna, W hittakernck. 
h ogy  a mi játékosaink olyan m aka
csok, hogy inkább nem rúgnak, de 
ki tartanait a  szép félcipő mellett...

.2.

volságot tartott m aga és a, játéko
sok között. Nem volt ez bántó elkü
lönülés, inkább a tekintélyes pro
fesszor méltóságát jelentette. A  já 
tékosok valóban úgy néztek fö l rá, 
mint a labdarúgás egyetem i taná
rára. Chapman a m érkőzés hetében 
mégis m agához hivatta az egyik 
játékost és- nagy titokban elvitte az 
egyik legelegánsabb londoni szálloda 
halijába 5 órai teára. Ott aztán elő
adta Chapman, hogy m iért hivatta 
éppen öt. - ,

-— Te vagy a legokosabb, a leg
jobb játékosa a csapatnak . Te m eg
nyerheted ezt a m érkőzést a csapat
nak. Ide figyelj.

Chapman pontosan elmondta neki, 
m it kell csinálnia. M ajd végül m eg
mondta neki, hogy ezt m ég soha
sem tette m eg egy Arsenal-játékos- 
saJ. sem, m ég sohasem hívott m eg 
senkit sem teára.. Éppen ezért jó  
lenne, ha nem mondaná m eg sen
kinek sem.

A  fiú nem is szólt senkinek, ellen
ben hatá,rtalanul boldog volt, büszke 
volt Chapman bizalmára. A  m érkő
zést a roppant nagy lelkesedéssel 
játszó Arsenal m eg is nyerte.

Csak később > derült ki, hogy a 
csapat valamennyi ta g ja  já rt az el
múlt héten Chdpmannél, va.gy teán, 
vágj: vacsorán. Mindegyik, ugyan
azt hallotta a halhatatlan . igazga
tótól . „ .

M iklós Béla Pál.

A debreceni játékvezető 
érdekes beszámolója
a debreceni m érkőzés előjátékáról
A  debreceni Bocskai— Ú jpest m ér

kőzés körül támadt szabályvita el
döntése v ég e tt a legilletékesebbhez, 
Palásti já tékvezetőh öz fordultunk, 
mondja el m aga a debreceni m érkő
zés  izgalmas előjátékát.

—  Ebéd után M észáros István —
kezdte a játékvezető----- , az  Újpest
edzője és  Langfelder Ferenc, az Ú j
pest igazgatója m eghívott, hogy néz
zük m eg a  pályát. N em  mentem ki 
velük, m ert egyedül akartam  m eg
vizsgálni a talajt. N em sokára visz-, 
szajöttek a  pályáról és nagyon le
sújtóan nyilatkoztak. Utánuk én is 
kimentem, az első benyom ás bennem 
is az volt, hogy ezen a talajon  ba j
noki m érkőzést nem lehet játszani. 
Feltűnt azonban, h ogy  az elöm érkő- 
zés két csapata m ilyen pompásan 
gyúrja  a sarat. Móré, a  B ocskai kö
zépfedezete érdeklődött nálam, hogy 
mi lesz a mérkőzéssel. A zt hiszem, 
nem lesz bajnoki m eccs, mondtam 
neki.

—  Bementem az öltözőbe —  fo ly 
tatta  Palásti — ahova az Ú jpest és 
a  Bocskai több vezetője követett. A z

B u ckley  őrnagyot, a W őlverham p-1 Ú jpest képviseletében Langfelder 
T. fa tói tcrn.rfi, « . . .  igazgató ismét kijelentette, hogy

szerintük
tón igazgatóját is jó l ismerik Bu
dapesten. ö  i3 boldogan emlékszik 
vissza a  szép budapesti napokra. 
N em rég találkoztam vele. A z  egyik 
londoni szálló halijában teáztam 
vele s Buckley őrnagy lelkesen be
szélt kedvenc terveiről. Buckley őr
n agy  kifejtette, hogy szerinte a 
labdarúgás nemcsak . a legnépsze
rűbb sportjuk az angoloknak, ha 
nem  nemzeti kincsük is. B uckley  
azt szeretné, ha a labdarúgást álla' 
m osítanák, külön iskolákban taní
tanák a labdarúgást s ezekbe az is
kolákba az iratkozna be, aki élet
hivatásául választaná a labdarúgást. 
A z  egyesületek ezekből az iskolák
ból szerzik be m ajd az utánpótlást 
s kü lön  Iskola lesz m ajd azok ré 
szére, akik játékos pályafutásuk 
után mint edzők, intézők, vagy igaz
g a tók  akarnak elhelyezkedni.

K érdés, hogy B uckley  őrnagy ter
vei m egvalósulnak-e valaha Angliá
ban, ahol eddig - m ég a  vasutakat 
sem  államosították, nemhogy a 
labdarúgást. Annyi bizonyos, hogy 
a w oíverham ptoni M olineúx-pálya 
Inkább laktanyához hasonlít, mint 
sprotteleph ez.

H erbert Chapman, az Arsenal 
„halhatatlan igazgatója" egyike volt 
a v ilá g  valaha született legnagyobb 
labdarugó szakértőinek. Játékosai 
vak on  bíztak benne. E z m ég itt is 
n a g y  szó. H ogy milyen ötletei vol
tak Chapmannak, arra nézve igen 
je llem ző az alábbi kis történet, ame
lyet W hittaker  mesélt el;

A z  Arsenal nehéz kupamérkőzés 
előtt állt. Chapman kijelentette, 
h o g y  ezt a m érkőzést mindenáron 
m eg  kell nyerni. De hogyan? A  já 
ték osok  között sok volt a  sérült s 
W h itta k er  jelentette, hogy  legalább 
három  tartalékot kel! szerepeltet
niük. Chapman gondolkozott, hogyan 
lelkesítse fe l a  fiukat. Angliában 
nem  lehet rálicitálni, nem lehet kü
lön pénzt ígérni a játékosoknak, ha 
győzn ek . Chapman mást gondolt.

* (jhetpman  általában tekintélyes M -

a talaj alkalm atlan. A  
Bocskai vezetősége reám  bízta a 
döntést. Ekkor azonban furcsa dolog 
történt: A z  öltözöm  szom szédos volt 
a  Bocskai öltözőjével. A  debreceniek
től ilyeneket lehetett kihallani: „Te 
jó  isten, ilyen talajon  kell játsza
nunk, am ikor nem volt m ég egy k ö
zös edzésünk sem !" „E ze k  kitömnek 
bennünket!" L angfelder Igazgató 
ékkor kijelentette, h o g y  elm egy és 
bejelenti az elnökségének a  történte
ket. Am ikor visszajött —  nagy m eg
lepetésre —r- kijelentette, h ogy  az U j- 
p ^ t  hajlandó bajnoki m érkőzés le
játszására. A  Bocskai vezetői már 
azon tanakodtak az öltözőben, hogy 
2x30 perces barátságos m érkőzést 
tartanak. Langfelder igazgató  ekkor 
a  következőket m ondta nekem : „L e
gyén szíves bevenni a  játékvezető
jelentésbe, hogy az Ú jpest hajlandó 
volt bajnoki m érkőzés lejátszására, 
de a  pálya talaját ön alkalm atlan 
nak találta". E kkor azonban m ég 
mindig nem vizsgáltam  m eg  a talajt. 
A Bocskai ismételten reám  bízta a 
döntést, kimentem a  pályára és  a 
ta lajt alkalmasnak találtam . A  
pálya város felé eső kapu ja  előtt 
egész tűrhető volt a ta la j, mindössze 
a másik 16-osnál volt 3— 4 kisebb 
tócsa. A  talaj sáros vo lt, de nem 
volt olyan borzalm as m ély , mint azt 
kívülről vélte a  szem lélő. E zek után 
a  csapatok gyorsan neklvetkőztek 
és 30 perces késéssel elkezdődött a 
játék.

E zek et mondta a d ebrecen i m érkő
zés já tékvezető je. V égü l m ég  ennyit 
tett hozzá:

—  Érdekes, h ogy  az Ú jpest most 
a pályát okolja. H azafelé jövet velük 
utaztam, senki sem k ifogáso lta  a  ta
lajt. Annál inkább a  behsőhármast...

p á r f o a j t ő r s i e p s e s i ^ i  
kovács <syu§a nyerse

A Milleker miniszteri biztos Tezetésével 
újjászervezett főiskolai sportközpont egy
másután rendezi versenyeit. Ilyen volt a 
tegnap megtartott főiskolai kezdő pár
baj tőrverseny. A párbajtőrversenyen a 
Ludovika versenyzői nem tudtán, részt- 
venni, mert nem értesültek: idejében a 
versenyről. A verseny végeredménye: 1. 
Kovács Gyula, 2. Nedcczky György , 3
Riiler Tibor. 4. Zoltán Gyula, o. Fejér 
váry Géza, 6. .Horváth István.

Bay dr.
az o la sz o k  ellen i e lő 
k észü le tek rő l

Március 12-én érkezik az olasz főisko
lai vívócsapat a magyar-olasz főiskolai 
versenyre. A versenyzők három fegyver 
nemben, kardban, tőrben és párbajtőr
ben mérik össze az erejüket. A főiskolai 
vívók vezetőjének, Bay Béla dr-nak kü
lönösen a tőrcsapat összeállítása okoz 
gondot.

