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Bécsben 
egy darabig 
Kiszely is ját
szott, Szoyka 
sérülése miatt

WM FC-Ferencváros döntő íesz az Erdély Kupában: 
a WMFC-Nagybánya mérkőzés 1:1-re végződött, de 
mint idegenben játszó csapat, a WMFC jutott tovább

A Bajnokok Tornájának 
állása a Rapid-  
Ferencváros mérkő
zés után

A Rapid az élen!
Ismeretes, hogy a Bajnokok Tor

náját pontra és gólarányra, menő 
küzdelemben dönti el egymásközt a 
Rapid, a Ferencváros s a Gradjanski. 
Eddig három mérkőzést bonyolítot
tak le. A  Rapid csütörtökön ját
szott először és —  mindjárt az élre 
került jobb gólaránya révén. A  
Torna állása vasárnapig' —  a buda 
pesti Ferencváros— Rapid mérkő
zésig — a következő:
1. Rapid j i ----------f,:1 2
2. Ferencváros 3 1 —  2 8:9 2
y. Gradjanski 2 1 —  i 3:7 2

A hivatásos ökölvívók 
Kurópa-bajnoki listája

Róma, december 26.
A  Nemzetközi ökölvívó Szövet

ség vezetősége, mely a háború ki
törése óta az olasz fővárosban tar
tózkodik, legutóbbi ülésén a hiva
tásos ökölvívó Európa-bajnokság 
megrendezésével foglalkozott: azt
a határozatot, hogy a háború tar
tama alatt az Európa ökölvívóbaj
noki mérkőzéseket nem rendezik 
meg s a védőknek bajnoki címüket 
nem kell ezalatt az idő alatt meg
védeniük, visszavonták. Január 
15-ike óta a régi szabályok érvé
nyesek. A szövetségben a főtitkár 
tisztét a francia Rousseau helyett 
az olasz Mazzia tölti be.

A  Nemzetközi Szövetség áltál 
elismert ökölvívó Európa-bajnokok 
névsora a kővetkező:

Légsúly: U rb in a ti olasz, pehely
súly: Popescu román, könnyüsúly: 
Bkiho német, váltósúly: Gerdán
francia, nehézsúly: Max Schmeling 
német. Közép- és félnehézsúlyban 
Európa-bajnok jelenleg nincs.

t o r n a

Most rendezte *  MOTESz Miskolcon a 
rcf. s“ n , 2. lelvényazcrtó verse- 
nyet. körüliéiül induló biztosította a

me.
tofttn

nas.v«*«M,/u v A verseny
u"f®3rve»63e os inegroi.<k®e«> Irsa Tibor 
itri. tanár munkáját dicséri. Tavaly 

csak 10 induló veti részt. A . nagy fe.jlő'- 
<lé« az ó nevohez fűződik, ki keli eniel- 
niink a kiBlétszamu keroskcdeLn* iskolát 
is: 40 főnyi résztvevővel indalt! Ezüót- 
.ielvénycs toit-ászok .lettek: Munyai Ervin 
kát. g.. Jakul. Zoban . Szabó Papp Ká - 
mán rcf. g. Kovács József MVSC, Fried- 
iiinder Gviirjrv Azonkívül bronz, 59 
vasjeivényca A versenyen indult a Di- 
MAVAG. a Dióegvőri Levente fcmrtet, az 
MVfeC, a rcf a kát gimnázium, .a keres
kedelmi. továbbá a vas- és fémipari xs- 
kóla.

A gyulai r. kát. irimiiizlain tar
tottá jelvényszerző tor-na versenyei. A 
csabai ,ev, íritnn. ós a csabai felsokcres- 

____ _ F.'/.ast nei-
, ; * i- Mim,

Urdolrnt is la dúlt 
vényt nyert

üh a ebui'iu .
r— a versenye’-. í jZUSl ;wr

) x “ Í V jc (gyulai r£.)* }(<»aba j fc.) j5s ForLs (csabai keresned 
mi). **•'"*—  ,

Tar

mi). I»ronz jelvényt Vérzett a gvulni rff.
7. a0cSíí.bai pmn. 4. a csabai kcroskedcl- 
m-i 8 növendéke. Vas jelvényt szerzett n
^ llüalJbái y," GgHió.iJ;eiCBke<i(;lmi u
FTC-pálya n űiioi-m 129

December 2 9 - in ,  vasárnap 
déiután fél 2 órakorFerencváros—  Rapid ibécs

Bajnokok tornája nemzetközimérkőzés

0 :1 , 1 :1 , 1 :2 , a z u t á n  s é r ü l é s ,  t i z e n 
e g y e s ?  ö n g ó l,  m e g z a v a r o d á s . . .

R A P I D —F E R E N C V Á R O S  6 :1  (2 :1)
A II. félidő első 20 percében elvesztette a fejét a ferencvárosi véde
lem — Az I. félidőben a Ferencváros fölényben volt, de csatárai nem 
tudtak gólt lőni
A F e r e n c v á r o s  e g y e t l e n  g ó l j á t  f edezet , S á r o s i  I I I  l ő t t e
A Rapid lélegzethez alig jutott az I. félidőben, szünet után azonban 
kihasználta azt, hogy a ferencvárosi fedezetek nem vetettek ügyet 
a bécsi összekötőkre

G ó llö v ő : Kciburek, S á ro s i I I I ,  Fűz, B in d er (11-esből), S á ro s i I I I  (ö n g ó l), Küblire!:, H olecz  

Bécs, hütteldorfi pálya, 9000 néző. Vezette: Mies (Bécs)
Súlyos vereséget szenvedett a Fe

rencváros Bécsben.
A  magyar bajnokcsapat formája 

már Zágrábban lefelé ívelt, Itt azon
ban még csak a sorfal résein ke 
resztül jutott el a Gradjanski i 
visszavágásig. A  bécsi vereség már 
súlyos. Várható volt az otthon ját
szó Rapid jó játéka, mert a bécsi 
csapat most van benne a bajnoki 
hajrában, legutóbb 9:0-ra győzött s 
még egy bajnoki mérkőzése hátra 
is van. Nálunk már vége a bajnoki 
idénynek s a játékosok egyre jobban 
vágynak a pihenő után. Mindehhez 
vegyük hozzá, hogy a Ferencváros 
szerencsétlen gólokat is kapott 
(11-es, öngól...) s már érthetővé vá 
lik a nagy vereség.

A  Ferencváros védelme hat gólt 
kapott, csatársora pedig egyet sem 
rúgott. Az egyetlen ferencvárosi 
gólt fedezetjátékos lőtte.

Talán annyit remélhetünk, hogy 
a Ferencvárost ugyanolyan becsvágy 
fog ja  fűteni a vasárnapi visszavá
góra, mint a Gradjanskit fütötte bu
dapesti súlyos veresége után.

A  mérkőzésről bécsi tudósítónk be
számolója a következő:

Bécs, december 26.
A  nem túlerös téli hideg aránylag 

kellemes környezetet szállított a 
hütteldorfi pályán a nagy találko- 
Zasn.ak, a Ferencváros és a Rapid
megütközésének.

A  ^mérkőzés váratlan eredményt 
ozott. Ha talán a Rapid győzelme 

jött váratlanul, legalább is a
H m n e w lk0l6k símében, a gyöze- 

a szokatlan aránya rniu- 
Váratlan volt. A  legvér- 

volna a m  pi'J"Szurkoló sem gondolt 
h°gy a Rapidnak ilyen 

” S ,_ i í,u győzelem fog majd si- 
kerutol a budapesti zöld-fehérek 
fölött.

Bevezetőben mór kötelességemnek 
tartom megalapítani, hog-y ha a Ra_
pld gyozelmv. igazságos is volt és
megfelelt a kot csapat teljesítmé
nyének, a golaiány azoaöan annál 
kevésbé tükrözi vissza hüen a 
csapat játékerejének viszonyát. Két
gólos Rapid-gyo«tan lett volna a 
valós eredménv. Hogy nem így tör. 
tént, annak két oka van:

1. A budapesti csatársor elfele jteti 
gólt lön':.

2. A  Ferencváros rtao i t'S I. fé l. 
idő eredményén felbuzdulva, s.iinct

után könnyelműen kezdtek játszani. 
Az ebben az időszakban bekapott 
három gól azután észretérítette a 
budapesti védőket, a csapat újra 
lábra kapott, de a támadósor követ
kezetesen meddő maradt.

A  mérkőzés egyebekben kifogás
talanul, sportszerű keretek között 
játszódott le.

A  két csapat Mies játékvezető 
sípjelére így állt fel:

Rapid: R aftl —  Wagner II., JUper- 
ner —  Wagner Ilofstá tter, Skou- 
m al —  Fitz, Kaburek, Binder, H o
lecz, Pesser.

Ferencváros: Csikós —  Szoyka
dr, Tátrai —  Sárosi I I I . ,  Polgár, 
N agy 1 1 . —  Kalocsai dr, Kiss, F in - 
ta, Sárosi dr, Gyetvai.

Meddő ferencvárosi 
fölény az I. félidőben

A  Ferencváros kezd és rögtön 
magához ragadja a kezdeményezést 

, ,2‘ per;:ben szép támadás fut a 
baloldalon, Gyetvai beadását Kalo
csai dr jó helyzetből félrelövi. Ú j
ból a balszárny támad, Sárosi dr lő 
10 méterről, de Raftl véd. A  3- perc
ben ]U először szóhoz a hazai csa
pat, a csatárok azonban nagyon kö
rülményesek a ferencvárosi kapu 
közelében es biztató kezdés után a 
végén a ferencvárosi védelem közbe 
tud avatkozni Csikósnak Kaburek 
távoli lovese ad munkát A  8 perc
ben újból a ferencvárosi balszárny 
támad. Finta tisztán kapja a lab
dát, de anny i ideig vár, hogy a vé
gén elállják az útját. Erre hátra- 
játszik a mögötte felzárkózó Sá
rosi III. clé E a ferencvárosi bom
bázó nagy lövését Raftl csak ügv- 
gyel-bajjal tudja védeni. Ez vo lt az 
első komoly mony a r lövés. 
fedezettől!

Binder is nagy lövéssel válaszol, 
de ö sem találja el a kaput. Vi
szont a 12. percben mégis megszü
letik az első Rapid-gól. Holecz ke
resztlabdája elszáll Polgár feje f<j. 
lőtt, az elörehúzóüott Kaburek sza
badon futhat rá a labdára, Nagy 
II. teljesen lemaradt, Polgár sem

s í ,  j é g h o k i ,
K O R C S O L Y A
r u h á j á t  M f « I « • e r e I é .

S  J v A B A  í - S  Ö K L
.■portaruháí»ib»a, P ; .  V.*“ P " CJ**
azar-ut **. +• »*■' *Ac|-*. <g«

éri már utói a fürge jobbösszekö- 
töt, Csikós is reménytelenül fut ki 
s Kaburek la  méterről a kapus 
mellett begurítja a labdát az üres 
kapuba,

1:0.
A  Ferencváros heves rohammal 

felel a váratlan gólra. Egymásután 
két szöglettel szorongatja a Rapidöt. 
A második után Raftl elvéti a lab
dát és Gyetvai közvetlen közelről 
hibáz. Itt egy kis szerencse hiány
zott a Ferencvárosnak! Még egy 
nagy helyzete van ezekben a percek
ben a Ferencvárosnak. Kalocnaynak 
végre jó beadása sikerül, Finta to, 
váb csúsztatja a labdát balra, Sá
rosi dr azonban lemarad a kitűnő 
alkalomról. Binden fejel a ferencvá
rosi kapu fölé, aztán újra a magya
rok támadnak, szépen adogatják a 
labdát, a Rapid alig tud beleavat
kozni, jóformán ellenállás nélkül jut
nak le a ferencvárosi csatárok a
16-osig, de ott mintha elfogyna a 
tudományuk. A  2S. percben Pesser 
elfut Holecz szöktetésé vei és gólt lő, 
de a játékvezető m eglátta a félmé
teres lest, amelyről a balszélsö in
dult.

A  31. percben ismét ferencvárosi 
ostrom viharzik a Rapid-kapu felé 
az egész csatársor részvételével. Itt 
a jól tömörülő Rapid-vcdök útját 
állják a csatáraknak, Finta előtt 
most sem szalad az út, ezért most 
is hátragurít Sárosi I I I  elé.

A ferencvárosi jobbfedezet húsz- 
méteres bombája a védők között 
feltarthatatlanv.l fú ród ik  a hálóba,

1:1,
a Ferencváros egyenlített.

A vendégek öröme azonban nem 
tart sokáig, mert a Rapid már há
rom perc múlva újból előnyt szerez. 
A  34. percben Binder kivágja a lab
dát jobbra Fitznek, a jobbszélsö 
nagy lendülettel fut. Tátrai már 
nem tudja megakadályozni a labda 
átvételében, sőt már nem is ér nyo
mába. , Fitz nagy lendülettel húz a 
kapura és Csikós mellett nehéz 
szögből a túlsó sarokba lö.

3:1.
A  túlsó oldalon a behúzó Holecz a 

gólvonalon túl még elérte a labdát 
és bebiztosította a gólt, de aimak 
érdeme a gyorslábú Fitzé és —  
Tátraié.

A  Rapid most fellelkesül és fö
lénybe is kerül. Pesser szép beadását 
Csikós jól öklözi ki. Pesser és Csikós

összecsap, egy kicsit tapogatják ma
gáikat, Ennél súlyosabb eset adódik 
a 39. percben. Holecz és Szoyka csap 
össze, az önfeláldozóan közbelépő 
Szoyka dr megsérül és a félidő hátra
lévő részében nem is tud játszani. 
Kiszely áll be rövid vendégszerep
lésre balösszekötőbe, Sárosi dr jobb- 
összekötőnek megy, Kiss pedig jobb
hátvédnek. Kiszely majdnem nagy 
gólt rúg, Kalocsay beadását kapás
tól bombázza kapura és csak centi
méterekkel téveszt célt. Gyönyörű 
lett volna. A  42. percben Pesser be
adását Kaburek a kapu torkában 
majdnem a kapuvonalon hibázza el.

II. lélidő:
Egy tizenegyes, egy 
öngól — tiz perc alatt 
összeroppan a 
Ferencváros

A Ferencváros eredeti összeállítá
sában vonul ki a második félidőre. 
A  Rapid hihetetlen erővel és lendü
lettel fekszik bele a második félidőbe 
és teljesen átveszi a játék irányítá
sát. Már az első percekben Binder ás 
Kaburek bombái adnak munkát Csi-

Nogy professionista ökölvívó és bi rkozó 
s p o r t - e s t december 28>*n 
szombat este 8.15 árukor a 
Nemzeti Lovarda EszterhAzy* 

utca 32. fűtött helyiségeden

Ches MOREYON
a világhírű knbai néger iiklilvívé bajnok

egyetlen lm lapesti mérkőzése.

fii len fele: CSISZÁR. Azonkívül 
Körösi Sándor—1 rummer József
10 menetes küzdelme, hat nnciás keatyfivol 

Xagv nemzetközi itzabadfogásoo 
(Kecses-kecs-ken) birkozómérkőzések

Váry Sándor —Német Sándor
líbb viumsrstni írhass iom euiónaí tersun nintsi
Glawanow Péter—Bükki Béla

Níli bíjcoi némsj bircDalmi bijnt
Armas Vihlonen— Radu Lukács

lim baino't Irdéiy btnoki

legyek elővételben kapbatek
Kedés Erzsóbet-krt 7., Pest1 Hírlap kiad ... 
hivatala Vilmos császár-L 7 Png-getlen- 
stigr—Esti Újság kiadóhivatala József-krt. 
... Arató hirdető iroda fSrssébe -krt. 14.. 
11t-es jegyiroda Berlini-tér íJohány- 
tőisde Jóasef-krt. 2.. Népszava kiadóhiva
tala Krzséhet-krt. é- a mérkőzés nap
ján este tél 7 órától a helyszínen.



Téli Kupa Pályázat III.
Beérkezési határidő: dec. 28. 13 óra

Ferener.—Rapid, v<5ger. .............

Ferencv.—Rapid, I. fél. .............

Llvorno—Bologna ..........

Triestina—Ambroeiana ....

Venezia—Juvet tus .. .. . . .. . .

Bari—Lazio .............. . ....t ,...

Ferencváros—X, végor. ................ .

Ferencváros—X. I. fél...............
Pót* *.er«rny: A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt el.

Koma—Novara ................

Péntek 1940 december 27*

Torino—Napol! 

Alaíanta—Genova

Milano—Fior ént ina

Név: ,

Lakhely:

Ulea: ...............................................
A beküldő aláveti ma^át a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép é« Tor-
aralornban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten 
kint ötnél több szelvényt kiild. kö

teles ide keresztet (Csillagot) tenni:

Jegyzet: X  - WMFC. A  mérkőző
január Lén kéjül sorra. Lehetséges, hog. 
nem a Ferencváros, hanem a WMFC lasz 
a pályaválasztó.

kosnak. A  3- percben pedig megvan 
a harmadik Rapid-gól. is.

Xl-esböl.
Binder meredek szöktetésével Holecz 
kiugrott és az elébevetödő Csikói 
nem tudta a labdát megszerezni. 
Mindketten a földre estek, a labda 
két-három méterre elpattant tőlük 
Holecz ugrott fel frissebben, mire 
Csikós elkapta —- a lábát. A  n -  
Binder bombaerövel küldte a léc 
alá.

3:1.
A  fi. percben Binder ifi-osról ereszt 

meg nagy lövést, a labda a bal felső 
sarokra tart, Sárosi IlI-on azonban 
irányt változtat és a jobb sarokba 
vágódik. Csikós így tehetetlen volt, 

4:1. öngól!
A  Rapid mos t csaknem feltartha

tó tlan. Polgár és Szoyka dr is csak 
szögletre tud menteni, a io. percben 
itt az ötödik gólt. Ptesser vezeti a tá
madást, középre gurított labdáját 
Kabarék három-négy lépésről pofozza 
be Csikós mellett a kapuba, a  fe
rencvárosi védelem sehol sem volt.

5:1.
Egy-egy szögletet rúgnak mind

két oldalon. A  Rapid fölénye tovább 
tart, a bécsi zöld-fehérek azonban 
már nem igyekeznek annyira, mint 
eddig.

A  20. percben Holecz tör át, Csi
kós közbelépése most sem sikerül 
tökéletesen, Holecz most megkapa
rintja a labdát és balról hegyes 
szögből lő, de Csikós elállta a szö
get és a labda szerencsésen kezébe 
vágódik. A  Ferencváros —  a Ra
pid-nyomás enyhülésével —  újra 
feljön. Sárosi III, aki húsz percre 
csaknem teljesen eltűnt, újra élni 
kezd. Csikós fogja Holecz könnyű 
lövését. A  25. percben Kalocsai dr 
beadását Finta a kapu torkában 
kapja, de lövés helyett állítgat és 
Skoumalnak ideje van a beavatko
zásra. Jó Kiss— Sárosi dr.— Gyetval 
támadás végén Finta lesre fut.

Az iram ellanyhul, már nem olyan 
gyors a játék, mint eddig és most 
Sárosi dr is szóhoz jut. A  34. perc
ben a bécsi balszárny szögletet har
col ki, de Pesser a kapu mellé lő. 
Az utolsó tíz percben a közönség 
már hazafelé indul, már nem érde
kes a játék. A  37. percben Sárosi 
III. szabadrúgása elakad a sorfal
ban.

Sárosi III újabb nagy lövése csak 
kevéssel csúszik a jobbsarok fölé. A  
38. percben Wagner I szökteti 
Fltzet. az ő keresztlabdáját Holecz 
a túlsó oldalon teljesen tisztán kap
ja (Sárosi I I I  még nem fu to tt visz- 
sza a lövés után), Holecz kényelme
sen besétál a kapuba.

6:1. A  ferencvárosiak reklamál
nak, szerintük Holecz lesről in

dult.
Az utolsó öt percben a Ferencvá

ros némi fölényt harcol ki, Raftl a 
labda helyett Fintát találja el. úgy
hogy a ferencvárosi középcsatár 
némi ápolásra szorul. Szoyka dr ke- 
zezése miatt Binder jut szabadrú
gáshoz. de alaposan félrelövi. Ezzel 
vége is a mérkőzésnek.

Nyilatkozatok
Dinlény Lajos, a Ferencváros 

edzője: Nagyon szép játék, A  Ra- 
pidnak a második félidőben volt egy 
csodálatos tíz perce. A  mi védőink 
rosszul helyezkedtek, különösen a 
szélsőhátvédeink. Csak Polgár har
colt megfelelően. A két remek 
Rapid-szelsö nagyon élt. A  Rapid 
kétség teienül jobb volt.

Gyetvai: A  Rapid megérdemelten 
nyert. Nekem Binder tetszett leg
jobban.

Nitsch, a Rapid edzője: A  Ferenc
város csatársora meddő. Csapatom 
játékával elégedett vagyok.

Wagner Sárosi dr-ra alig is
mertem rá. Egykor egészen más 
ellenfél volt. Hova lett a régi ve
szélyessége ?

Prsser: Nagyon szép és tiszta
játék.

Hassak, szövetségi edző: Az év
egyik legszebb mérkőzése. Húsz 
percen át a Rapid a régi fényében 
tündökölt. Meg kell dicsérni a telje
sen tiszta küzdelmet, a csapatok 
csak játszottak a szó nemes értel
mében.

Hol volt a hiba 
a Ferencvárosban?

Amint már a bevezetőben meg
állapítottam, a mérkőzés ilyen ará
nyú elvesztésében egyaránt ludas a 
zöld-fehérek védelme és támadó- 
sora.

Az I. félidőben mintaszerűen ját
szotta a Ferencváros a maga játé
kát. Annak ellenére, hogy a Rapid 
most a bajnoki küzdelmek hajrájéi 
bán igen nagy formában van és igen 
nagy becsvággyal vetette magát a 
küzdelembe, a Ferencváros védelmi 
szerkezete remekül állta a harcot. 
A legtöbb Rapid-támadást már csi
rájában elfojtotta az óvatosan mű
ködő két széisöfedezet. Amikor pe
dig Binder próbálkozott, újra meg 
újra a biztos Polgáron hiúsult meg 
minden áttörő kísérlete. A  kapott 
két gólban a balszerencse is szó 
repet játszott. A  Rapid szélsöcsatá- 
raival próbálkozott, ezeknek a tá
madásait azonban fölényesen verték 
vissza a Ferencváros szélsöhátvédei. 
A játék képe határozottan az volt 
hogy a Ferencváros szorongatja el
lenfelét, a Rapid pedig csak előre
törésekkel kísérletezik.

A  Ferencváros annyira fölényben 
volt, hogy Sárosi I I I .  nem egyszer 
előre törhetett és kapura lőhetett. 
Viszont itt volt a, Ferencváros leg
nagyobb gyengesége is. Sárosi I I I .  
fedezet létére többet és veszélyeseb
ben lőtt R a ftl kapujára, m int az öt 
csatár együttvéve. A  ferencvárosi 
támadósornak remekül ment a já 
ték a Rapid 16-osáig. Ott egyszerre 
elhalt a játék. Kapura alig' mertek 
lőni a ferencvárosi csatárok. A  lö
vések nagy része beteg volt. Ha 
van egy valamirevaló lövöcsatár a 
Ferencvárosban, már szünet előtt 
eldőlt volna a játék sorsa a Ferenc
város javára.

Szünet után m egváltozott a játék 
képe. A  Ferencváros nagyon biz
tosra ment már. Először szélsőfede
zetei kezdték elhanyagolni a Rapid 
összekötőit, azután a szélsőhátvédek 
kezdték fé lvá llról venni a Rapid 
szélsőit. Binder, a ravasz róka ha
mar észrevette a Ferencváros hátsó 
alakzatában jelentkező réseket és 
összekötőit sói ozatosan lypkratéve 
egyik gólhelyzetet a másik után te
remtette meg Csikós kapuja előtt. 
Hogy ebből húsz perc alatt három. 
Rapid-gól született, ezen nem tud 
csodálkozni az, aki a mérkőzést 
látta.

Nemcsak a kényelmes Kaburek, ha
nem a kisebb képességű Holecz is 
nagyszerűen élt ebben a rnagára- 
hagyatottságban. Polgár érthető 
módon kizökkent kullancs-szerepé
ből, amikor tőle hol jobbra, hol bal
ra tűntek fel a fedezetlen csatárok 
a labdával".

2:l-nél még versenyben volt a 
Fradi. A  11-es és az öngól azonban 
sok volt neki.

Ez a húsz perc felmorzsolta a Fe
rencvárost. Hiába állította vissza a 
Ferencváros ezután a szabályos 
harci rendet, hiába tette nyílttá a 
küzdelmet. Sőt, hiába került újra 
fölénybe, támadósora még biost 
sem tudott lábralcapni és a csapat 
verve maradt. Áldozatául esett az 
I. félidő láttán feltörő elbizakodott
ságának. Pedig a ferencvárosi játé
kosok tudhatták volna, hogy a Ra
pidet nem lehet félvállról venni. A  
Rapid ellen könnyelmű negyedórács
kát sem lehet megengedni!

Sárosi III. ragyogott, 
de csak az I. félidőben

A  Ferencváros csapatának legjobb 
embere Sárosi 1 1 / volt. Igazában 
azora'.-an csak az I. félidőben csillog
tatta tudását. Ez a különleges képes
ségű játékos igen nagy kedvvel ve
tette magát a játékba. Pompásan 
szerelt, nagyszerűen dobta előre csa
tárait. Mindenütt ott volt és amikor 
látta, hogy csatárai hadilábon állnak, 
a lövéssel, ellenállhatatlanul tört ka
pura. A legtöbb gondot és műnkéit ti 
adta Rafiinak. Szünet után azonbern 
mintha kifulladt volna. Először a vé
delmi munkáját hanyagolta el, később 
feltűnően eiszíntelenedett a játéka.
A  II. félidő vége felé szedte össze 
újra magát, de akkor .már késő volt.