— Eddig csupán két biztos emberem 
vem — mondotta Bay dr •—> Bedö és 
Berzsenyi. A párbajtőrcsapat előrelátha
tólag Rerich, Henyei, Nedeczky László 
és Balázs összeállításban vív. A kard- 
csapat összeállítása jelöl még nem dön 
töttem . Március 7-én, csütörtökön délután 
5 órakor lesz a kardválogatóverseny a 
BEAC vívótermében. A versenyen a kő
vetkezők vesznek részt: Demeter, László. 
Éltes, Szedmáky, Kerekes, Bartos, Mikes, 
Szepesi és Rosenberg. A vívómérkőzések 
vezetésére Brürincr Richárdot, a volt 
osztrák vívószövetség elnökét kérte fel a 
főiskolai sportközpont, ő vezette az el
múlt évben Rómában a magyar-olasz fö - 
iskolai vívómérkőzést Í3.

Márciusban javában fog „dúlni’* a vívó-
idény,, Annyi verseny torlódott össze 
ebben a hónapban, hogy még hétköz
napra is komoly mérkőzések Jutnak. Már
cius 3-án a kard csapatbajnokság, 5-cn a 
női tőrcsapat, ll-éii a Terstyánszky-em- 
lékversdny, 12., 13. 6s 14-én az olasz, fő
iskolások vendégszereplése van műsoron, 
15-én rendezik a női tőr válogatót, 17-én 
pedig a kard válogatót. Verseny tehát lesz 
bővem, csak aztán közönség- is legyen- 
Vívóink mindenesetre megérdemelnék a 
nagyobb támogatást.

Eddig négy egyesület nevezett a női 
tőrcsapatbajnokságra: az UTE, a BBTE, 
a Spárta ée a Postás SE- A szövetségben 
még a MAC ós DAC nevezésére számí
tanak.

Az olaszok ellen kiálló magyar csapat 
tagjait a vívószövetség szombat délutáni 
értekezletén fogják kijelölni.

A BEAC II. osztályú párbaj tér'versenyt 
rendez vasárnap. Ezt a versenyt eredeti
leg az UTE akarta megrendezni, az új
pestiek lemondása folytán a BEAC vál
lalta a verseny megrendezését

A KBAC- rendezésében vasárnap vív
ják Szegeden az V. Kerület tőr- ós kard- 
csapa [bajnokságai k . .

A BEA.C vívószakosztálya tnárci is 5-én 
délután 5 órakor lehetségkutatóversonyt 
rondo2 kezdő hölgyek részére-

Kecskeméten báromna.poe küzdojom után 
befejeződött a Zrínyi Miklós 7. bónvód- 
gyalogezrcd kardvívóvert?enye. A döntő 
eredményei: 1. vitéz Grassy József ezre
des vereség nélkül, 2. Kiss István főhád> 
nagy, 3. Horváth Tasziló hadnagy, 4. 
Kovács Elemér százados, 5- vitéz Domb- 
rády Dezső zászlós, 6. Bottá Tibor had
nagy.

A KE VC vasárnap rendezi meg Szege
den az ötödik vívókerület kard- és tor- 
bajnokságát.

A Zugló tegn&p erős edaést tartott, va
sárnap pedig a DVTK-va! játszik Diós
győrött „Nagyon fel akarunk készülni az 
első ollonfelünk, a DiMÁVAG etilént,-.** 

- mondta Proeenko edző.
Blaskó, a Eampart volt . játékosa, a

Testvériségbe tart*

K OSÁRLABDA
MA: BEAC—BSaKRT RANGADÓ

A kosárlabdábajnok'ság első tavaszi for
dulójának mérkőzéseit ma, csütörtökön 
csto játsszák a BSzIvRT tornacsarnoká
ban. A tavaszi nyitány mindjárt cseme
gével lepi meg a kosárlabdázók népes 
táborát. Az I. bajnoki forduló változa
tos küzdelmei közül kétségtelenül a 
BEAC—BSzKRT rangadó áll az érdeklő
dés homlokterében. A forduló soron lévő 
többi mérkőzései nagy küzdelmét ígérnek, 
különösen a BBTE—VAO találkozó bővel
kedik majd izgalmas pillanatokban, A 
részletes' rriüsor:

MAC—MAFC mérkőzésre Király és Nonn 
játék.vezelésével 6 órakor kerül sor. A 
gyenge, szigeti csapat ellen biztos győzel
met aratnak a technikusok. Ha Eszékinek 
^.,Sz;tt>ónak jó napja lesz, akár 20 kosár 
különbséggel is győzhetnek o MAC ellem.

A BEAC—BSzKRT rangadót 7 órakor 
kezdik. Az .elmúlt terem fordul óban ka
tasztrófáiig vereséget mért a* villamosiak 
együttese a BEAC-ra. Most azonban sem
mi-esetre sem ismétlődik meg a műegye
temi pólyán elért fölényes BSzKRT győ
zelem. A'BEAC tjrtölelo játékának és 
finom húzásainak sokkal megfelelőbb a 
spőrtutcai pálya, mint a Műegyetem kis 
játéktere. Meg aztán a kis Csányivai erő
södött is a BEAC! Do persze a BSzKRT 
is jobban tud játszani a hazai pályán, 
mint idegenben. A játékosai nagyobb 
klasszist képviselnek, mint az ellenfél já
tékosa?. A játékuk is kulturáltabb, mint 
az egyetemieké és ezért bennük látjuk a 
rangadó győztes csapatát. A mérkőzést 
Hepp dr és Paku veheti.

Utána a TFSC—35$ -es oserfeéeiek (Kor
ra endy és Gátby) mérkőzésére kerül , sfvr- 
A két egyforma képességű csapat küz
delmében nagyon sok szava lesz a szeren
csének. Az a csapat győz, amelyiknek 
jobban megy a bosárrr.dohás.

A • forduló utolsó mérkőzése, a VÁC— 
BBTE találkozó 9 órakor kezdődik. A 
budaiak győzelme csak akkor követkor 
hetik be, ha Károlyi dr is játszik a csa
patban. Ellenkező esetben a vívók fiatal
jai könnyen legyőzhetik a nagymnltú 
egyesület gok dicsőséget szerzett csapatát. 

*
A rapeadó osapatii így állnak, fel: 

BSzKRT: Sólymos!,' Kardos — Szamosi — 
Velkey, Mátyás! I. Csere: Otte, Síaníreda. 
~  BEAC: Stolpa. Sárvölgy! — Csány!
III. _  Szerdahelyi, Bajárt. Csere: Hlnza, 
Re d vány 1.

ÍIöSFORT
Oslóból jelentik: Szerdán kezdődött a 

hagyományos nemzetközi fiiverseny az 50 
km-es futássá!, amelyben az idén a nor
végeken kívül csak a svédek vesznek 
részt. A kedvező Időben rendezett ver
seny eredménye: 1. Bergendah! norvég 
3 óra 33 pere 01 mp, 2. Ayen Annah nor
vég 3 ó 35 p 17 tnp, 3- HaegMad svéd 
s ó 39 p 53 mp. A nagyszámú közönség 
soraiban jeien volt Ólai norvég t'ónörö-

A DOBOGÓKŐ VÁNDORDÍJ
nem Dobogókőn korül megrendezésre, hn- 
nem Nagyszénás környékén. Ok: közlőké-’ 
désí nehézségek. A. Dobogókő vándordíjak 
tizes futócsapatok részére írták ki.

A ST. ANTOMI
1-oeik lóverseny re benevezett négy magyar 
versenyző Habági vezetésével hétfőn sze- 
rétnó .utijak indulni. Egyelőre azonban 
még nem szerezték meg valamennyi enge
délyt a ki- és beutazáshoz.

AZ UGROBÁJNOKSAGOT
március 10-ón rendezik, de még nem _ biz
tos, hogy hol. Ha anyagilag meg tudják 
oldani az utazási költségek kérdését, ak
kor Voióaon lesz mégis a verseny. Szó 
van a Mátráról is. he szó van — a bu
dapesti sáncról is . . .

..KÁRPÁTALJA’ VÁNDORDÍJÁT
■alapított Lovassy. Zoltán, a MEFSOK 

síszakosztályának vezetője- A vándordíját 
ifjúsági járőrök részére írták ki. Most: 
vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel a 
Svábhegyen ra.ár meg iá rendezik az első 
versenyt. Ötös járőrök indulnak s min
denki egy bárom kilós hátizsáko t .is visz 
magával

A LEVENTÉK
megóvták a kassai nemző ti futóbajnok* 
ság eredményét. Az óvást a versenybíró 
a helyszínen elvetette. A leventék ‘ pa
nasszal éltok, de a síszövetség sportbizott
sága a \ ersenybíro döntését fogadta cl. 
A leventék a pályajelzés különféle sza
bálytalanságai miatt óvták.