A Ferencváros csapatában egyéb
ként Csikós a bekapop hat gól elle
nére sem védett rosszul. A  legtöbb 
gól védheteríen volt. annyira sakk- 
matt volt m ár előzőleg a zöld-fehér 
védelem. Amikor már lövéshez ju

tott a Rapid-csatár, Csikós rendsze- | 
rint tehetetlen volt. Az egyik gól 
egyébként i \ -esböl esett, egy másik 
pedig váratlan irányváltozás után 
jutott a hálójába.

A  hátvédek az I. félidőben kielégí
tettek, szünet után azonban erősen 

' zavarba jöttek. Tátraival a helyez
kedés körül volt baj, Szoyka dr fel
tűnően lassú volt.

Polgár vállára túlnagy feladat 
nehezedett. Szünet előtt mintasze
rűen tette ártalmatlanná Bilidért, a 
II. félidöbeli általános megzavarodás 
azonban öt is magával rántotta. (Ez 
rendszerint bekövetkezik, ha a he
lyezkedés előírásait szem elől té
vesztik a szélsöfedezetek!) Nagy  
I I  a felépítésben volt jó, technikai 
tudása is jói érvényesült a havas 
talajon.

A  csatárok szünet előtt minta
szerűen vezették a labdát, gyorsan 
és folyamatosan alakították ki a 
kombinációkat. Csak a kapu előtt 
hagyta eket cserben a tudásuk. 
Gyetvai sokat próbálkozott egyedül, 
ezzel azonban nem sokra ment. 
Sárosi dr nem nagyon támogatta, 
ezenfelül lassúnak is bizonyult a Fe
rencváros balösszekötője. Finta tel
jesen kiesett a játékból. Nem irá
nyított, nem volt benne áttörő erő, 
a lövésekkel is adós maradt. Kiss a 
16-osig remekül hozta fel a labdát, 
ott mindent Kalocsai dr-hoz tolt, 
aki viszont végzetes körülményes
séggel akart minden labdát meg
játszani. Már szünet előtt nyugod
tan lőhetett volna 2— 3 gólt a Fc- 
rencvá.ros jobbszélsöje.

A Rapid csak a II. fél
időben talált magára

A Rapid igen nehezen lendült já 
tékba, csak szünet után talált iga
zán magára, akkor azonban nagy
szerűen játszott. Már a szünet előtt 
is nehéz munkát adott a Rapid csa
társora a Ferencváros védőinek. 
Ekkor azonban még Bin’der sem tu
dott érvényesülni a budapesti vé
delem sziklaszilárd helyezkedésével 
szemben. Szünet után, amikor Ka
burek és Holecz előtt meg-megnyílt 
a pálya és Binder okosan tette 
lyukra összekötőit, akkor új életre 
kelt a Rapid támadósora is. Holecz,

Téli Kupa Pályázat Ml.
Beérkezési határidő: dee. 28, 13 óra j 

Ferencv.—Rapid, végei”. ]

Ferencv.—Rapid, I. fél. .... ....t-----\

Livorno—Bologna ............ . ---
!

Triestina—AmbrosianA .... •

Venezi*—Juvet tus

Bari—Lazio .........

Ferencváros—X, véjjor......... .

Ferencváros—X, I. fél................
Pót'v erseny; A pontversenybe csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül \ 
számításba, egyébként csak holtver- i 

sen.vt dönt el.
Roma—Novara .......... .

Torino—Napoli ........................... •.

Átalanta—Genova . 

MHano— Fiorentina

Név: ...... ............. .......... ...............

Lakhely: ................... .....................

Utca: .............................. ................
A beküldő aláveti rna^át a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bé!veiről kell mellékelni. Aki heten 
kint ötnél több szelvényt kiild, kö

teles ide keres7Íet (csillagot) tenni:

aki  ̂az I. félidőben cselezgetássel töl- I gig mintaszerűen fair keretek kö 
tötte el idejét, a legveszélyesebb | zött mozgott. Howorka Ottó.

bécsi csatárrá változott a II. félidő 
ben. Binder most már komoly lövő 
seket is le tudott adni. Kaburek vé 
gig kisegítő szerepet játszott, még 
is két gól dicsőségéhez jutott. Fitz 
gyors volt és fürge. Pesser végig 
harcos tagja volt a Rapid csatárso
rának.

A  fedezetsorban Wagner I és 
Skoumal végig szorgalmasan műkő 
dött. Hochstatter csak szünet után 
mutatkozott meg. A  hátvédek biz 
tosan álltak lábukon. Raftl néhány 
kellemtlen Sárosi Ill-lövést tett ár
talmatlanná.

Mies játékvezető
kifogástalanul töltötte be tisztségét 
Nem volt nehéz dolga., a játék vé-

E*-f*

N em zorog
C s e v e g é s  a

ka harasz;t..*
t é i b e n  — a t a v a s z r ó

—  Aggyisten!
—  Aggyisten!
—  M i jó t hozott f
■— Vinni szeretnék...
—  M it f
—  Híreket a tavaszi csaaptról.
—  Tavaszi csapat* Ugyan m it 

akar? Hiszen még tél van. Hol 
vagyunk még a tavasztól?

—  De már beszélnek róla. Miért 
ne beszélgethetnénk hát mi is 7

—  Hát beszéljünk...

...Figyelőre nincsenek tavaszi gond
jaink. Inkább le li gondjaink van 
nak. Vasárnap itt van a Rapid. R e
méljük, vasárnap nem lesz olyan 
hideg, m int a budapesti Gradjanski 
— Ferencváros mérkőzés napján 
volt és reméljük, hogy most feke
tébb lesz a nézőtér, m int akkor volt. 
Törjük a fejünket: m ikor legyenek 
az Erdély Kupa döntői? Tavaszi 
csapat? Tavaszi gond? B e c s ? . . .  
Reméljük azt is, hogy visszavágunk 
a bécsi 6 :l-é rt. Jó k iad ósán ... 
Nem mondom: valami egészen nagy 
csillagot használni tudnánk tavas, 
szál, főleg a belsöhármasban, de hol 
van ez a nagy csillag? Különb-e 
mint a mi tartalékjaink, akik ősszel 
nem tudtak szóhoz ju tn i? "

„őszi csapat? örülünk, hogy ez
zel a túlságosan megfiatalított gár
dával legalább a második helyet si 
került biztosítanunk. A  mi csapa
tunk csak most jön, amikor a fia 
talok mar megszerezték az N B  I- 
hez nélkülözhetetlen rutint. Problé
ma? Törjük a fejünket: mit csinál
junk Zsengellérrel, ha sikerül meg
szereznünk azt a középcsatárt, akit 
szeretnénk és hogv mit csináljunk 
a csapat őszi rendszerével, ha sike
rül szereznünk megfelelő kullancsot? 
Minden lehetséges: az Is, hogy
Áihi in iobbszélsö lesz, hogy jobb
fedezet lesz, sőt az is, hogy jobb
hátvéd lesz tavasszal. Sőt Zsengel- 
lérből még jobbszélső is lehet..."

„Az Erdély Kupából kivert ben
nünket a Nagybánya, de a bajnok
ságért folyó harcból nem akarunk 
kiesni. Legalább a harmadik helyen 
akarunk kikötni a tavaszi idény 
végén is. Az az érzésünk, hogy az 
Újpest nem lesz olyan nagy. N em  
fog tudni megakadályozni bennün
ket a feljebbtör ősben. Semmi más 
nem kell ehhez, m int az, hogy csa
társorunk gólképességét fokozzuk

és akkor nem utópia a második hely. 
Cseh Matyi remélhetőleg tavaszra 
is megőrzi nagy form ájá t."

•
„Álmodni sem mertünk arról, hogy 

[ a DiMAVAG a negyedik helyen fog  
kikötni ősszel, de most már inkább 
merünk álmodozni. Egyáltalán nem 
elképzelhetetlen, hogy tavasszal 
még előbb fogunk végezni. Ehhez 
nem is kellene sok, csak az, hogy 
a csapat szeszélyessége megszűn
jék és ne csak minden második 
meccsét nyerje meg. Főleg pedig 
az kellene, hogy ne a hazai meccse 
két veszítse el a gárda. Ez mégis 
csak nevetséges... Más csapatoknak 
előnyt jelent a hazai pálya és ne
künk nem..."

•
,,öregszünk, kérem, öregszünk és 

erről nem szabad elfeledkezni. Bár
milyen nagy érték is egy csapatban 
a rutin, a kor tapasztaltsága, a v i
lágot mégiscsak a fiatalok viszik 
előre. S bizony fiatal nálunk na
gyon kevés van. Egy ujjunkon meg 
lehetne számolni azokat a játéko
sokat, akik 2G évnél fiatalabbak. 
Vigyázzunk, nehogy a Hungária 
sorsára jussunk, am ikor a Hungária 
helyét szeretnénk elfoglalni a rang
létrán! Kíváncsi vagyok: Tihanyi
II .  megszokja-e lassan Budapestét, 
m ert mindig amiatt panaszkodik, 
hogy nem bírja megszokni a nagy
várost. Kíváncsi vagyok arra is: 
vájjon hogyan Alijuk meg a helyűn 
két a Ferencvárossal szemben az 
Erdély Kupában. I 

*
„Akkor nézzék majd meg a csa

patot, ha újra játszik Kolláth! Van 
fogalmuk: mi lett volna, ha nem 
lettünk volna kénytelenek nélkülöz
ni az őszi idény legnagyobb részé 
ben Kollnthot ? Kispétert pedig nem 
adjuk! Nincs olyan darab arany, 
amiért Kispétert elvihetnék tőlünk!"

•
,,C j játékosra nincs szükségünk. 

Ámbár, ha tudna, két klasszis-szél
sőt.. De hálásak lennénk azért is, ha 
megmondaná: m it csináljunk pél
dául Gajdossal. Annyi középfedezc- 
tünk van, hogy ez már valósággal 
középfedezet-túltengés. Marosit már 
előrevittük a csatársorba, ahol nagy
szerűen bevált. 8 mi lesz majd 
Kállaival, Szendródivel, G. Tóthtal? 
A zt hiszem: tavasszal kellemesebb 
,.gondjaink"  lesznek, mint ősszel 
voltak." m

„Nem véletlenül vertük meg az 
Újpestet. Ezt majd tavasszal fogjuk

igazán bebizonyítani. Különöseit 
akkor, ha Jenöfi és Laczkó végre 
megtalálja a góllövö cipőjét."

„Egy jó középcsatár és semmi 
más. Ámbár Bonc sem volna rossz, 
ha kicsit körültekintőbb lenne és 
nem akarna minden gólt ö maga be
lőni. Főleg pedig, ha nem akarna 
mindig nagy gólt lőni. Most már 
nem rettegünk, ha Bíró Sanyi a 
balhátvéd. Nem irigyeljük azt a 
jobbszélsöt."

„Csak nevelünk azokon, akik azt 
állítják, hogy a Tokod lesz az egyik 
kieső. Ugyanezt hallottuk, am ikor 
bekerültünk az NB-be és lám: egész 
előkelő helyen kötöttünk ki. Ha cl 
is visz az Újpest egy-két játékost, 
majd szerzünk helyette másikat. 
Eesetleg jobbat... A  Tokod nem lesz 
pofozógép tavasszal sem !"

„Ne tessék előhozakodni a Bo- 
dola-dologgal, ne tessék azt monda
ni, hogy „nem zörög a haraszt, ha 
a szél nem fújja". Nem csábítottuk 
Bodolát, ez azonban nem jelenti 
azt, hogy Bodola nem lesz a mi já 
tékosunk, amikor —- lehet. Ha 
Bodola valamikor eljöhet Nagy
váradról, akkor a Gammába jön. 
Erre nyugodtan fogadhat. Sőt arra 
is, hogy tavasszal nem fog ráis
merni a Gammára. Szilvási nem az 
egyetlen, akit megszerzőnk. Akad 
még egy-két játékos, aki —  jön. Es 
figyelje meg tavasszal Váradit, 
meg Sütőt! Mintha nem is azok 
lennének, akik ősszel voltak."

„Jön Olajkár I, aki tavaszra már
felgyógyul motorkerékpár-sérülésé
ből, esetleg egy-két csatár is 'te r í
tékre kerül. K iesés? N eve tséges ..."

„A Haladás jellegzetes tavaszi csa
pat. Kiss lesz a középfedezet, a csa
társorban játszani fog Gazdag, M ó
ráé z, Lovász, akiket sokszor nélkü
löznünk kellett az ősz folyamán. 
Megloöjuk a hátvédkérdést is-’’

*
„Jó szerencse —  semmi más/ Ha 

nem lesz annyi sérültünk, mint ösz- 
szcl volt, ha nem kell minden,, meccsre 
felforgatnunk a csapatot, akkor —  
nem is olyan biztos, hogy kicsik a 
Töri. Palatínust hiába csábítgatják, 
ö  tavasszal is a Töriben fogja rúgni 
a gólokat. Legföljebb többet fog  
rúgni, m int ősszel. . . ”

*
íme: így zörög a háraszt télen.