ATLÉTIK A
6 K M -E S TAVON ELSO OSKTALYf 

M EZEI VE RSE N YT
rendez a. Postás SE március lö-éu , 
A  szokástól, eltérőleg tehát nem, a  
kezdők, hanem a legjobbak fognak 
felvonulni az év első mezei verse
nyén. Ai Postás-verseny színhelye a 
Rákos lesz. Egyelőre ugyan m ég azt 
is hó borítja, mint a. többi mezei 
terepet, de addigra a  homokos al? 
talajú Rákos rendbejöhet annyira, 
hogy lehet rajta futni,

NÉM ETH » S  B E R T A L A N  KÖZÖTT 
OCX. A  HARC

a /.legszorgalm asabb atléta" címért* 
A. szövetség óital kiírt szorgalmi 
versenyen Németh Béla vezet 96 
téli edzéssel. Utána Bertalan követ
kezik 95, Gáspár Elemér (a  kala- 
pácsvetö) 93, Kemény 72, Szabó 
M iklós 61, Somló 50, Hikisch 44, 
Csapiár 43, CMányi Zoltán 39, F ar
kas Béla (Testvériség) 38, Bellaágh 
37, Tantos 36, Jözsa dr és Iglól 33 
edzéssel. A  szövetségi edzéseken 
eddig összesen 83 atléta jelent meg,

ÉRDEKES ÚJÍTÁS
bevezetéséről gondolkoznak a M ASz- 
ban. Szám os esetben fordult eddig 
te elő, hogy az egyesületek nem Ír
tak ki olyan versenys: Amot, am ely
a szövetség megítélése szerint a 
versenyidény helyes felépítése szem
pontjából szükséges lett volna. Aa 
Ilyen szám okat a  szövetség pótlólag 
beiktatta a  verseny számai közé és 
a díjazásról m aga gondoskodott, 
Kiderült azonban, hogy ez az áldor 
zathozatal fölöslegesen megterheli 
a  szövetség költségvetését. Ezért 
m ost azt a  rendszert próbálják be
hozni, h ogy  ilyen rendkívüli verseny
szám oknál az az egyesület adja a  
dijat, am elynek tagja  győz, vagy  
helyezést ér el. (őszintén szólva, mt 
ezt. nem  találjuk okos megoldásnak, 
Ilyen m ódon ugyanis előfordulhat, 
h ogy  a  szegény egyesület győztes 
tag ja  egészen értéktelen, a  jobb
módú egyesületbe tartozó második, 
vagy  harm adik helyezett viszont élő 
tékes dijat kap.)

ÚSZÁS
Aa EWASC Ifjúsági csapata vezet

vábbra is Becs vizilabóab.vjrick.tógábaii. 
A. vasárnapi vizllabdamórkpzósok Borán 
az EWASC A.) csapata könnyen 10:2-re 
győzte te az EWASC B) csapatát- Az 
EWASC ifjúságiak pedig nagy küzdelem 
után tudtak csak győzni a Fost SV ellen- 
Az első félidőben a fiatalokat kerülte a 
szeren-cso és az ellenfél már :2:0-ra veze
tett, do a második félidőben a fiatalok 
nemcsak kiegyenlítettek, hanem még a 
győzőimet la sikerül t kiesi karmok. Vég
eredményben az EWASC ifjúsági csapata 
3:2-re győzött. A vasárnapi eredmények 
után ez EWASC ifjúsági vezet 6 ponttal, 
második az F.WASC A) 5 ponttal, harma
dik az EWASC B) 3 ponttal negyedik és 
ötödik a Bonau SV ós Post SV pont nélkül.

Az ózdi MOVTK úszótan folyamára 159 
fiú és 102 lejíny jelentkezett.

JÉG

A tegnap estem tervezett két (I. és IL
osztályú) ^KIÉSOK válogatott korongosa- 
pat TnérkŐaóse elmaradt, mert időközben 
a műjégpályát négy napra bezárták. Mint
hogy azonban szombaton már, ismét less 
korcsolyázás és minden valószínűség szív  
rínt kedden, azaz 3-én késő estig fog 
tartani, hétfőn este lebonyolítható lesz ez 
a mérkőzés. Erről különben szombatoa 
este fognak határozatot hozni.

A városliget) műjégpálya jege dacol ne 
lgazgatósá.g határozatávalt A még min
dig tartó éjjeli fagyok nagyon megerősí
tik a jeget, e a nappali folmekgrdés nem 
bir velő! A jég a kora reggeltől a késó 
délelőtti órákig kitűnő állapotban van <fe 
így a műkorcsolyázók minden reggel el
végeznél lék szokásos edzéseiket. A leg
szorgalmasabb műkorcsolyázó terrnészeie- 
sou K 'rály Ede. Héti Éva és Topp Márta* 
Utóbbi különben v jég-edzÓ6ek raelloít 
már a tcnlsí-edzésekét le látogatja.

Kedden a déli bécsi gyorssal elutaztak 
a BKE műkorcsolyázói ós tegn ío délután 
már futottak is a Wicnor Eislaüf Vérért 
pályáján, a nagy jégtinnepólyen. A 
WEV-pályát most vasárnap már bezárják- 
A ml pályánk tehát „túléli” a bécsi ko!*' 
tógája .tegnapjait. De a másik bécsi pA* 
lya. az Engelmanu-féle még nyitva 
sad-
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Naiyarország 
icormánfióját fel
kérte á NÖSz eSüők“ 
lége, hogy felettien 
meg az Énekes István 
emlékversenyen
W öirnan f t l  t n i  kuEttasxm ünisx-
fet-S a versen y  wé«iis§S**égjére 
k i r l é i c  f e l

Bécsi versenyzők Is Jönnek 
a  v e r s e n y r e

Március 17-én a M öSz a tragikus 
sorsú Énekes István olim piai bajno
kunk emlékére nagyszabású ököl
vívóversenyt rendez. A  verseny elő
készületei már régebben folynak.

A z emlékverseny társadalmi elő
készítését a M öSz elnöksége vette 
a kezébe. Kedden délután két igen 
nagy f  o nt ess ágú levelet küldött el az 
elnökség. A z egyikben vitéz nagy
bányai Horthy Miklóst, M agyar- 
ország korm ányzóját kérték fel, 
hogy megjelenésével tisztelje m eg a
versenyt.

A  másik levélben Hóman Bálint 
kultuszminisztert arra kérte a MÖSZ 
elnöksége, hogy vállalja el a ver
seny védnökségét.

Kedden hívták m eg az összes 
sportszövetségek vezetőit és az 
olimpiai bajnokokat, akiket külön 
arra kért fel az ökölvívószövetség, 
hogy olimpiai egyenruhájukban fo g 
laljanak helyet a szorító körül ne
kik előre 'elkészített helyen.

A  M öSz elnöksége a meghívók 
szétküldését már m egkezdte.

*
Itt em lítjük m eg, h ogy  bécsi 

ökölvívók is jönnek a nagysikerű
nek ígérkező versenyre. A  legutóbbi 
Bécs—Budapest mérkőzésen sze
replő négy versenyző: a légsúlyú 
Löschl, a  harmatsúlyú Kerschbau- 
irter, a pehelysúlyú Pihler és a 
könnyűsúlyú W alter. Kerschbaumer 
kikapott Bogáostól, a  többi ver
senyző döntetlent ért el a  m agyar 
Bük ellen.

A válogatottak kö/ül 
Jákics, a fiatalok 
közül Barinka nyu!- 
toít kiválót vasárnap
Visszapillantás a vissza
vágóra

Az ökölvívó GsB visszavágó mérkőzései 
,Vtigyes, érzelmeket keltettek a nézők kö
rében. örültek az ökölvívósportért rajon
gók, mert jó mérkőzéseket láttak, <le 
bosszankodtak is, mert a „csemegének” 
hirdetett Bogács—Kublnyi ós Torina II.— 
Mándi mérkőzés elmaradt.

A visszavágón négy válogatott is iik- 
Jüzütt. A négy versenyző közül csak kettő 
tetszett: .Jákics és Szolnoki. Jákiee igen 
sokat tanult Pappertől a német-,magya
ron. Keményebb lett és pontosabban üt 
is. Szolnoki — talán a hirtelen bekapott 
nagy ütéstől — csak később melegedett 
bele. do akkor pompás dolgokat csinált, 
Jákics ellenfele, a WMTK Barátja sem 
••szívbajos” ökölvívó, de Szolnoki ellen
lábasa, Opál WMTK sem ígéri ijed meg 
®z árnyékától.

A  kis Tormáról nehéz véleményt mon
danunk. A nálánál jóval könnyebb Felle- 
Sivel el-cljátszadozolt. Fellegi nem tu
dott olyan nagyot ütni, hogy Tormát ki
hozza nyugodtságából. Jászai csak ha
talmas tengőiben bízott. Viszont két me- 
deton keresztül annyi ütést kapott a 
BSzKET-lsta Némethiül, hogy most már 
riiegértjük. miért kapott ki. "llctve miért 
léptették le a német Schmlcdt ellenében. 
Egy ütésre nehéz mindent feltenni.