Tátrai elkésett...
Szerdán délután 1 óra tájban már 

együtt van a Becsbe készülő ferenc
városi gárda a Keletin. Azaz ___
dehogyis van együtt. Tátrai hiány
zik... Már itt az indulás ideje, de 
Tátrai nem jön. A  vonat cl is indul 
a Ferencvárossal, de Tátrai nincs a 
vonaton. Kifelé tartunk... A  másod- 
osztályú váróterem előtt izgatott 
fiatalember kérdezi a portást:

—  M ikor indul a bécsi gyors ?
A  portás nevet:
—  A bécsi gyors már nem indul. 

A bécsi gyors m ár elment. Három  
perce...

—  M it gondol —  kérdi a fiatal
ember, aki nem más, mint Tátrai, 
a Ferencváros balhátvédje —• taxi
val utolérhetem még Kelenfölctön ?

—  Az m egtörténhetik  —  mondja 
a portás —  m ert o tt pár percet áll 
a vonat.

Tátrai a nyaka közé kapja a lá
bát és rohan, mintha Cimmerman- 
csicsot üldözné. A  pályaudvar előtt 
feltépi egy kistaxl ajtaját és oda
kiáltja a sofőrnek:

—  Teljes géizzal hajtson, ahogyan 
csak tud, a kelenföldi állomásra!

önálló vélemény
—  M ár-m ár azt hittem , hogy a 

Ferencváros csak adni tud hatot...

A  H ALAD AS
január 10-én elkezdi előkészületeit 
a tavaszi idényre. Először a torna
teremben tartják az edzéseket, de 
amint az idő megengedi, azonnal 
kimennek a szabadba. A  kara^onyl 
ünnepek után azonban már heten
ként összejönnek a játékosok és az
őszi idény sikertelenségének okairól 
és a tavaszi idény játékrendszoié- 
röl folytatnak megbeszéléseket.

BETEG A  „CSÁSZÁR"!
Turay I ,a „császár" a napokban 

a. síkos járdán elcsúszott és karját 
^ ö ^ - T ^ ^ s u l  még súlyosan meg 
is hűlt és magas lázzal ágyban fek
szik.

Édesanyja senkit sem enged a be
teghez.

— FI ég m indig 39 fokon felüli a
laza fiamnak —  mondotta. —  Bi
om azonban, hogy hamarosan rend

bejön. i
Az utcában gyerekek játszadoz

nak, de Turayék háza előtt elhal
kulnak.

— Hja, beteg n „ Császár"...
A  M A  VÁG

január közepén kezdi el a tornatermi 
edzéseket. %

I
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A WüFC került az Erdéff Kupa döntő
jébe, noha nyolcvan percig Nagybánra 
vehetett

N a g y b á n y a i S E - W M F C  
1:1 ( 1 :0 )
Az NSE telkesebben, a WMFC rutinosabban 
játszott
G ó 11 ö v ő : D a l l o s ,  P i n t é r  

Nagybánya, 1000 néző. Vezette: Thomasz dr
Nagybányán is engedett a hideg. 

Alig süllyedt fagypont alá a hőmérő. 
A  WMFC vonata szerdán este egy
órás késéssel érkezett meg Nagybá
nyára. A  csepelieket Kremnitzky '.in
téző és Jeny Rudolf edző fogadta a 
pályaudvaron. A  csapat azonnal a 
szállóba ment, majd rövid sétát tet
tek a városban. Utána vacsora és le
fekvés zárta 1c a W M FC szerdai mű
sorát.

Az NSE-nél már nem ilyen nyu
godt a hangulat. Hevesi bejelentette, 
hogy nem jól érzi magát. Ez a kö
rülmény Nagybányán némi izgalmat 
keltett.

Csütörtökön délelőtt a W M  sétált 
s már 11 órakor ebédelt.

A  nagybányaiak Császárt, a tar- 
talckkapust kerítették elő, mert He
vesi állapota nem javult.

Mindkét csapat a pályán öltözött 
mezbe. Kifutás előtt Molnár fő
mérnök, az NSE ügyvezető elnöke 
íidvözlöbeszéd kíséretében zászlót 
adott át Benes intézőnek. Benes in
téző szintén zászlóval kedveskedett 
a vendéglátóknak.

Thomasz dr játékvezető vezetésé
vel az alábbi összeállításban fut ki 
a két csapat:

N S E : Császár —  Ardos, Holzmann 
__Telegdy, Dómján, Kert —  Lu
kács. Praszler, Perneky, Dallos, 
Szőke.

W M FC : Szabó — Kallói, Korányi
__ Négyesi, Kapta, Szalay —  Bükk,
Marosvári, Szabadkai, Harangozó, 
Pintér.

A  pályát 8 centiméteres hó bo
rítja.

A  közönség nagy tapssal fogadja 
a csapatokat. A  WMFC-ben sok
légi Ismerőst fedeznek fel a nagy
bányaiak.

—  Kapta és Négyesi már já rt itt 
a Hungáriával. Röklcöt a Budai 
11-ből ismerik. Marosvári pedig 
amúgy is erdélyi labdarúgó volt.

—  Hiszen ez a kis Hungária! —  
jegyzi meg az egyik szurkoló.

Rökk és Holzmann választ. Holz- 
niann találta el s így a W M  kezd.

Szabadkai Indítja el a labdát, de 
máris Korányinak kell mentenie Lu
kács elöl. Az első percekben a WM  
( stromol. Szabadkai, majd Haran
gozó lő mellé. Az 5. percben kisza
badul az NSE és Szőke, a 8. percben 
pedig Dallos elöl csak egy gondolat
tal előbb rúgja el a labdát Kiállói. A 
!)■ percben Kert szabálytalanul 
akasztja Marosvárit a lfi-oa táján. 
A szabadrúgást Marosvári fölé lövi. 
A 11. percben a labda kilyukad. A  
közönség derül. A  1 fi. percben Ardos 
kézzel nyúl a labdához a 1(1-03 vo
nalon. Marosvári a sorfal felett át
emeli a labdát, de Szabadkai lesre 
fut.

A  17. percben Pintér szabálytala
nul akasztja meg Kertet. A  szabad
rúgást Marosvári a sorfal fölött 
ügyesen átemeli, de Császár a he
lyén van. A  következő percben erő
teljes nagybányai támadás alakul ki. 
A baloldalon megy a labda előre, 
végül Pernek! a IG-osró! lö, Szabó 
kiüti a labdát, Dallos ott terem és 
közelről védhetctlenül rágja  a lab
dát''a jobb felső sarokba.

l:0-ra vezet az NSE.
A  csepelieket felrázza a gól és 

egymásután több igen veszélyes tá
madást hoznak össze. A  lövések 
azonban rendre mellé, vagy _ fo.e 
szállnak, a  29 percben Marosvari— 
Rökk támadás fut, Császár csak 
szögiét árán tud menteni. A  szög- 
letrúgás után Dallos szabadítja fel
az NSE kapuját.

A  34. percben Harangozó, majd 
Szabadkai előretörés is szögletet 
eredményez. Doniján ismét csak 
szögletre tudja vágni a labdát. Most 
Rökk küldi be a labdát igen jól, ka
varodás. végül Kert hárítc el a

L o m t á r t
legszebb csillárok 
asztőfi lámpák 

w., £>aák Feranc-y. {)„ 
VÜ.,£rz5ébet-körút19.
(M in den  g y á i - im á n y á  r á  d  i 0

veszélyt.
A  40. percben komolyan szóhoz 

jut az NSE is. Kert Szőkét szök
teti, a beadást Perneky alig vala
mivel lövi mellé. Az NSE támadás
ban marad és az utolsó öt perc az 
övé. A  41. percben Lukácsot Kapta 
csak szöglet árán tudja megállítani. 
A  következő percben Lukács elől 
Szabó íelszedi a labdát. Az utolsó 
percben Kert dancsolja Harango
zok Kallói szabadrúgása messziről 
kapu fölé viszi a labdát.

SZÜNETBEN
mind a tót öltözőben elés ideges a han
gulat.

Az NSE játékosait Jcny fokozottabb 
c r öli i fej Utéiv ősz ti it.z i.

— A mérkőzés még nincs megnyerve. 
Fink. mindjárt az. elején mindent bele.

A  csepelieknél Jávor edző a csatárokat 
korholja.

A  második félidői
első percei változatos mezőnyjáték
kal telnek el. Az első esemény az, 
hogy Dómján buktatja Szabadkait. 
A  szabadrúgást könnyen hárítja az 
NSE védelme.

A WMFC egyre jobban belejön a 
játékba s lassan érezhető fölénybe 
kerül. A  0. percben Perneky labdája 
lesen találja Dallost. Marosvári—  
Rökk-támadás a csepeliek válasza és 
Ardos nehezen ment.

Szolra és Perneky támadását Ko
rányi könnyen rombolja szét és utána 
ismét a WMFC veszélyeztet. Haran- 
g-ezó— Szabadkai -Pintér— Rökk a
labda útja. A  végén Rökk jól meg
vágja a labdát, de csak az oldalhálót 
találja el.

Az NSE most kezd magához térni. 
A  1:;. és a íj . percben, majd a Ili.
és a 18. percben szöglet a W M FC  
ellen. Sorrendben Korányi, Szabó, 
Négyesi és Kapta szabadítja fel a 
csepeliek kapuját.

A  20- percben már megint a WMFC  
leniül előre. Rökk lövését Császár 
szögletre üti. A  beküldött labdát az
után megfogja a nagybányai kapus.

A  29. percben újabb nagybányai 
támadás, amikor Perneky jó hely
zetbe hozza Szőkét, aki egyedül 
rohan a kapu felé. Szabó kirohan 
Szőke elé, a szélső lö és Szabó be
leüt a lövésbe, a labda kipattan 
Dallos elé, aki a nagy helyzettől 
mintegy megzavarodva, nagyszerű 
helyzetből kapu fölé lö. Nagy hely
zet volt. A 31. percben egeynlit a 
W M FC. Szabadkai jó labdával küldi 
a szélén Pintért. A  balszélső elhúz a. 
nagybányai védők mellett, rohan a 
kapu felé. Császár kétségbeesetten 
fut ki a szélső ele. Ezt a pillanatot 
várja csak Pintér és mintegy ot 
méterről Császár mellett a kapuba 
rúgja a labdát.

1:1.
Kétségbeesetten támad az NSE. A  

közönség is bíztatja a fiait, de a 
WMFC most már nyugodtan véde
kezik. Nekik elég a döntetlen ered
mény a továbbjutáshoz. Mégegyszer 
nagy helyzetet dolgoz ki a Nagy
bánya. Kert Pernekyliez ad, aki 
szökteti Szőkét. A  szélsőnek mint
egy 12 méter előnye van, de cgV 
pillanatig tétovázik és ez elég az 
utána irarfiodó Káliéinak, mert be
éri a szélsőt és az utolsó pillanat
ban szereli Szőkét. Most már me
zőnyjáték folyik és középen van a 
labda, amikor a játékvezető a mér
kőzés végét jelzi.

Szögletarány: 6:5 (5 :1 ) a Nagy
bánya javára.
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I Na£ybán.va edztljc: Tiibli *ÓR
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csapatnak l-ibb helyzete volt. mint ellen
felének, a fizögleturány is a hazai csapat 
fölényére mutat. Az első í él időben — 
eltekintve az eks óperceklől — a Nagy
bál, ya lelkes és lenedfiletes játéka révén 
fölényben volt. a második félidőben 5-s 
voltak időszakok, amikor inkább az NSE 
volt frontban, a második félidőben azon
ban nagyobb rutinja és felkészültsége ré
vén inkább a WMFC volt az úr a pá
lyát.  ̂Az NSE megnyerhette volna a 
mérkőzést, ha Dallos 1:0 után nem hagyja 
kî  szt a nagy helyzetet. Két gól hátrányt 
már nehezen hozott volna be a WMFC. 
A Nagybánya jo futballt játszott, magas 
i labdáikkal szemben a WMFC-nek so
káig nem volt ellet szere, a nagybányai 
csatársort azonban üldözi© a balszerencse, 
nem tudták kihasználni a helyzeteket. 
A WMFC f eleinte meglepte a Nagybánya 
.iátéka. csak a második félidőben tudott 
érezhető fölényt kiharcolni lelkes ellen
felével szemben. Általában nz NSF ré
széről a lelkesedés, a WMFC részéről a 
tudás és a nagyobb rutin állott.

Az NSE-ben Császár a gólban ludo<s 
volt. egyébként nem követeit el hibát. 
Csupán a gólból lőhet írni egy részt 
Ardos terhére is. Holczmann volt a job
bik hátvéd. Kert a jobbik szélsőfedezet. 
Telegdy is ludas a WMFC egyenlítő gól
jában. Dómján ezúttal is kitünően ját
szotta n kullancs szerepet. A csatár sor
ban Dallos és Perneky vezérkedeít. Hal
lost a gólja külön is dicséri. Praszternek 
nem volt jó napja, többet vártak tőle. 
Igaz. bocy megsérült a Remény talajon. 
Szökő rege lég helyzetet rontott, a me
zőnybe! azonban jól működött.

A WMFC-bsn Szabó a gólt nem véd
heti.*. Korányi nyugodtan, magabiztosan 
játszóit. Kallói pedig hasznosan. Kapta 
étí Négyesi kifogástalan. Szalay játékába 
már több hiba csúszott be. A csatáitok 
rangsora Pintér. Szabadkai, Harangozó, 
Kökk, Marosvári. Marosváritól nagy híre 
után itt többet vártak, azonban nem volt 
jó napja a temesvári csatárnak.

A játékvezető, cey-két hibától eltekint
ve, jól vezette a mérkőzést.

R. Bt ró Ferenc

------ - - = = 0 3 8 0 = — .-------

Balogh Bonzó is...
Futbbal-hie: U j játékossal erősö

dött az újpesti „ nősek" csapata. 
Csütörtökön délután 5 órakor ..le
igazolták" Balogh Bonzót, a „nőt
lenek" csapatának egyik erősségét.

Házassági h ír: Balogh István, az 
Újpest kiváló válogatott fedezet- 
játékosa és Szombatiig Erzsébet 
ur hölgy karácsony másodnapján 
délután az újpesti r. kath. plébánia- 
templomban örök hűséget esküdött 
egymásnak.

•
A  hozzátartozók és érdeklődök 

nagy serege töltöte meg csütörtö
kön délután ez újpesti római kato
likus templom padsorait, hogy tanúi 
legyenek Balogh Eonzó esküvőjének. 
Olyanok is eljöttek, akik csak a pá
lyáról ismerik Balcghot, hogy jó
kívánságaikat fejezzék ki az ifjú 
párnak. Ott láttuk a -teljes újpesti 
vezérkart s csaknem az egész iila- 
fehér labdarúgó csapatot, de más 
sportágak is képviseltették magu
kat a nagy eseményen.

Háromnegyed 5-kor felbúgott az 
orgona és megjelent a templom be- 
járatánál a boldog vőlegény Futó 
Gyulánéval, a mennyasszony testvé
rével a karján. Bonzó mosolygósán 
tekintget körül, de látszik rajta, 
hogy kissé lámpalázas. Hja, ebben a 
szerepben —  újonc... Mögöttük ha
lad a násznép, a sor végén Futó 
Gyula vezeti a mennyasszonyt. A  
boldogító „igen" elhangzása után 
Csik József dr, apátplébános mond 
az ifjú párhoz magasröptű beszé
det.

Aztán kezdetűt vette a jókíván- 
ság-oslrcm. Félóra is eltelt, amíg a 
fiatal pár végre ki tudott kerülni a
szerencsckivánók gyűrűjéből.

A  templomból autókon a Szorn- 
bathy-hás'ba mentek a fiatalok és a 
násznép. Ott már a táviratok özöne 
várt rájuk. Az esküvői vacsorát 
nagy vigalom követte —  kivilág-os 
virradatig-.. .

Az NB II. állása
TISZA-CSOPORT

t. Pebr. VSC 13 1 1 2 49 :19 2°
2. MÁVAG 13 11 _ 2 40:1fi 22
3. LaFC 13 8 2 3 47:23 IS
4. Dzdi MOVE 13 7 3 3 36:20 17
5. Tlu«j 13 7 1 •r> 37:99 ir>
6. SilftSE 13 Ü 1 6 29:37 13
7. Grnz 13 5 2 6 33:23 12
8. Rákóczi SE 13 4 4 5 27:32 12
í). Pereces 13 5 1 7 47-.2R 11

in. Kassai AC 12 4 3 5 27:33 1 1
u. B Vasutas 12 5 1 6 26:38 11
'12 . Misk. VSC 13 4 2 7 32:28 10
13. T. Előre 13 1 3 9 13:40 5
14. Mátészalka 13 — 1 l í  12.S7 1

DUNA-CSOPORT

1. d v a c
2. Vasa? „
3. .Szegedi VSE
4. Szoinb. FC
5. Zugié
fi. Pénzügy 
7. PÉK 
fi. MTIÍ
0. D. Maerai’-áö 

in. Som-. FAC
11. KEAC
12. Postás
13. Popr. VSE 
11. Egyetértés

13 7 4 2 27:17 18
13 7 4 o 29:22 18
13 6 5 2 90:18 17
13 7 3 3 27:17 17
13 6 3 4 23:20 ÍR
13 r> 2 5 26:24 13
13 5 3 5 29:29 13
13 4 4 5 21:2! 12
13 4 4 5 24 ■r?D 12
13 5 — 8 36:39 lo
IS 5 — 8 24:28 10
13 4 2 7 24 :28 10
13 4 í 8 17:28 9
13 4 — 9 11:32 8

PALVAZATI ÜZENETEK

Andin Mihály: Nem •’’- 'aiSa 
,N. bpiuiknl. A .Hú’uií ileeeraber M-ig 
a szerkesztés, ̂ Unkben Iclielcít átvenni.
Aki elit:* nem vette ál. annak december 
W után postán küldtük el. Az un dijat 
december 21-én, 129«-as bevéted szám alatt 
adtuk postái*.

A  m a g y a r  f i lm e k  k o r o n á ja :

K l I f i B E T

K A R A D Y  T 0 L N A Y  J Á V O R
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Tavasszal már Vidorra is 
számíthat az Újpest!
h í r e k  a m e g y e r i  v é g e k r ő l

A  lilák házatáján hallottuk az 
alábbiakat:

1. Az őszi sérültek jól használták 
fel a téli pihenőt s most már vala
mennyi játékos teljesen fit. Ádárn 
lába meggyógyult, Berzi kezén sem 
hagyott semmi nyomot a sérülés, 
Zsengellér testi állapota is kifogás
talan, Nagymarosi erőnléte is jelen
tősen javult.

2. Január 7-én tartja első edzését
az Újpest s remélik, hogy ezen már 
minden játékos részt fog venni, te
hát azok is, akiket az ősz folyamán 
beosztásuk akadályozott a csapat
ban való működésben. A  legnagyobb 
öröm: a jelenlegi helyzet szerint
Vidorra már számíthat az Újpest 
tavasszal. A  jeles csatár csata
sorba állásától sokat várnak a lila
fehérek berkeiben.

3. A  tavaszi csapat kiépítése fo

lyamatban van, de egyelőre még 
csak tervek vannak. Még nem dőlt 
el, hogy kik lesznek azok az új já
tékosok, akik tavasszal erősíteni 
fogják a Ferencváros után nyargaló 
lilákat. Említettük újpesti vezetők 
előtt: „A tokodiak nem tagadják,
hogy Kecskés és Mészáros az Ú j
pest felé tart, sőt Kecskésről úgy 
beszélnek, hogy az már az Újpesté.”  
A  hivatalos válasz ez volt:

—  Ez mind csak terv. Végleges 
döntés még nincs!

5. Egy bizonyos: az újpesti szur
kolótábor nagy érdeklődéssel várja 
az Újpest tavaszi csapatának a ki
alakulását, hiszen ennek a csapat
nak nem kis dolgot kellene elvégez
nie: be kellene érnie az öt ponttal 
vezető Ferencvárost. Ez pedig csak 
úgy sikerülhet, ha az Újpest tavasz- 
szal nem nagyon veszít pontot...

A BLK erősen bízik 
a tavaszi jő szereplé
sében,
mert hét játékosának ezen
túl, nem kell szombatonkint 
cégmérközéselcct látszania

A  legnagyobb angyalföldi egyesü
let a BLK. Ez az egyesület a Mag- 
dolnavárosban fogalom. A  legna
gyobb szurkológárdája van és akár 
a ferencvárosi közönség, ez a szur
kológárda is mindenhová elkíséri 
kedvenc csapatát. Pedig nem is 
olyan régen még nem volt elvan 
népszerű az angyalföldi közönség 
körében a BLK! Amióta azonban 
olyanok vették az egyesület vezeté
sét a kezükbe, akiknek a hozzá
értésében teljesen megbizik a kö
zönség, azóta jól megy a BLK-nak. 
Nem kis dolog egy egyesületet úgy 
vezetni, hogy azzal mindenki elé
gedett legyen. Ez azonban egy em
bernek, Bóka Lajosnak, a BLK  
ügyvezetőjének sikerült. Teljhata
lommal intézi az egyesület dolgait 
és hogy milyen eredménnyel, azt 
mutatja a BLK előkelő helyezése az 
NB II Duna-csoportjában. Az elmúlt 
őszi idényről szívesen beszél az ügy
vezető.

—  Várakozáson felü l jó l szerepelt 
a csapatunk —  mondta Bóka. Lajos. 
— Tekintetbe kell vennünk azt, 
hogy két évvel ezelőtt még az ama
tőrök közt is csak kis szerepet v it
tünk. Mindössze, csak öt pont vá
laszt el bennünket az első helyezet
től. Sokkal jobban állnánk, ha nem 
történt volna velünk a pécsi DVAC- 
cal az az eset...

A  DVAC-mérközés fájó pont a 
BLK őszi szereplésében. Az történt 
ugyanis, hogy a BLK  Pécsre ment 
a DVAC elleni bajnoki mérkőzését 
játszani. A  mérkőzés vezetésére ki
jelölt játékvezető nem jelent meg. 
A  két partjelző pedig nem volt még 
képesítve NB-mérközés vezetésére. A  
két egyesület vezetősége abban álla
podott meg, hogy a mérkőzést leját- 
szúlt, de barátságos alapon. Mind a 
két csapat 3 3— 13 játékost szerepel
tetett, mert félidőben játékosokat 
cseréltek. A  barátságos mérkőzésen 
a DVAC 4:0 arányban győzött. 
Nagy volt aztán a meglepetés, ami
kor a szövetségben úgy határoztak, 
hogy a mérkőzés két pontját a pé
csiek kapták meg. Hiába volt fel
lebbezés, a BLK elvesztette a két 
pontot.

—  Nagyon fá j még most is nekünk 
ez es eset, —  folytatta Bóka Lajos a 
beszélgetést. - Ha ez nincs, meny
nyivel jobban állhatnánk!

Úan még egy őszi „fájó seb" a 
BLK-ban. Egészen az utolsó mér
kőzésig a csapat alig kapott egy-egy 
mérkőzésen egy, vagy két gólt. A  
szegedi KEAC-cal mérkőztek utol
jára és ezen a mérkőzésen nyolc 
gólt kapott a BLK.

-— Ezen a mérkőzésen hat olyan

gólt kaptunk lesről —  mondta még 
most is bánatosan az ügyvezető — , 
hogy csak nevetni lehetett azon, hogy 
a játékvezető mennyire tévedett. Ha, 
ez a sajnálatos eredmény nincs, ak
kor a legjobb gólarányunk lett volna.

A  csapat őszi teljesltményénröl így 
nyilatkozik Bóka Lajos:

—  A  védelmünk volt a csapat leg
jobb része. A m it a Bál —  Rrivdn, 
Lenkei) közvetlen Védelem nyújtott 
az ősszel, arról csak a legnagyobb el
ismeréssel nyllatkozhfJ.om. Az utolsó 
hét mérkőzésünkön, a K E A C -ot ki
véve, mindössze csak öt gólt kaptunk. 
A fedezetsorban nagyon hiányzott a 
középfedezetünk, Gug, aki sérülése 
miatt nem játszhatott hosszú időn 
keresztül. A  csatársorunkban ta
vaszra erősítés lesz, mert Ráczot 
megkapjuk a Ganztól.

Á  BLK az NB II. Duna-csoportjá
ban az egyetlen egyesület, amelyik
nek nincs pályája.

—  Sajnos, még mindig nem kap
tuk meg a fővárostól azt a területet, 
amit megígértek nekünk, —  mondta 
Bóka Lajos. —  Ha sikerülne ez, ak
kor társadalmi adakozásból megépí
tenénk a pályát.

A  tavasz; szereplésre vonatkozólag 
ezt mondta az ügyvezető:

—  Nagyon bízunk abban, hogy ta
vasszal sokkal jobban fogunk még 
szerepelni. Eddig ugyanis az volt a 
helyzet, hogy minden szombaton 7 
játékosunk játszott a cégligában. 
Elképzelhető, hogy milyen nagy hát
rány volt ez nekünk a vasárnapi 
bajnoki mérkőzéseken. Most ez meg
szűnt és játékosainknak nem kell 
vasdrnaponkint. fáradtan kiállaniok 
a bajnoki mérkőzésekre.