A volt válogatottak közül csak Csontos 
volt jó. Szigeti ugyanazt ismételte meg 
® kis Csiszár " elleni mérkőzésen, amit 
évek hosszá sora óta láttunk n kettőjük 
összecsapásán: Csiszár nem tudta meg
ától Szigetit. Szigeti viszont nem ütött, 
*»ak „simogatott*-

Mándi nem győzött Monfera ellen. Igaz, 
hogy nehéz Monfera iirdöogős gyorsasága 
"len orvosságot találni, de Mándi bizony 
®PPen eleget fogott ezen a mérkőzésen. 
„A  többiek mind kitettek magukért. A 
“ arinka FTC—Kocsis BTK mérkőzésen 
»nnyi ütés eseti, hogy egy csnpatmérkő- 
leste Is elegendő lett volnn.

A ferencvárosiak fiata1. 100 kilón felüli 
yohézBŰIyúja, Mogyoródi — núlyát meg- 
hándtolónn gyors volt. Igaz, hogy csak 
?.,k8orozásában, mert a lábmunkája még 
tuhb gyorsaságot kíván.
. A végén említjük meg azt a'sajnálatos 
'” 'yt. hogy közel félórát késett a kez- 
Jí‘s. mert nem találtak orvost. A* sznríló 
Opelében ütő hölgynek jutott eszébe, hogy 

"hátha" lesz orvos a nézőtéren- Volt • •.

fJV .Szeged város ökölvívóbajnokságaiért 
lVó viadalt április 7-re halasztották.

^ÍÜPELE.V LESZ A  „FIÖK' -CSU 
MÁSODIK FORDULÓJA

. „A  BTK  Kezdeményezésére megln- 
, . lQU fíők-CsB m ásodik  fordulójára
e ar,haP került volna a sor a Mű 
A ^ te g ie n . Tekintettel arra, hogy a 
6S; e£yetemisták tornaterm ében , va- 

rhap vívóm érközés lesz, a vasár- 
c « f r?  kisorsolt W M T K — BTK  össze- 
y j & t  Csepelen bon yolítják  le, a 
— "ITK  tornatermében.

Ap ZT' ' L*-TENISZ
Min'd'5?1, 'cventék-Horti leventék 17:13.
"égés „ *®' csapatban akad egy-két tehet-
v Rlmara ',n,n°nisza keleti kerii.et március 3-ra 

" 'teniszbajnoksága.

WEBtXPAR
A  BSzKRT vasárnap már 

kivonul, — 
as M II*  vár még ©§f
hétig

Hirtelen ránkszakadt az olvadás. 
A z országutak jeges jégpáncélját 
m egolvasztotta a tavaszba kéredz- 
kedő nap s most minden latyak, tó 
és sár. A  hirtelen beköszöntő eny
hülés nem volt javára a sportnak. 
A  vasárnapra ígért szövetségi or 
szágúti közös edzés az országutak 
vízalatti állapotéra való tekintettel 
elmarad s a  legújabb döntés értel
mében csak a jöv ő  vasárnap kerül 
sor arra, hogy á hosszú téli kény
szerpihenő után versenyzőink rozs
dás izmaikat ismét beolajozhassák.

A  BSzK RT-ot azonban m ég ez 
az idő sem rettenti vissza attól, 
hogy előkészületeit megindítsa. 
A  vezetőség minden társegye
sületet m eglőzve ú gy  döntött, 
hogy már most vasárnap kivonul
nak a porfelhölovagok az ország
úira, —  bármi is történjék. A  terv 
egyelőre az, hogy  a fiúk a  budai 
hegyek lankáit keresik fel, ahol 
kevesebb a hó és sárakadály, mint 
a sfkterepen.

Van m ég egy titkos vágya is a 
villamossportolóknak. S ez: vasár
napig letakarítják a BSzK RT salak
pályájának hóhegyeit és ezen a 
paradicsomi lehetőségeket ígérő 
elipszisen végzik m ajd el első kísér
leteiket az idény elébe . . .

Természetesen: eiiuek a  remek
tervnek a megvalósítása elé m ég 
rengeteg akadály tornyosul. A  
BSzKRT, mint labdarúgóegyesület 
egyham ar nem pályaválasztó fél s 
így  gazdaságilag és sportbeiíleg 
serr. fizetödne ki túlágosan a  hóel
takarítással járó tekintélyes munka 
és költség. Sunavetz M ihály fő fe l
ügyelő azonban, —  aki nagyon szi
vébe zárta a „bolond köszöriisöket“ , 
most minden követ m egm ozgat, 
hogy legalább a salakpályát m eg
szabadítsa a hónak csúfolt, lévé 
halt akadálytól. Ú gy  hírlik, hogy 
ez a >,köm ozgatás“  kom oly eredmé
nyekkel já r  m aid s ebben az éset- 
ben a BSzK RT vasárnap kom oly 
edzést tart majd, —  m egnyitva így  
a kerékpáros nemhlvatalos idényt...

EGYESÜLETI HÍREK
A Corvin A SE a következő tisztikart

választotta. F.lnök:. LSnórd Günthor, ii. e-*. 
MaUrlüde# Vilmos, alelnöki Halbauer Pál, 
Kornássy Ede. Pál Béla. Paskuta György 
és Winklor Miklós, fóliákért Káűders 
László, titkár: Sperlíng Károly, pénztá
ros: Bársony Gyula, ügyész: Hein Ist-
'  A MŐVE Szf. János SC pénteken este 
egyesületi helyiségében Játékosértekezle- 
tet tart.

A RAFC csütörtökön tornatermi edzést 
tart.

EVEZÉS
A váloiraloft evezősök edzés© csak rész

ben folyik zavartalanul. A Pannónia ver
senyzői szénhiány miatt egyelőre nem 
edzhctiek, a Hungária e.vczősei azonban 
szorgalmasan járnak az edzsésekre — a 
Műegyelcmro. (Ott ugyanis nem volt 
szén szüreti) ■’

FrÖlich Ferenc, az Újpesti EE váloga
tott evezőse dhacyta Magyarországot. 
Ausztráléban fog lefolcordni.

ítADIO
MAI MŰSOR

Csütörtök, február 2S- 
Budapest I. (540-5 m ) 6.45: Torna. TTi- 

rek. Hanglemezek. — 10; Hirnk. — 1Q.20: 
Szemei*© György elbeszélése. — 10.45: Su
lyok Mária meséje. — 12.10: Ulbrich Her- 
min gordon k ázik. zongorrkísárottel. — 
12.40: Hírek. — 12-55: Antal Erzsi énekel 
zongorakísérettel. — 1330: A Rádió Sza
lonzenekara. — 14.30: Hírek. — 16.15: Ru
szin félóra. — 16.45: Iíirek. — 17: Hírek 
szlovák és ruszin nyelven. — 17-15: A
fölrlmívelésügyi minisztérium rádióelő 
ndássciozata. — 17.45: ,,A Magyar Hódo
lat” ünnepélye. Az ünnepi beszédet Te
leki Pá gróf m. kir. minisztcrolnők mond
ja. — 18.45: Hanglemezek. — 10 15: Hírek.
— 19-25: Siegfried Grundeie zongorázik a 
magyar-német inűvószcsOro keretében.
— 19.55: Külügyi negyedóra. — 20-10:
Lehár Ferenc daljátékba: ,.A kék mazur” 
(Lehár-eiklus ITT.) Olirsky Julján gróf: 
Szűcs László; Lossin Blanka: Barabás
Sári: Reiger Kelemen báró: TJiváry La
jos; Nepomuki János, az unokaöccse: Fo
dor Artúr: Plnnting Albin báró: Sző- 
reghy Gyula* Klarnmdatsch , Leó lovag: 
Horti Lajos; Aigner Gretl: Tnlcátfi Rózsi; 
Aloiz, szolga: Pacséry Ágoston; Frey- 
hoff: Szegedi Saiabó István; Czeyka* P.o- 
kny Ferenc. — Az I. felv. u. *:b. 21.25:
Hírek macyar, szlovák, és ruszin nyelven.
— A II. folv. u. kh. 22-40: Hirok német, 
olasz, angol, francia és eszperantó nyel
ven. 0.05: Hírek.

Budapest II. (834.5 m-) 1615: Szórakoz
tató hanglemezek. — 1715: Paksy .Tenő 
és Gál Tmre magyar nótákat zongorázik.
— 18 45: Angol nyelvoktatás. J. W.
Thompson előadása. — 20: Hírek magvar 
szjovák é« ruszin nyelven. — 20-25: Régi 
magyar ér cm«v fi j tők. Huízár Lajos dr 
előadása. — 20.55: Lovászi Ferenc ci-
gányzenok.ira. muzsikál.

Kassa. (259.t m.) II 05: Szlovák félóra.
— 11.20: Szórakoztató hanglemezek.
11.40: Hírek magyar és szlovák nyelven, 
műsorismertetés. — 15.25: A Moezó jazz- 
zenekar játszik. Rózsa Rózsa énekel.

HaA jelentősebb  
külföldi m űsorrészek

S l.’i ó ’ Béca* Eenás, dalos, láncos őst- 
8.15 ó; Bukaresti Fllliarmőnikueok.
8 tn A: Bel«rid: Hubrrmann heircdüi.
9 ó: Milano: Menselherg verényel.
10.10 ó: Brüsszel II.: Wagner: Lo-

hongrin.