Az egyesületben az edzői tisztet 
is Bóka Lajos tölti be, aki az ú. n. 
„gyorstalpaló” edzői tanfolyamon vett 
részt. Most azonban részt vesz a téli 
tanfolyamon is. Az eszi idényben 
Bursi, Jáger é« Pénzes minden mér
kőzésen játszott. Az őszi csapat két 
legmegbízhatóbb játékosa Pénzes és 
Bursi volt. A  csapat körüli nagy 
munkában két vezetőségi tag: Kocher 
Károly főtitkár és Steinor György 
vosz részt és nagy segít légére van
nak Bóka Lajosnak.

Az NB III. álltsa
1. TI i MA VÁG II.
2. Pálfalvi BŐSE
3. Losonci AFC
4. Halv. VSE
5. III. kér. TVE 
ti. SalBTC II.
7. M. Epri SE 
S. PeMTK 
fl. Hálókocsi 

30. Gyöngyösi AK

2 15:14 13
1 21:14 13
2 19:12 12 
2 19:11 11
2 13:13 11 
4 14:23 8
4 17:19 7
3 16:19 6
5 13:22 5
6 8:38 4

Kárpát-alcsoport
Nyíregyházi TVE 9 9 ------31:8 18
Munkácsi SE 9 7 1 1 39:9 15
Bereg zfiszi FTC 9 6 — 3 38:34 12
Ungvári AC 9 4 2 3 20:15 10
Nyíregyházi KISE 9 4 2 3 20:23 10
Kassai Törekvés 9 4 — 5 21:22 8
Aknaszlatinai BTC 9 3 1 5 11:19 7
N-gyszöllősi Beszkid 9 1 — 8 19:39 2
Várpalánkai Turul 9 1 — 8 9:35 2 
Ungvári MTE* 9 2 — 7 4:28 4
Tör ölve.

KORCSOLYA, JEQHOK!, SIFELSZERELES
S Y Ü A l f f i  S P O R T  szaküzlelében
V., gr. T.ssa SsIv &w k . I S .  (Bálváity-a. sarok) Taleiowi 1<80343.
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Péntek 1940 december 2T.

„A kecske is jóllakott, 
a káposzta is megmaradtn

Ho! vesztette el Lesnik a gőlfövő cipőjét? 
Miért fái Bukovi feje? -  Miért ferdüif el 
Hakopics nyaka? -  Miérí élt annyira Finía?

ha i

Zágráb, december 25.
..Sikerült a visszavágás" ,  —  ez a 

jelmondat a Gradjanski táborában, 
négy nappal a mérkőzés után. 
„N em  sikerült ugyan visszaadnunk 
a 6:0-t, de talán ez is siker ült 
volna, lia nincs balszerencsénk. Ne 
feledkezzünk meg azonban arról, 
hogy az első félidőben úgy festett a 
dolog, hogy a Ferencváros újabb 
6:0-t mér ránk! Gyetvainak és 
Sárosi dr-nak nem egy olyan 'Hely
zete volt egy-null után, hogy már 
azt kiá ltottuk: Gól! Senki sem
volt a közelükben! Végeredményben 
tehát elégedettek lehetünk mi is, a 
Ferencváros is. Bebizonyosodott, 
hogy a két csapat változatlanul 
nagy ellenfele egymásnak. A kecske 
is jó llakott és a káposzta is meg
m a r a d t .—- Ilyesféleképpen beszél
getnek a Gradjanski házatáján.

*
Érdekes: a Iiorvát csatárok kü

lönösen a második félidőben nagyon 
megkeverték a ferencvárosi védő
ket. Lesniknek volt a legtöbb gól
helyzete, de a góllövés nem akart 
sikerlüni. „Lesnik! Lesn ik !" —  kia
báltak a nézők. —  ,,Hol vesztetted 
el a góllövö cipődet í “  Bizony Les
nik máskor ilyen helyzetek után 
már fogadta a gratulációkat. Csak 
kevesen jöttek rá, hogy nem is 
annyira Lesnik volt a hibás, ha
nem — Polgár, aki jól fogta Lesni- 
ket. Ha el is ugrott mellette néha- 
néha a kitűnő, mozgékony közép
csatár, Polgár utánaeredt és za
varta. A  mérkőzés után sokan tű
nődtek így: „ Vájjon mi lett volna, 
ha a ferencvárosi védők ezúttal is 
szabadon hagyták volna Lesniket, 
mint a tavaszi Gradjanski—Ferenc
város mérkőzésen?“

*
Csak az rontja kissé a zágrábiak 

őrömét, hogy két gólnak van egy 
kis szépséghibája: a második és
harmadik gól nem volt védhetetlen. 
Helyesebben egyikből sem lett vol
na gól, ha a ferencvárosiak olyan 
sorfalat állítanak a szabadrúgások 
elé, aminöt már ezerszer megírtak

a n g  o k
a futball-abécében. Viszont W ólfl 
leleményességét dicséri, hogy mind
két alkalommal megtalálta a rést a 
ferencvárosi sorfalban és azon ke
resztül küldte a labdát Csikós ka
pujára. Sőt egy harmadik esetben is 
szabadon rúghatott a Ferencváros 
ellen — rossz sorfal mellett, ebből 
azonban nem lett gól. Amikor ezért 
egy kis szemrehányást tettek 
W olfl-nek. ö így válaszolt: „Mond
ják, magukat gyerekkorukban az 
asztal körül kergették, ha három 
szabadrúgásból nem■ rúgtak három. 
gólt a Ferencvárosnak f “

*
Sokan azt állították a mérkőzé

sen, hogy a Ferencváros védelme a 
WM-rendszerben, a Ferencváros 
támadósora pedig a régi rendszer
ben játszik. Ez természetesen felü
letes megállapítás, hiszen, aki ért 
hozzá, a.z jól tudja, hogy a csatár
sor játéka változott legkevesebbet a 
régi lesszabály megváltozása óta s 
hogy a WM-rendszer az egyetlen a 
korszerű rendszerek között, amely 
megengedi, illetve lehetővé teszi, 
hogy az öt csatár szinte minden 
erejét a támadásra fordítsa. Ami 
„rég i" volt a Ferencváros csatárso
rának a játékában, az nem más, mint 
a régi jó  tologatás. Sárosi dr és 
Kiss bizony olykor-olykor a régi 
„szép" napokra emlékeztetőén tolo
gatott a zágrábi kapu előtt. Ez 
azonban nem a rendszer kérdése, 
hanem stílus, játckfelfogás kérdése. 
A tologatásnak semmi köze a rend
szerhez. Tologatni minden rendszer
ben lehet, bár minden rendszerben 
—  bűn...

•
Sárosi I I I .  meghódította a zág

rábi közönséget. Már a horvát- 
magyaron is nagy közönségsikere 
volt a kis Sárosinak, a Gradjanski—  
Ferencváros mérkőzésen azonban 
végleg befutott a zágrábi közönség 
kegyeibe. Tetszett az is, amikor a 
fején vitte a labdát jó pár lépésen 
át, de főleg roppant küzdőkedve, 
lendülete, harci készsége ragadta el 
a nézőket. Noha a második félidőre

kifulladt egy kissé Sárosi Béla és 
így visszaesett, a végén mégis ezt 
mondogatták a zágrábi szakértők: 
„Béla nagyobb játékos mint a báty
ja fénykorában vo lt."

•
Nem sok hiányzott ahhoz, hogy 

Belosevics, a Gradjanski kitűnő 
hátvédje is a góllövök között sze
repeljen. Egy hatalmas, 50 méteres 
bombája úgy meglepte Csikóst, 
hogy majdnem gól lett belőle. Az 
történt ugyanis, hogy a labda a 
kapu előtt megugrott a földön, 
mielőtt Csikós hozzáérhetett volna 
és innen a kapufára vágódott. A  
Ferencváros védelme csak nehezen 
tisztázta a veszélyes helyzetet.

Nagy örömet okozott a Grad
janski táborában Antolkovics nagy
szerű játéka. A  kiváló „mindenes" 
4 hónapi kényszerpihenő után állt 
újra csatasorba és teljesen egyen
rangúnak bizonyult a kitűnő Dja- 
niccsel. Ez pedig nem kicsiség! 
Bukovi most törheti a fejét: mit
csináljon Antolkoviccsal. Különösen 
akkor fog fájni Bukovi feje, ha Ko- 
kotovics is felgyógyul. Nem fogja 
tudni, hogy a sok jó játékos közül 
kit hagyjon ki a csapatból.

*
Általános megállapítás: Finta na

gyon ólt a mérkőzéseit. Lehet, hogy 
azért, mert jő formában van, "de 
lehet, hogy azért, mert Jazbinsek, a 
kitűnő kullancs fájlalja a lábát, 
amely a horvát-magyaron meg
sérült.

Jakopics, a Gradjanski vezetője 
mereven félrefordított fejjel sétálga
tott a mérkőzés alatt. Kérdezték 
tőle: »

—  M i a baj ?
—  Hexenschuss, —  mondta Ja

kopics.
A  rossz nyelvek szerint nem egé

szen ez a helyzet. Jakopics rándu
lást szenvedett. A  derék Jozót 
ugyanis a mérkőzés reggelén felke
reste Hügl. a Gradjanski vezetősé
gének egyik tagja. Jakopics még 
ágyban volt. amikor H ügl ezzel 
rontott rá : „A  Ferencvárosnak pénz 
k e ll!" Jakopics ijedten megfordult 
és ettől a hirtelen fordulattól rán- 
dult meg a nyaké. A  rossz nyelvek 
szerint nem lett volna semmi baj, 
ha —- Hugi pénzt hozott volna...

F. P.

_

Egy lelkes 
tiam ma-szurkoló

(teljes név és cím ) afelett panasz
kodik, hogy a Gammának nincs 
megfelelő utánpótlása. Három fiatal 
játékosra hívja föl a vezetőség 
figyelmét. A  két Krajcsra a KTC 
bői és Farkasvölgyire a BTK-ból. 
így állítaná össze a tavaszi csapa 
tat; Háda —  Szilvássy, Krajcs I  . 
?, Tóth, ? —  Váradlí Sülő, Turay 
I I ,  Krajcs II, ?.

A nyomtato t betűvel 
való visszaélésről

szól Németh László rom, kát. plébá 
nos (Helvécia, via Kecskemét) levele. 
Néhány újságból idéz, olyan újság
tól, amely a játékosok kötelesség
mulasztását dicséri. Aztán arról, 
hogy sokan még mindig tacsot, kor- 
nert és centert írnak. „A  bosszúság
tól ökölbe szorult a kezem s ingerül 
ten kiáltottam fe l: hát így is lehe 
írn i? ”  A  levélíró keserű szavakkal 
ír az  ilyen közlemények romboló ha
tásáról, amelyet csak az tapasztal
hat ig-azán, akinek pl. leventékkel 
van dolga s haladó munkát akar vé
gezni a magyar sport üdvére.

I nívóban messze magasan a Kistelek 
fö lött áll. A kistelekieknek módjuk
ban lett volna reggel bejönni, még
pedig a 8 órai vonattal. Ezt mi le- 
leveleztük Gerber János úrral és 
felajánlottuk, hogy ők válasszanak, 
d. c. 10 órakor, vagy pedig d. u, 3 
órakor legyen a mérkőzés. Délután 
.8 órakor a kistelekiek közül meg 
csak három játékos volt jelen s .4 
órakor is csak úgy tudtunk kezdeni, 
hogy mi adtunk kölcsön játékost. 
Ennek ellenére m egtérítettük a 12 
személyre cső útiköltséget, pedig az 
általunk kölcsönadott, játékosokra 
eső útiköltség nem őket illette vol
na. Az öltözőket mással, m int dob
kályhával, nem tudjuk fűteni, mert 
más kályhánk nincs. A  m i játéko
saink is ilyen kályhával fütött öltö
zőben öltöztek. A szünetben meleg 
Halt nemcsak a kistelekiek, de a sa
ját játékosaink sem kaplak, mert 
erre anyagi lehetőség nem volt. A 
pályán büfé sem volt. A kistelekiek 
21 pengő 60 fillé rt kaptak útikölt
ségképpen, ezzel szemben a teljes 
bevétel 3 (három ) pengő volt. Nagy
hangú nyilatkozatok helyet* több 
szerénységet ajánló,nőnk a kistele
kieknek."

Gedo, a 0vAr kapusa eltávoztt Gyu
láról. Viszont Molnár rir-t. a Kondorost 
TE kapusát hivatalitól Gyulára helyezték 
s ti a GyAC-bau akar védeni, beigazolta 
még a GyAC a Medgvdsről meneküli 
Knz.-yst is.

A Szeged AK
nevében Markovics tigyv. elnök és 
Veszíts főtitkár válaszol a kistele
kiek panaszára a Szeged ellen. A  
levélben a következőket állapítják 
meg:

„A Szeged nem fordult a Kis
telekhez, hanem a Kistelek ajánlko
zott edzőtársul. A Szegednek öt 
csapata van és természetes, hogy az 
öt _ csapat játékosai közül ki tud 
állítani egy olyan együttest, amely

A pontozóbírák
működését teszi bírálat tárgyává 
Bánáti Rezső (szakoszt. vezető ok
tató, Budafok, II., Arpád-u. 52). „A 
PeLE— BÍLE mérkőzés igazi ered
ménye 12:10 volt a budafoki leven
ték javára, holott a pontozóbírák a 
pestszent erzsébetiek győzelmét hoz
ták ki. Két mérkőzésen döntetlen 
eredményt hoztak ki, amikor mini
két mérkőzésen a budafoki ököl
vívók pontokkal jobbak voltak ellen
felüknél. Ezt a tényt az eredmények 
kihirdetése után Abaházi József úr,

> W M  -efw AsZi/f

ismuidí :Teleki —

v a l ó s z í n ű s é g e ,  hogy az átjátszás nőm kapcsolja ki őt 
teljesen.

Mindez a mozgás valahogyan így fest: *

(fi)
A  jelenet ugyanaz, ha a balszélső a jobóösszekötötöl, 

vagy akár a job ^fedezettől kapta a labdát. A  lényeg az, 
hogy a m á s i k  oldalról. Ilyen esetben a tehermentes olda
lon álló hátvédem mindig be fog húzódni s fel fogja hasz
nálni azt az Időt, amely alatt az ilyen hosszú keresztpassz 
elérkezik az ö oldalán lévő szélsőig. Az illető hátvéd képes
ségeitől. gyors elhatározóképességétöl, rajtolásától stb. függ, 
hogy okosan tud-e gazdálkodni azzal a távolsággal, ameny- 
nyivel behúzódott s azzal az idővel, amely alatt a labda a le
vegőben odaér, ahova rúgója szánta. A  fontos az, hogy van 
e s é l y e  arra, hogy a helyzetet megoldja. Rajta áll, hogy 
ezt a l e h e t ő s é g e t  ki is tudja használni.

(Mint a képeken látható, a még könnyebb megértés 
érdekében odaírtuk az egyes játékosok mellé azt is, 
hogy mit játszanak. A rövidítések jelentése: jh  —  jobb
hátvéd, bh =  balhátvéd, j f  —  jobbfedezet, lcf —  közép
fedezet ( ezt ugyan nyugodtam jelölhetnénk középhát
védnek, vagy kullancsnak is ), bf r= balfedezet, jsz =  
jobbszélsö, jö  : - jobbösszekötő, kcs =  középcsatár, bö 

- balösszekötő, bsz =  balszélsö.)
Nézzük most a következő lehetőséget.
A jobbszélsö átment a balhátvéden. Akár kicselezte, 

akár egy megfelelő labdával elhúzott mellette, akár a hát
véd helytelen helyezkedése miatt tud előre tömi. Annyira 
áttört, hogy a balhátvéd már a siker legkisebb reményével 
sem tudná üldözni. Ilyenkor váltással kell megoldani a hely
zetet. Ilyenkor a középfedrzetnek kell megtámadnia a szél
sőt. Mint láttuk, a középfedezetnek is hátrább kellett helyez
kednie akkor, amikor a labda a baloldalon volt (a  védő csa
pat szempontjából baloldalon), hogy a három hátvéd vonala 
harántvonal legyen s így lehessen keresztezni, ha szükség 
van rá.

Hiba lenne persze, ha a középfedezet azonnal otthagyná 
a középcsatárt. Ebben az esetben ugyanis a középcsatár tel
jesen üresen állna s ha a kullancs elindulna, az ellenfél 
jobbszélsöjánek nem kellene mást tennie, mint a középen 
elörevágnia a labdát s a középcsatár valóban akadálytalanul 
tudna beszáguldani a kapuba. Meg kell tehát várni, amíg a 
másik oldalról a már elő*őleg természetesen behúzódot;. 
jobbhátvédem a középcsatár közelébe érkezik. Ha a jobbhát
véd jól helyezkedik, ez két-három másodperc mindössze. 
Amikor már csak négy-öt méterre van a jobbhátvéd az 
ellenfél középcsatárától, akkor a kullancs kifuthat á szélső
re. Mindez úgy hat, mint r e p ü l ö v á l t á s .  Az egész váltás 
m o z g á s  k ö z b e n  történik.

Nagyon fontos, hogy az átjátszott balhátvéd habozás 
nélkül rohanjon be a közép felé, hogy esetleg hirtelen átvá
gott labda következtében kialakult helyzetben már részt 
tudjon venni. Ez különben minden átjátszott védő köteles
sége. Hátra kell rohannia, hogy betömje azt a, rést, amely a 
váltás következtében előállt. Mivel labda nélkül fut egyenes 
irányban (és remélhetőleg habozás nélkül indult el), erős a
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Ismétlem, gyors támadást feltételezünk. Ha a támadást 
sikerül akárhogyan is lelassítani, akkor a védelem gyors 
erősítést kap. Ha például, mondjuk a szélsőre ráfutó közép
fedezetünk valamiképpen megálllítja a támadást (m ég ha 
nem is szereli le ), mondjuk a szélsőt időrabló cselezésre 
készteti, akkor már van idő nemcsak arra, hogy az átját
szott hátvéd elfoglalja az üresen maradt helyet, hanem arra 
is, hogy hátraérkezzenek a szélsöfedezetek, sőt esetleg még 
az összekötők is. A védelemnek mindig az a kötelessége, 
hogy időt nyerjen, a támadásé pedig, hogy időt ne veszít
sen.

Mint látjuk, a védelem ezt az esetet váltással oldja 
meg. Váltást idéz elő az, ha az ellenfél átjátszotta valame
lyik védőnket. Az ilyen esetok előrelátására igyekszik a vé
delmünk lépcsőzetesen helyezkedni. Megfigyelhető, hogy ha 
váltásra kerül a sor, a védelemnek mindig vannak válságos 
pillanatai. Érthető tehát, hogy a védelem lehetőleg elkerüli 
a váltást. (N em  jó  védelmi rendszer az, am elyik a kelleténél 
több váltást kíván meg.) Ha az átjátszott hátvédnek még 
lehetősége van arra, hogy üldözni tudja a szélsőt, akkor ül
dözze. Ez mindig függeni fog nemcsak a távolságtól, hanem 
a két játékos képességeitől is. Egy gyors hátved a siker re
ményében tud utánaeredni egy esetleg nem olyan gyors szél
sőnek. Van aztán e3et, amikor az üldözés teljesen remény
telen és felesleges. A váltás arra az esetre való, amikor as 
üldözés már reménytelen, annyira reménytelen, hogy még a 
szélső megzavarására sem alkalmas.

Ha ennél*a helyzetnél tartunk, állapítsuk meg, mik azok 
a nagy hibák, amelyeket a védelem elkövethet ilyen hely
zetben.

Hiba, ha a védők nem értik meg egymást s megtörté
nik, hogy az átjátszott hátvéd üldözi a szélsőt s ugyanakkor 
a középfedezet i3 kirohan rá.

Hiba, ha a váltás nem fut „olajozottan", vagyis zökke
nők vannak, a védők haboznak, mert nem tudják, hogy mit 
akar a másik. A  váltás mozdulatainak habozás nélkül kell 
történniö-k.

Hiba, ha a középfedezet túl korán támadja meg a szél
sőt s a középcsatár szabadon marad. N agy hiba, ha a túl
oldalon lévő hátvéd előzőleg nem húzódott be, hanem kint- 
ragad a szélen, holott a támadás a másik oldalon futott. Ezt 
jó  lenne, ha megjegyezné magának mindenki, aki angol 
rendszerben akarja játszatni a csapatát. Sokan azt hiszik 
ugyanis, hogy a hátvéd minden körülmények között kint van 
a szélen, ottragad akkor is, ha a labda éppen a másik olda

lon folyik. Ez nemcsak hogy nem tartozik  hozzá a rends~er
h f f élCn l Ílyf nkor i5 ^ r a g a d ó  hátvéd egyenesen d u r v a h e l y e z k e d é s t  h i b á t  követ el!

, ,az *s: ,ha az átjátszott hátvéd nem rohan be ha
bozás ne kul a kozepre, hanem feladja a harcot, gondolván: 
átjátszottak, vege! Sose feledjük el, hogy a csapat tizenegy 
embere mindig játszik! Különböző mértékben bár, de min- 
denki mindig játékban van s nem lehet tudni, hogy egy-két 
másodperc múlva kinek lesz a legfontosabb szerepe egy 
helyzetben. ^ &

Térjünk most vissza ennek a helyzetnek a további ki- 
elemezéséhez. Mit csinálhat a kifutott középfedezet? Az 
eszményi az, ha egyszerűen le tudja szerelni, akár elveszi 
tőle a labdát, akár kinyomja partra. Ez azonban kockázatos 
és csak akkor szabad megkísérelni, ha a védőben százszáza
lékos a bizalom, hogy a szerelés sikerül. Sokszor elég meg
lassítani a támadás iramát, sőt az is lényeges, hogy°ne en
gedje a szélsőt befelé húzódni, ne engedje őt kedvező lövö- 
helyzetbe jutni. Ezzel a kapus munkáját könnyítheti meg, ha 
a szélső mégis kapuralő. Meg kell zavarni mindenképpen, 
akái mit is akar a szélső. A  közönség talán nem fogja mél
tányolni ezt a megzavaró munkát, de ez nem baj, mert a já 
tékos nem a közönségnek játszik. Ha a szél3ö például bead 
szorongatott helyzetében (a  középfedezet szorongatja), a 
beadás pedig rossz (éppen azért, m ert a közép fedezet nem 
engedte nyugodtan beadniJ, a rossz beadást a középre befu
tott jobbhátvéd kapásból gyönyörűen visszaküldi az ellenfél 
térfelébe, a közönség meg fogja tapsolni a jobbhátvédet a 
szép tiszta rúgásért. Pedig ennek a jelenetnek az igazi hőse 
a . k?zeP*ec*eze*- volt. Ha a középfedezet jó sportember, nem 
törődik vele s nem irigykedik a jobbhátvéd sikerére. A csa
pat éiaeke a fontos s a középfedezet abban a nyugodt tudat
ban játszhafik tovább, hogy m egtette a kötelességét. Hiba 
lenne, ha befolyásoltatná magát a közönségtől s legközelebb 
vakmerő szerelést kockáztatna meg hasonló helyzetben, hogy 
ő érdemelje ki a közönség tapsát. Ugyanakkor pedig azt 
kockáztatná, hogy kockázatos kísérlete nem sikerül s a szél
ső esetleg leszerelhetetlen gólhelyzetbe jut.

(A z t hiszem, ez a jelenet is bizonyltja azt a tételt, 
amelyet e sorozat bejelentésekor hangsúlyoztunk: szak
értő közönségre éppen olyan nagy szükség van, m int ja 
játékosokra, A  hozzá nem értő közönség alkalmas arra, 
hogy elrontson gyenge ítéletéi játékosolcat s olyasmikre 
csábítsa, amelyekkel csapatának csak árthat. A  hozzá 
nem értő néző igazságtalan s nem azokat a teljesítmé
nyeket tapsolja meg, amelyek megérdemlik.)
Visszatérve az előbbi helyzetre, az is megtörténhetik, 

hogy a szélső beíveli a közepre a labdát, avagy laposan 
passzolja, —  ekkor a helyzet kulcsa a középre behúzódott 
jobbhátvédünk kezében van. Most ö a kullancs, most ö ját
szik ezen a nagyfelelősségü poszton. Ha a közepcsatár vala
hogyan megbirkózik a szükség-kullanccsal, akkor válik csak 
sorsdöntővé, hogy az átjátszott balhátvéd elindult-e Idejében 
3 kellő időben száguldott-e hátra. Ha igen, akkor ő lehet vé
gül a hőse annak a jelenetnek, amelynek az elején aláren
delt szerepet játszott. Megjegyzendő: ha már ennyi moz
dulatot tételezünk fel ebben a jelenetben, akkor valószínűleg 
hátraérkeznek már az esetleg előbb tanyázó szélsöfedezetelk 
is. Az azonban bizonyos, hogy a három előretolt csatárral a 
három hátvédnek el kell tudnia bánni.

(Folytatjuk.)