A h á b o r ú  e l s ő  m ű s z a k i  „ c s e m e g é ] e ‘ ‘ :

a porlasztó nélküli motor!
A  háború rom bol —  ez nagyjából < 

az általános vélemény. Ugyanakkor 
azonban a kevésbé rövidlátók régen 
rájöttek arra, hogy a háború is szol
gálja  bizonyos vonatkozásokban a 
fejlődés, a tökéletesedés érdekeit. 
Tudjuk jói, hogy  például a sebészet 
művészetét az elmúlt világháború 
lényegesen fokozta és igen sok olyan 
műszaki jelentőségű vívm ányt je 
gyezhetünk fel, am ely megszületé
sét kizárólag a háborúnak köszön
hette.

A  legújabb háborús műszaki ér
dekesség a porlasztó nélküli repülö- 
gépm otor. Félreértések elkerülése 
céljából hangsúlyozni kell, hogy

nem nyersolaj-, vagy  nehéz ola j
m otorról van szó, hanem szab
ványos benzinüzemű motorról,

melyen azonban karburátort, vagy 
hozzá hasonló _berendezést hiába is 
keresnénk.

A z érdekes ú j repülőmotor, m ely
nek forradalm asító jelentőségé lehet 
a versenym otorok világában, m erő
ben eltér az eddigiektől. Hengeren
ként három szelepe van, két szívó- 
és egyetlen klpuffogószelepe. A  
szívószelepeken át

nem gáz
áram lik be, hanem tiszta, de rend
kívül

magasnyomású levegő,

amelyet a nagy tel j esítmériyü köz- 
pontfutó-sürítö présel be. A  benzin 
külön kis fuvókán szintén m agas 
nyomás alatt kerül a robbanótérbe, 
ugyanúgy, mint a nyersolajm otorok
nál a nafta.

A z újszerű m otor óriási lehetősé
geket rejt. Elsősorban a  keverék 
szabályozása tökéletes, hiszen a 
gyújtásra kerülő

üzemanyagmennylség adagolása 
sokkal pontosabb.

De ennél is fontosabb az, h ogy  sok
kal nagyobb kompresszornyomások- 
kal lehet dolgozni és minden eddigi
nél

nagyobb mennyiségű éghető
üzemanyagot juttathatnak a 

m otorba.
fis mivel a termelt munka egyenes 
arányban áll a  m otorban elégetett 
üzemanyag mennyiségével,, sokkal 
kisebb hengerűrtartalmú m otorból 
vehetjük , ki azt a teljesítményt, 
amelyhez a régi rendszerrel csak 
nagy hengerűrtartalom segített. Ez 
természetesen nem csak a  repülő- 
motornál fontos, ahol a súly-lőerö- 
arány életbevágó fontosságú, hanem 
a versenykocsinál is.

A z új műszaki megoldásnak azon
ban m eg kell várnia a háború végét, 
hiszen csak altkor kerülhet a bomba- 
vető repülőgépről a GF-verseny- 
kocsirá.

Lélekzetfo jtö izgalom
kíséri végig ezt a r ip y ovó 'film et:

V id o r  M t L a c ié n  
Id a  Lu p in o  
P re s io n  F o ste r
filmje a hős tengerészek életé
ről és szerelméről! Bravúros 
kalandok;
M A  P R E M I E R !

ROYAL APOLLO
'ifiü l!.A B D A

TtTE-liíradó. — Nines kapusunk, — be
szél Grossmann Sándor, n lila-fehérek in
tézője. •— Kubai is. Mezőlaki is vidékre 
távozott. Koltaí méz mindig nincs rend; 
ben, lehet, hogy tavasszal még oihenni 
fog. Ezzel szemben Bcnkő újra beszáll a 
csapatba. Az edzéseket válogatottunk, 
Cziráki irányít ja.. akinek vezetésó'Cl már 
oly sok szép s :jtcrt értünk el. Eddig tárna- 
teremben gyakoroltunk, a jövő héttől 
kezdve mái a pályán dolgozunk. Az őszi 
gyengébb játék nem vette el a kedvün
ket. Tavasszal mindig sokkal johban sze
repeltünk, most is így lesz. Bizakodással 
készülünk a második fordulóra . . .

A WMTK kézllabdaszakosztá'ya nagy 
igyekezettel toborozza Csepelen az ítlone 
kézilabdázókat- Mint Plcsz Józseftől, a 
csepeliek, lelkes intézőjétől értesülünk: a 
legutóbbi felhívásra női és 25 férfi 
kézilabda-úiorio jelentkezett! Az áldozat
kész cacpeii egyesület a legjobb utat vá
lasztotta az éVrgjuiáshaz , •.

Az MKESz. útra kiírta a vitéz futásfalvi 
Tát lm re-vándordíjét. A női csapatok ré
szére kiírt vándordíj nevezési zárlata 
március 5-

VASÁRNAPI TFUWMKfiZILABDA.
MŰSOR

(Nemzeti Tornacsarnok) 
Szüvctségi-dijas villámtorna:

8 óra: MAFC—KAOE. — 3.12: BTK— 
MTF. — 3.24: WMTK A)—B). — S-WP
MAFC—MTI,. — 8.48: M. Posztó—KA OK.
— 4 órn: RTK-WMTK B'. _  4.12: MTF. 
—M. Posztó. -  4.24: W'<TK Bi-M  AFC.
— 4.89: WMTK Al—BTK. — 4 48: W '’TK
111—M. Posztó. — 5 óra: MAFC—WMTK 
A). -  519: KAOE—BTK. — 5.24: M.
Posztó—WM TIC A'. — 5.38: BTK-MAFC.
— 5 48: MTF,— K 4 OK. — 6 óm : M Posztó 
_BTK. — fi.12: WMTK A '—MTE. -  fi.24: 
KAOE—WMTK R'. — 6 36: M. Posztó— 
MAFC. — 6.48: WMTK A)—KAOE. — 
7 óra: MTE—WMTK B).

APIUTT.S 7-*N 
RANGAPÚVaT, KWnfiPTK 

A KÚZIT.AIMMZÚK TAVASZI IOliNYE
Tóth József egyesbíró kisorsolta a ta

vaszi kézilabda bainoki fordulót. Az ere
detileg március 17-re kitűzött első for
duló az egyesületek kívánságára három 
héttel később, április 7-én kerül sorra. 
A részletes sorsolás:

I. osztályú férfiba iuok^ág. Április 7:
BLK VII.—VÁC, BSzKRT —ITTE. Elek
tromos—MAFC (rangadói). MTE—BTC. 
ánrllis 14: Szövetségi edzés. Április 21: 
TJTE—BT f i  VII.. BSzKRT—Elektromos, 
MAFC—BTC. VÁC—MTE. Április 2S: 
Szövetségi edzés. Május 5: BLE VTT.—- 
Elektromos. BTC—BSzKRT. MTE— 
MAFC. UTE—VÁC. Mátus 12: Szal-ad- 
nap. Május 19: BTC-BLE VII.. BSz
KRT—MTE, MAFC—UTE. Elektromos— 
VÁC. Május 26: Szövetségi edzés. Jú
nius 2: MTE—BEE VII., MAFC—
BSzKRT. BTC—VÁC. UTE—Elektromos. 
Június 9- BLE VII.—MAFC. Elektro
mos—MTE, BTC—UTE. VÁC—BSzKRT. 
Június 16: BSzKRT—BLE VII.. VÁC— 
MAFC. MTE—UTE, BTC—Elektromos. 
Pálvaválasztők, akik ősszel nem voltak

II. osztályú férfihajnoksig. Április 7:
MPSC—Kistex, KAOE—BTK. Széchenyi 
—WMTK, Waeker—Hungária. Április 14: 
BTK—MPSC. Hungária—Széchenyi, Kis
tex—Waeker. WMTK—KAOE. Április 
21: MPSC—WMTK, KAOEz-Hungária, Szé
chenyi—Waeker, BTK—Kistex. Április 
28: Hungária—MPSC, Waeker—KAOE,
BTK—Széchenyi, Kistex—WMTK. Május 
B: MPSC—Waeker, -KAOE—Széchenyi.
Kistex—Hungária, BTK—WMTK. Május 
12: Szabadnap. Május 19: Széchenyi—
MPSC, WMTK—Waeker. Hungária— 
BTK, KAOE—Kistex. Május 26. Szabad
nap. Június 2: MPSC—KAOE. Kistex—
Széchenyi, Waeker—BTK, Hungária— 
WMTK.

III. osztályú férfibajnokság. Április 7: 
BLE I I I —M. Posztó. BTK II.—VÁC
111.. MAFC III.-K istex II. Aorilis 14: 
Kistex I I -B T K  II., VÁC III.—BLE
111.. M. Posztó—MAFC III. Április 21; 
BLE III.—Kistex II.. BTK II.—MAFC
111.. VÁC III.—M. Posztó. Április 2S: 
M. Posztó—Kistex II., MAFC III.—VÁC
111.. BTK II.—BLE III. Május 5: 
MAFC III.—BLE III.. Át. Posztó—BTK
11.. Kistex II.—VÁC III. Pályaválasz
tók, akik ősszel nem voltak azok.

A Szövetség'.-díj sorsolása azonos az I. 
osztályú bajnokság párosításával.

I. osztályú női bajnokság. Április 7: 
MPSC—Olympia. M. Posztó—Kistex. 
Goidberger SE—AMC. Április 14: AMC 
—M. Posztó. Kistex-MPSC. Olympia. 
Goldberger SE. Április 21 • Szövetségi 
edzés. Április 28: MPSC—AMC, M. Posz

tó—Goldberger SE, Kistex—Olympia.
Máius S: Olympia—AMC. Goldberger SE 
—Kistex, MPSC—M. Posztó. Május 12: 
Szabadnap. Május 19: Goldberger SE—
MPSC, M. Posztó—Olympia, AMC—Kis
tex.

II. osztályú női bajnokság: Április 7:
Standard SC—Goldberger SE II.. Koszo
rú XIII.—M. Posztó II., WMTK—Ko
szorú Brust, MPSC II.—Koszorú XI. 
Április 14: Standard SC—MPSC II..
WMTK—Koszorú XIII-. Koszorú XI.— 
Goldbergjr SE ÍI., Át. Posztó II.—Ko
szorú Brust. Április 21: Szabadnap. Áp
rilis 28: Koszorú Brust—Standard SC.
Koszorú XI.—Koszorú XIII.. MPSC II. 
—WÁtTK, Goldberger SE II.—M. Posz
tó II. Május 5: Standard SC—Koszorú
XI.. Koszorú XIII.—MPSC II.. WÁtTK 
-—M. Posztó II.. Goldberger SE II.—Ko
szorú Brust. Május 12: Szabadnap. Átá- 
jus 19: M. Posztó II.—Standard SC. Ko
szorú Brust—Koszorú XIII., Koszorú 
XI.—WMTK. Május 26: WMTK—Stan
dard SC. MPSC II.—Koszorú Brust, Ko
szorú XI.—M. Posztó II., Koszorú 
XIII.—Goldberger SE II, Június 2: 
Standard SC—Koszorú XI-. MPSC TI.— 
Koszorú XIII., M. Posztó II.—WMTK, 
Goldberger SE II.—Koszorú Brust, Pá
lyaválaszt ók, akik ősszel nem. voltak 
azok.

A tenger igazi ördögei
A z amerikai partvédő tengerészet 

m atrózait nevezik tenger ördögei
nek. Róluk szól az a remek ameri
kai film történet, amelyet nemrégen 
fejeztek  be Hollywoodban és am ely
nek, miután meséje a tengerészek 
között játszódik, „A  tenger ördö~ 
gei“  címet adták. Csupa pompás, 
válogatott fickó szolgál az ameri
kai tengerészetitek ebben a hősi kü
lönítményében, amelynek minden 
útját a legfantasztikusabb veszélyek 
szegélyezik, de , ők minden akadály- 
lyal, minden veszedelemmel szem
ben büszkén veszik fel a versenyt. 
Közöttük a legelszántabb Victor Mc. 
Laglen, a „Gunga Din“  egyik hőse,

FŐISKOLA.
A MEFSOTC vfvószakosztálya március 

5-éii kezdődő főiskolai tőr versenyt rendez 
a BEAC Semmelweis-utcai vívótermében. 
Nevezési zárlat: március 2.

Főiskolai nő) kezdő tőrversenyt rendez 
a MEFSOIv női szakosztálya kedden, már
cius 5 én a BEAO vívótermében.

Rajczy Imre dr, a MEFSOK ügyveze
tője Berlinbe utazik ós ott tárgyalásokat 
folytat u német diák vezérekkel a húsvéti 
német-magyar főiskolai válogatott labda
rugó mó r k ő z é s ügyében.

Március 19-én kezdődő tornászviadalt 
rendeznek f(íiskolása''nk a Testnevelési 
Főiskola tornatermében.

A NYÍREGYHÁZI TANÍTÓKÉPZŐ
házi kosár labdába jnokságánnk végeredmé
nye: 1. V. évfolyam A) csapata 9 pont, 
2. V. évf. B) csapata 8 pont, 8. III. ővf. 
A) csapata 0 pont, 4. IV. évf. A) csapata 
5 pont, 5, IV. évf. B) csapata 2 pont, 6. 
Ili. évf. B) csapata 0 pont. A bajnoksá
got nvert csapat tagjai: Erdősi, Forró, 
Kiss, Szabó, lvozma és Szotnoesán. A 
házi tornászbajnokságot a IV. évfolyam 
csapata nyerte a I li. évfolyam előtt. 
Részletes eredmény: 1. IV. évfolyam 46.3, 
2. III. évf. 46, 3. V. évf. 4D.4, 4. Líceum I. 
45.2, 5. Líceum II. 43.6.

MOZI

EMIL JANKm m  
B u d a p e ste n

Emil Janníngs, a világhírű német 
színművész szerda délben Budapestre 
érkezett, hogy résztvegyen  egyik leg
nagyobb film jének, a „R óbert 
Kocft“ -nak csütörtöki díszelőadásán. 
A  film et m ár kedden délben bemu
tatták a sajtó képviselőinek, akikre 
mély hatást gyakorolt a nagy bacil- 
lusvadász életéről készített film alko
tás és abban Em il Janníngs, vala
mint W erner K rauss  nagyszerű ala
kítása.

Jannings szerdán délután a film 
sajtó tagjaival teá zott az egyik du- 
naparti szálló nagyterm ében, este 
pedig a Nemzeti Színház előadását 
nézte meg.

Bette Davis ú] szerepe
Bette Davis, a ,Aezabel“  és a „Ju- 

dith" nagyszerű címszereplője, a 
hollywoodi Filmakadémia tavalyi 
nagydljának a győztese a  „Jaurez“ - 
ben aránylag kisebb szerepet játszik 
a két férfiföszereplő között. De már 
megérkezett Budapestre a legújabb 
film je, amelyben ismét ö a címsze
replő. A  film  címe: „A 'v é n  ldnn.“

TEKÉZÉS
LEGUTÓBB MEGTARTOTT BAJNOKI 

MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI
Nyolcas csapat I. oaitily:

Előre—HÉV 3231—2975. Lrgjóbb dobóit! 
ftoós 410. Kemerle J. 409, Kovács E. 431, 
Farkas 404. illeívo Kelijrer 421, Lőrirto 
387. Kot lm mit 378, Milkovits 373.

Áiávas—Corvin 3167—862*. LcjjobH do
bok: Pásti 442. Erdélyi 415, Szegedi 406, 
Ró.Ji 895. illetve Gombos 411, Tóth Z. 409, 
Zointtv 408. llalbnueT 3S4 fa.

WM A)—Köb. Kasz. 3993—3927. Legjobb 
de bók" Répásy 403. Vc.imola 405, Huszár 
395, Gábor 389. illetve Láng 421...Bertája# 
386, Tiunner és liftez dr 377—377 fa.

Négyes csapat I. csoport:
Előre Btj—HÉV 2195-2193. Soós 554. Ko

vács 517, Kiricfit 557, Komor le J. 567, il
letve ISnmbek 514, Radóez 555, Huszár 
518, Kcligcr'516 fa.

Négyes csapat II. csoport:
Közt. Szhv.-WM B) 2122-11*6. Hargitai

Ottó 518, Hargitai Imre 528. Bánk dr 567, 
Szécséeyi 509, illetve Szép 520, Matula 538, 
Zvoienszky 519, Máté 529 fa.

Köb. Kasz.—Kistex 2966—2035. Trunner 
526, Csapody 495. ltácz dr >500. Jaksitz dr 
545, illetve Czoller 529, *Monorí 515, Zeídi 
509. Vár: 482 fa.

Ganz—Mávag A) 2381—1979. Poor J. 
547, Poor P.*813, Czpbor 510, Dósii 511. 
illetve Szegedi 488, Erdélyi 509, Hódi 491. 
Nagy S. 491 fa.

LEGKÖZELEBBI BAJNOKI 
MÉRKŐZÉSEK

Négyes csapat I. csoport:
WM A i-I ’ ATE K>br. 29-én d. u. 6-kor, 

HÉV-púlya, vcz. Fazekas. — Corvin- HÉV 
felír.- 59-én d. u. fél 7-kor, Ilaross-tért 
pálya, vcz. Kovács. — DH—Előre Bt 
rnárc. 1-én d. ri- 5-kor, Fiízér-u. pálj"a» 
vez. Trunner.

Nyolcas csapat II. osztály:
PATE—Ganz márc. 5-8n d. u. 3-kor, 

Füzár-u. pálj’a, vcz. Csapódj’. — Kistex 
—DII, márc. 3-án d, e. . 9-Jtor. Kistex- 
pálya. vez. (iránitz. — WM B'~Kiirt. 
Szőv, márc. 3-án d. u. 1-kor, UÉV-pálya, 
vcz. Fazekas..

SM UZ^
a tökéletes 
t ö l t ő t o l l

14 kar. a ’ a n y toü a i.ra g yog ó  sz ín ek 
ben , tö k é le te s  m odern  szerk ezet. 
T ö b b  é v e s  g a r e n c i a !  

Xaplialii minden papirkeresksáésfcen. Ara p . 1 2  — tó fa  jeb b .
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A BSzKRT há&ibajnoln versenyek © heti I 
fordulójának eredményei: A) csoport 1* jj
osztály: J‘ aro.sfS— Szépilona Aj 2558—235'
(Katona 292, Kc êanon 272, Takács 270 ~ 
Gaál 209. Szó rád i 253 Kriskó 244). — Fö 
rcncváros A)—Száva 2126—2409 (Túli 260,! 
Demény I. 258, Tóth 250 — Szölicái 268, j 
Potzn-er 261, Szűcs 2(>Ű). — Hungária A)- 
Zugló 2577—2478 (Cs. Tót h 275, Kovára! 
265, Juliás2, ívókai 274 — Keserű 269, j 
Riegcr 264, Gs Molnár 260). ÍI. osztály: 
Ferencváros B)—Széoilonn B) 2443—1476 j 
(Tamás L. 267, Kiss A- 264, Balázs IV. 256 —
£ üveget* 241. Ki réz 236, Palmcr 218.1 7 fő
vel — Hungária B)—Kelenföld B) 2302— 
3792 (Hajdú 251, Balog 250, Horváth 2íl — 
Kónya 255, Kant 246. Nagy Í5. 238) 8 em
berrel. — B) csoport I. osztály: BHÉV— 
Tisztviselők 2542—2339 (Huszár 263, Pfluínj 
263, Pozsár 253 — fSzepes 256. Fejős 255, j 
Lcsonczv 249). — Központ—Vontatás A) 
2£72—2540 (Adamik 290., Gosziolay 273, Hnr- j 
váth 271 — Sz&csey $92, Balázs II. 283, | 
Murár 275). — BHÉV—Budai fm. A) 2616 j 
—2587 (Pflum 277 Pozsár 270, Zugéból* j 
27G — Tó-mau 788, Borszéki 285, Tisíér 
276). — lí. osztály: Autóbusz A>—Autó- '
bús?, 1>) 2621—2385 (Molnár 278, Lengyel
276, Nagy H. 267 — Bíró 260, Papp Zs*
259, Pelrás £51). — Pesti fm. — Autóbusz B)
2271 —2243 (Saőré-.iví £81, BP vári 2 4fJ, L %
ne 7 245 — Nagy L., 255, Bír> 249,, Sava-uvó
SjoS). — Autóbusz A)—Vón f;után B) 2528-—
1128 (Csillag m . :Nagy 11. 26 í5 Molnár
255 — Udvardi Zs. 252, Molnár 250, Tér-
csák Gy. 222) 5 emberrel.

Barátságos mérkőzés (Kaszinó-pálya'). 
BSzKRT központ- Vízművek 3551—3363 
(Horváth fi- 414, Go-sztolay 389 A&nmik 
573, Skoff 370 — Dék.ány S78, Volent I. 
569, .Yolent II. 360, MaÉring 353).

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

nap, n »  l!t. í =* l.'2, B “* %
Bemutató mozils

ÁTRIUM MargH-kSrút 55- Tel.: 153-034 
í‘6, 18, flO. Sz. V.: f4-kor is. Gungadm. 
CASINO Eskü-út 1. T .: 383-102. h5. nS. 
JilO. Sz. V.: £3, 5, £8, 10. A négy toll. 
GITT Vilmos császár-út ‘36. T: 113140 h6. 
3ű8, M0. Sz. V.: M-kor is. Róbert Korfu 
9. halál legyőzője.
CÓRSO Váci-utca 9. T .: 182-818. 5, nS, £10. 
Sz. V.: 3-kor is. Broadway-szerenád. V. d. 
e. nl2; Vidám matiné. ,
PÉCSI Teréz-körút 28. T .: 125-952. 6. 8. 
3.0. Sz. V.; 4-kor is. Viktória királynő. 
2-ik hét!
#ORUM Kossuth Lajcs-u. IS. T.: 189-543 
a6. ÍS, hiú. Sz. V.-. n4-lí<jr is. Juarez 
2-ik hét!
HIllADO FILMSZÍNHÁZ. Erzsóbct-krt 13 
T .: 222-499. 10—24-ig folyt. Magyar-Ufa- 
Foir-Metro (először) és rajzos híradó. A 
kormányzó 90 éves prszáglása. Rajzfilm- 
OMNI a" Kölcsey-utca 2. T. 430125. 5. ns 
iio. Sz. V.: 4, 6, S, 10. A nadrágos 
é tg y t í . ’KAÍHUS. Nasrvmezfl-ntca 52. T.: 122,098 
SS, bS, MG. Sz. V.s M-kor is. Egyetlen 
éjfeaka. 4-ik héti
IíOTAL. APOLLO Erzsébet-körűt 45. T 
22-20-02. nS. f8, hJO. Sz. V-: 4, 6, 8, 10. A 
tenger ördögről.
BCALA Teréz-krt. 60. T.: 114411. U6, 18 
fiTO. Sz. V.: S-kor is. Rajongás, 
URÁNIA. Rákóczi-nt 21 i'.: 145-045 5, nS. 
Í10, Sz.. V.; 3-kor is. Koch Róbert —  a 
halál legyőzője. V. <1. e. 11: Bethlen Mar
git: Róma és Olaszország.

Utánjátszó mozik
BROADWAY. Károly-krt 3. T .: 144-212. 
Í4, f6, f8, flO. Sz. V.: f2-kor is. Asszo
nyok szállodája V. d. e. 11: Sport és
BZíiiésfilmek, Stan és Pan.
CAPITOL Baross-tér 32 T.: 134-337
14, IC, f8, flO. V.: 11-kor. {2-kor is. 
A férj közbeszól.
CORVIN Ül!fti-úi 40. T: 138983 f4. f6.
IS flO. V. . 12-kor is. Operabál. V. d. e. 
f i i : matiné.
ELIT Szem István körűt 16 T- 114502 
11. 4. 6, 8, 10 V.: 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10. 
Hófehérke és, a 7 törpe.
HÓLL.7WOOD Bethlen-tér 3 T: 142455 
fi. fC, f8. flO. V.: fa-kor is Férjet ke
resek. Prolongálva! V. d. e. f i i :  Réz
tábla a kajin alatt.
KAMARA Dohány álca 42. T-: 141-027
11 2, 4, 0, 8, 10. Garszohlakás kiadó. 
LI.OYD Holtán utea Pa. T.: 111994
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Bercsényi huszá
rok.
PAT.ACE Erzsébet-körűt 8. T .: 221-222. 11, 
2, 1, 5, 8, 10. Várlak. 3-ik hét.
8'AVOY. tlUői-iit 4. T-: 140-040. fi, ff),
ÍS. flO. V.: í2-kor is. Bercsényi-huszá
rok. V. d. e. f i i :  Mareo Polo kalandjai. 
SIMPLOX Morthv Miklós nt 62 r.: 268999 
14, Í6. f8, £10. V.: f2-kor is. Bercsényi 
huszárok.BTUDIÜ Akácfa-utca 4. T. ■ 140-840. 11, 2 
4, 6, 8, 10. Pygmalion. 2-ik bét.

Továbbjátszó mozik
ALKOT4S Oömbös-ntca 17. T-: *5887# 
ni, n6, n8, nlO. V. ; n2-kor Is. Szárnyas 
dandár. V. d. e. 11: Algíri légió. 
BELVÁROSI Irányi-utca 21.. T .. 3S4-563 
4. 6. 8. 10 V 2. 3. 4. 6 6. 7 8. 9. 10 
A kírchfeldi pap. V. d. e. fii, 12: Taxi- 
gavallér.
BUDAI APOLLO Széna-tér T- S51500 
fő, ls7, 9. v . : Í2, Í4, £6. £8, flO. A kirch- 
feldi Dap. V. d. e. féill: Rozmaring. 
ELDORADO Népszmnaz-utca 31 1 133171
4, 6. 8, 10. V .: 2-kor is. Hotel Imperial. 
V. d. e. 10, Í12: Tarzan a rettenetes. 
ÍIOM BROS Hermma-út ?. T. 296-178. 
ha, 7, nlO. V.. f2-töl. Hotel Imperial. 
IPOLY Csák.v-utca 65 V 292626 t4 f6 
SS, flO.' V.: f2-kor is: A holnap hősei.
V, d. e. flí: -Síi a szerelem javára. 
3rt7.«EKV.*R*»BI Kálvária re? 1 T-: 134- 
644. U. Í6, 18, no. V/ í2-kor is. A hol
nap hősei. V. d. e. 110, Í12: Charlie 
Okán Honoluluban.
OLVMP1A Erzsébet-körút 26. T. 421588 
II, 2, 4, 6, 8, 10. Sivatagi éjszakák. 
OTTtUíN Beniczky-utca 3. T .; 146-447.
ni. nS. n8, nlO. V.: n2-kor- is. A kirch- 
feldi pftp. V, d, e. 10, £12: Vérző vá-
sysüí.
PA'ÍRJ A Népszínház-u. 13. T.t 145673 
4, 6, S, 10. V .: 2-kor is. Bercsényi hu
szárok. V. d. e. I l i :  Mareo Polo ka
landjai.
f ’HiiúJ.X Rákóczi-út .68. T .: 144-454, 11. 1, 
3, 5, n-S, flO. Kínai exprese.
Rí A LTO liákócz.-ut 7u. I . . 139 497. 11 
L 3. 5. 08. nlO. Sz. V.: 10. 12. 2. 4. 6.
8, 10- U,Ihatatlan sugár. Életre halálra.

NEMZETI SPORT
, ?Aegjeienik szerda éíi ezembat M véleiő. 
írd minden nap. Szerkesztőség és kiadó* 
fcivatal Bp. VÍII., Rükk Szilárd-utca 4. 
*— Teíefbn 132—499 és 133—977. UovC-L 
ejm: Budapest 72. Postafiók 43.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — 5V 
SelŐB szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lé s  Kiadó: Kultsár István.

Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P 
§.20. negyedévre 6.—. külföldre 9. —
{Amerikába 10-—j.

Nyomatott a Stádium Rt. körforgóié- 
-  '  . Ertalfc ©ydey Aladár isaagatöv

•>*n

Száraz pályán bonyolít- 
fák le
a  v í z i p ó t ó b a j n o k s á g o t

debreceni pálya eszményi volt!
— m o n d j a  L  i i a  i« © ő

A  mai sportszerűtlen, k ifogáso
kat, " bűnbakokat kereső világban 
üdítő oázisként hat, Lila Leónak, 
ennek a  tárgyilagos újpesti szurko 
lónak -a nyilatkozata a Bocskai— 
Ú jpest m érkőzésről:

—  Eszm ényi volt. a pálya ! . Ú gy  
értem , hogy a mi szempontunkból. 
A z ilyen nehéz pályán ugyanis job 
ban érvényesül a jobb erőnlét, á s  
Ú jpest pedig jobb erőnlétben volt, 
sokkal jobban felkészült. Kacagnom  
kell, ha a Bocskai előkészületeire  
gondolok. Nem  is látták egym ást, a 
m érkőzés előtt. E gyszóval, nekünk 
jobban m egfejelt a pólya és így  

sikerült is elkerülnünk a  katasz

trófába vereséget.
Alig rom lott a gólarányunk.

.—  Egyszóval nekünk nagyon  
m egfelelt a vizes pálya. Lehet, 
hogy m ásoknak nem felel m eg. A  
Bocskai például vergődött a pályán, 
m ert azt a, leaelvakullabb debreceni 
sem  mondhatja, hogy

könnyű
győzelem  volt. A z t  hiszem , nagyon  
is

nehéz
volt.

—  M indest a víznek köszönhetjük! 
Hiába, szegén y  em ber vízzel fő z !

H megjavult bűnös
Avagy

A tékoiiö  csatár-fiú

(Gőg Gerő, a híres csatár rossz fát 
tesz- a tűzre.)

—  Majd adok én neki! Lehet ö a 
világ legjobb csatára, nálunk többet 
nem  játszik ! V ég e! A lászolgája! 
M ajd m egtanítjuk kesztyűbe du
dálni! A zt hiszi, hogy neki mindent 
szabad! Majd rájön, hogy nem ! E zt 
m sgem legeti élete végéig . E lrettentő  
példát kelj mutatni!

2.
(E g y  csatár megsérül a csapatban.)

—  Nem  báj, majd. játszik  más. 
Van m ég csatár a világon! N e higy- 
je  a Gőg úr, hogy talán majd kö- 
nvörgünk neki. Nálunk ö nem já t
sz ik ! Inkább kísérletezek  eg y  lelkes 
fiatallal, mint eg y  ilyen kiégettlel- 
Icü profival.

3.
(E g y  m ásik csatár megbetegszik.)

—  N agy balszerencsénk van. M eg
jegyzem , éppen G őggel találkoztam  
tegnap, kérdem tőle, mi van, G erő?

N agyon szom orú volt, látszott rajta, 
hogy nagyon bántja a dolog. E leget 
szenvedett az a fiú mostanában. R e
mélem , ez jó  lecke volt neki.

(G őg Gerő ú jra  játszik .)
—  Nem  rossz fiú az a Guci volta

képpen. Csak a környezete...

Heti problém a

AltaMíios a panasz - a labdarugó- 
pályák ellen. Vizesek. Hatalmas tó
csák éktelenkednek a  pályán. Nem 
tudják a  pályákat

megszabadítani
a  víztől.

Egészen más a helyzet a  Nemzeti 
Sportuszodában, Szorgalm as mun
kával.

sikerült a  medencét teljesest 
megszabadítani a  víztől

s így a vízipőlőbajnokságct pompás
száraz

pályán lehet megrendezni.
Nem ártana, ha a futballpályák 

vezetősége érintkezésbe lépne a  Fe
dettel s érdeklődne a  szárítás mód
szerei felőL

Az első órán...

=— De tanító bácsi kérem, én készültemII. , .
11 ...................... .......

Taktika
Feldmann mondta a kispesti m ér

kőzés után:
—  N ekem  tetszett a kispestiek  

taktikája!
—  M ilyen ta k tik a 1
—  „ öngól-taktika , . .“

APRÓHIRDETÉSEK
ÖNTÖZŐBERENDEZÉSÉT olcsón 

eladná futballpálya.

K IFOGÁSOKAT jutányos ; áron 
szállít a Latyakos, Göröngyös, L ej
tős Pálya kft.

$'zCek& S‘z t % i  iin c .tM .titk
CgyELCSERÉLNÉ balszám yát 

jobb szárnyra. Ferencváros.
Líra. Kéziratokat m egőrzőnk. 

Költem ényét biztos helyre, páncél- 
szekrénybe zártuk.

Sportpolitlkus. A  kerékasztal m é
reteit a BÖK keddi számában közöl
jük.— Sárban csak k ikapn i'irreá lis?

A BÖK s p o r t d í | k i á l l í t á s a
Megnyílt: vasárnap

W iaLLlTJA:

R jB IN iT

Művészeink néhány érdekes sportdijat állítottak ki vasárnap. Az értékes szobrok cfmel: 1. „Búsuló 
juhász1'. 3, “ Harangozó", 3. „H ol van már a tavalyi h ó?"

Többet ésszel, rtiinf 
erővel
Hogyan vezette lse 
a PU  .1 ax angol ren*á« 
szert a csapatában?

Jól tudjuk, hogy a mi játékosai:.!# 
gőgösek  és gyanakvók. A z  újtói 
irtóznak. Éppen ezért sokan csodál
koznak, hogyan sikerült a P Ü L l 
szakvezetöségének. bevezetnie a  kor
szerű angol rendszert a csapatába. 
Beszéltünk Kullancs Kelemennel, a 
csapat jeles középfedezetével, aki 
m ár régóta  híve az angol rendszer* 
nek. Ravaszul m osolyogva Így be* 
szélt: ■

A  fiúk kijelentették , hogy ner% 
hajlandók

fát vágni.
s csakis ruganyos leözépeurópat 
rendszerben hajlandók játszani, de 
azt is csak úgy, ahogy a helyzet 
éppen  •megkívánja. Igazat adtam  
nekik. Mondom, gyerek ek , igazatok  
van! A z  angol rendszer nagyon  
rossz. Sajnos, a magyar labdarúgást 
m egm ételyezték  és már sokan be
u grotta k  neki. N ekünk kell

bebizonyítanunk,
h ogy  ez  a rendszer hajítófát sem  
ér.

—  K érd ezték  a fiuk, hogy hogyan. 
M ondom , játsszuk ezt a rendszert 
és m ajd m eglátja  mindenki, hogy  
leégünk. A  fiúk örömmel fogadták  
az Ötletet ' és fogcsikorogva ható* 
rozlá k  el, hogy majd megmutatják* 
E gy sereg  gyakorlóm ér kőzésen  be
gyakoroltu k  a rendszert. Első m ér• 
közősünkön 4 :l -r e  győztünk. Látjá
to k ?  — mondtam. Gólt kaptunk! 
M iért ? M ert rossz a rendszer. Csak 
persze  vigyázni kell, gyerekeit, 
ellen feleink m akacsok és rosszhi- 
sseinüek. Mindent

félremagyaráznak.
C sak azt nézik, hogy négy g ó 9
lőttünk s arról

bezzeg
nem, beszélnek, hogy eg y e t be ** 
kaptunk. További bizonyítékokra  
van szükség . Legközelebb 6:0-ret 
győztü n k , de sikerült elhVetnem  a 
fiú kka l, hogy m ég mindig

további
bizonyítékokra  van szükség, noíút 
bizonyos, hogy favágás nélkül lég* 
alább 7 ;0 le tt volna az eredm ény.

■—* A zó ta  körülbelül tíz éve  jdt* 
szűk a z  angol rendszert. Közbe*  
nyolc bajnofcságot nyertünk. De * 
fiú kban  makacsul, lelkesen él J<* 
v á g y : egyszer  leszámolnak a t é v
h ittel és  bebizonyítják az igazat! 

—  D e  ott
még

mindig rsm tartunk!
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