Péntek, 1940 december 27. 5
a PeLE főoktatója is elismerte. 
Különösen az N,-. N a g y — H o r v á th  
mérkőzésen volt szembetűnő a ponto
zók elfogultsága, mert a jóval gyen
gébb H o r v á th  még csak nem is 
tudta megütni a budafoki verseny
zőt. Ezenkívül csak a legkirívóbb 
esetet említem meg: a S iv á n y i—
F a r a g ó  mérkőzésen a pontozók a 
sport magasabb dicsőségére S im á 
n y it  hozták ki győztesnek. A  pon
tozók egyike (a nevét nem tudom) 
F a r a g ó t  hozta ki győztesnek egy 
ponttal, a másik- pedig S iv á n y ü  tíz 
ponttal. Nevetségesen hat az ilyes
mi akkor, amikor a még kezdő 
számba menő budafoki versenyző a 
már isméit nevű S im á n y it egy jól 
eltalált jobbegyenessel az első me
netben nyolcig a földre vitte, majd 
egy gyengébb második menet után, 
amelyben egyenlő ellenfelek voltak, 
a harmadik menetet is megnyerte. 
A  mérkőzés után a fiúkat alig le
hetett megvigasztalni. Az egyik le
ventém hozzám fordult ezzel a 
kérdéssel: „ O k ta tó  ú r ,  m ik o r  le sz
m á r  ú g y ,  h o g y  e g y s z e r  m i  is  e g y e n 
lő  e lb írá lá s b a n  r é s z e s ü lü n k  a már 
is m e r te b b  p e s t i v e r s e n y z ő k k e l t “  Azt 
válaszoltam neki, amit a pillanatnyi 
eikcseredett'ég diktált: „ M a jd  a k k o r  
f ia m ,  ha  a z  o k ta tó d  le g a lá b b is  ta 
n á c s ta g  le s z  a M ö S z -b e n  és e g y  k i 
c s i t  tö b b  is m e re ts é g e  le s z  a  p o n to z ó -  
és  a v e z e tö b ír á k  k ö z ö t t .  A l t k o r  
m a jd ,  ha g y ő z ő i,  té n y le g  té g e d  f o g 
n a k  g y ő z te s k é n t  k ih i r d e t n i . "

Akkor, amikor ezt mondtam, azt 
hittem, hogy az elkeseredés mondja 
ezt és nem a józan ész. De sajnos, 
most, ahogy utána gondolok az ese
ményeknek, akkor kénytelen va
gyok újra megállapítani azt, hogy 
közel járok az igazsághoz. Nem első 
eset már ez, hogy a pontozók vertek 
meg bennünket. Ez már több mint 
bosszantó és ez már elkeserítő. Buda
fokon igen nehéz körülményok kö
zött él, vagy inkább tengődik az 
ökölvívósport. Most. amikor tényleg 
úton vagyunk a szebb jövő felé, most, 
amikor kezd feltámadni az ökölvívás, 
akitor az ilyen meghamisított ered
mény a versenyzők és a vezetőség 
kedvét elveszi a további versenyzés
től. Un nem kérek a pontozóbirák 
jóvoltából győzelmeket, én csak azt 
kívánom, amit minden becsületes és 
jógondolkozású sportember kívánhat 
-— győzzön a jobbik!

JÉG

Mindkét napon győzött 
az FTC fégkorong csapata 
(síkszeredén
Az FTC jégkorongcsapata a ka

rácsonyi ünnepeket Csíkszeredán 
töltötte. Mindkét nap a Csíkszeredái 
TE csapatával játszott. A  két mér
kőzésről alábbi tudósításunk számol 
be;

Szerdán:
FTC— CsTE 7:2 ( i :0) 4:0, 3:2)
F T C :  Knelsel —  Pálfalvi, Sennyei 

—  Bíró, Tele, Bartos, csere: I-Iárai, 
Debröi.

C s T E :  Sorén —  Czirják, Tarsai 
Miklós 1, Vákár, Miklós II.

Kolozsvárnak a jégsport 
iránt érdeklődő közön
sége csütörtökön dél
ben hiába várta aBKE  
műkorcsolyázóit...
Kínos meglepetésben volt része 

Kolozsvár jégsport iránt érdeklődő 
közönségének. Csütörtökön délre 
nagyszabású mükorcsolyabemutatót 
hirdettek, s erre a közönség nagy 
számban meg is jelent. A  végén ki
derült, hogy nincsen, aki bemutatót 
fusson. A  EKE műkorcsolyázóinak 
csak egy része érkezett meg Kolozs
várra. Hogy a többi hol késlekedett, 
azt az alábbi szűkszavú táviratból 
sem tudtuk kellőképpen kideríteni: 

„A délre hirdetett műkorcsolyázó 
bemutató elmaradt, mivel a pesti 
versenyzőknek csak egy része érke
zett meg stop Nagyvárad nem fo
gadta őket, ez okozta a zavart stop 
Nagyszámú közönség szétoszlott stop 
Első bemutató este hétkor, második 
holnap tizenkettőkor stop KKE- 
pálya.”

Fölhívtuk a BKE-t is, ahol a kö
vetkező nagyarázatot kaptuk:

Úgy volt, hogy a TIKÉ műkorcso
lyázói karácsony első napján Nagy
váradon futnak bemutatót. A  má
sodik napon pedig Kolozsváron ven
dégszerepelnek. Ez a terv felborult, 
mert Nagyvárad az utolsó pillanat
ban lemondta a bemutatót. így a ver
senyzőink csak csütörtökön reggel 
indultak Kolozsvárra, ahová csak a 
délutáni órálctan érkeztek meg. A  
déli bemutatón természetszerűleg nem 
vehettek részt. Két versenyzőnk 
azért volt ott idejében, mert ők csa
ládi ügyben az ünnepeket úgyis Er
délyben töltötték.

Ilyenformán a kolozsvári jég- 
sport-közönséget mégis kárpótolták. 
Csütörtökön a déli napsütés helyett 
villanyfényben gyönyörködhettek a 
BKE kitűnő műkorcsolyázóinak re- 
mekebbnél-remekebb szabadke rcso- 
lyázásában.

Mi újság
Erdély jégsportjában ?.. .
A hirlcl&n beállott szigorú lél 1 okozol- 

tftbb vérkeringést okozott Erdély téli 
Spor(iának eveiben. A BKE niükoreso- 
lyú/oütak karácsonyi bemutatója volt a 
kezoVT. amelyet a lél folyamán több más 
sportosamén v is kövei.

Hétfőn, december :t0 án r Kolozsvári 
Korcsolyázó Eyylot (KKK> az FTC ko- 
roiigcsr. palát látja vcndéarül. A KKE- 
ben már nagyban folynak nz elÖKésr.ill’r'- 
tok. Bíró JózS'Of dr csapatkapitány fa 
egyben ü csapat kapuvédője a követke- 
7,őket mot.dta:

— Hála a korán beállott liídPffnek, a 
KKI'-nck már jón éh a ny edzés van a bája 
niüírntt. Jelenleg; 17 játékosunk van. akik 
közül a csapat gerincét líeiner. Koska. 
Telea. Mészáros, Anion!. Mihelffv, \’á 
sárhelyt és Dóczf alkotja. Különösen 
fiatal Atiínni tehetséges. Most «*ííy kicsit 
megtorpantunk az edzésekben. Reiner 
bcíejrcskedik. No meir a hösésres havazás 
is akadályozott bennünket. Ennek elit- 
nerc reméljük, hogy nz FTC ellen tisztes 
eredményt fosniuk elérni.

ín yencía la to lc

— a g ép liá z te tő  legm é lyérő l !

Csütörtökön:
FTC— CsTE 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Az FTC-bcn Bíró nem .játszott az 

<>lo7A> ram papaiból Most is na»y len
dülettel kozd az FTC, de Spren mindent 
ment. A második hnrmndban hasonló a 
helyzet és csak nz utolsó percben üti be 
Tőle átadását Bar tors. Az utolsó harmad
ban már nőin bírja a CsTE védőimé a 
nat?y iramot. <.*s Bartr s. majd Tele íróijá
val ‘biztosan nyer az FTC. Az FTC egész 
csapata jól játszót. A CsTE-ben Sprer. 
válogatót formában vedett.

JE lB l/rfK  A NÉM ET VERSENY- 
KÉT A  HÁROM VAROS VERSE- 

n y é k e
erlinbő! ZeU er Erid). Kuhn Ulrich, 
rlcht Oíjdnin és Soliv.-nbc Edit rum 
korcnlyátiip-ípi Berlin jésrko-
wnpnlaWnt'' a' Ro|-SVdss HP csaun- 
rkt'Sik. Bérs-t Hírt, rd . Mar He'- 

Xiernhcr*?f‘ L° L  Mnsllek* ... •. uncia í-u1* . . .NieniVrgor nannn és Musilek
llia képviseli „ ,̂ ,<1 k orr«ol V ózós-stv-i vt- 

uokut jelöltél, u, u naffv vCrsenyre.

■ Kristóf ma<jyar i»fiu0re .̂,lvá/.ó- 
ErilílV'J® ho«v edzéseit

-fóŐln'ósn Bn«lv
 ̂ slnkOfir.tály döntőse ‘m l e "  ” 1'
„ S volna. el. A három ■
résztvevő versenyzők I :
uívani® tiom vehetnek rétet. yl 

iV Aiulrrá,' és Szcchy
;I1;or,tn'yazó s/.nkoszta várai: t *
Hwottsií«n thaen cl* idézte,
, dl ‘íllnl r»n<le«ott Oíjrlv’

nem vertek .részt, Kékessy 
dn"i részesült. Szechyt törölték a

°lc-/kv dr, nz FTC jégkorongnsófa
?T ¥rC mérkőzésen megsérült.
derült, kézfejcsonttörést szenve-

r- íéekornmcsapata szom1>at-va*ár> 
K „,7.11 iuífoszlnvini portyáját az 
r?T ^ c miatt január 7—8-ára ha-

A KEAC koron,ffozói mésr semmi élei jelt 
sem adtak masukról. Tekintettel arra, 
hogy Kolozsváron a számottevő koronao- 
zók a IvKE ben tömörültek, az idén, úgy 
látszik, v,cm is lösz komoly csapata az 
egyetemieknek.

*
Az erdélyi jéerkorongbajnokságokat hót 

céoporlban fogiák lobonyolítaai. ba akad 
kellő számú jelentkező. A Székelv eső- 
poriban előreláthatólag Csíkszereda, Ma
rosvásárhely. Sopsiszenlííyürffv os Sz.asz- 
repren csapat fog: indulni: a Kolozsvári 
csoportban pedia Kolozsvár. NaffyyarnU 
es Bés csapni ára számítanak. A Sz-cácI.v- 
csoportbon Csíkszereda. a Kolozsvári 
csoportban pediff a KKE az esélyes.

*
STyorskorcsolvázója van a 

KKE-neu. Bop Bein. a sokszoros volt ro
mán ban.ok «s Sándor edz szóival ni nsan 
nz eljövendő versenyek remén vében. 
Sürgős vensenyekro van szükség (különö
sen toborzo versenyekre), liogv minél 
többen kedvet kapjanak a korcsolvnsporí- 
nak erre a nagyszerű versenyárára.

Karácsony első napján bőséges havazás 
v-nlt Erdélyben. A ko)o7evári he^yokrl 
20 civnIimíttMTe holnknro fedi. Mnr,t ;l7t,.-in 
nimdénki tíol. Sn.it.ns, n lecjohh ütevr- 
Pp.k Kolozsvártól délre már̂  román terü
letre esnek s így n kolozsvári sízngárdá- 
nak mc£r kell elégednie a kevésbé ió 
kolozsvári hegyekkel.

Bíró András

r ^ n'Z V H " "iilörtitk- délMlímra hitiizötl 
mert "  Hyowiknrrsolvázó verenny.

n .* Ryor-tkornwl J f ^ kdltek rl 
ríítlnn visMkrdí, ok

n hullámok 
vaeárnepi snorl̂ ze

íyázólv f . ' I r b ö S  * ! ' ■ *  ?v°-sko,cPo- 
»-«»- ”  1 nyújtottak be. A ver-

sa mfar folvik. A fe- 
f('ÍI"iiléVP? .~a,,.'a‘-  "ff'" hírlik.

scnyzok kihaHaaiása 
y vei mi iieryvf 1 k 
hosv n frlli’iilrtk
réffleíes sú!yn,s b0ntá^«te,r.a,he,ík,! °!.„ra
Ipnvr.ík rzmibnn. nkiK ,"C: . y r‘
iő l vrllck r«r.t a 'hmnn.t7. V ^ 'lUr,U’^

Itélet*t trár,ob,ln- onj'''li'lírV k's'pnnk. 
hoznak

mohán. on> 
Pénteken (vtc

H Ó SrO K T

m e g  ÉJIK V.’/áá I  '  7 7 *  r i V  * V V.OG.\ 
TOTT SÍFUTÓ k e r e t

nagybányai rdzíiuíborba. A mo ar 
Sízök szendén ilélntán fntolak b0 jj _ 
nnn.Vüra Bc'loni szlivelí><’'?i kapitány v'c_ 
élésével, m . edzéseket ma kezdik a ki. 
,l"> P izvorni sílerepei.. Janu.ír l^ n 8z 
!A E állal rendezett síverseayer vednek

*  keret tafjal.

(Aki haragszik; annak még lehet 
igaza is)

Az egyes sportágak érdekességeinek 
sorában nem tartoznak az utolsó helyre 
azok. amelyek a nyilvánosság háta 
mögött történnek és ameíjek csalt akkor 
érnek meg a nyomdafestékre, amikor 
szereplőik személye belekeveredik a 
homályos ködbe, mely

a régmúlt hőskor eseményeit 
vonja be tompító, gyógyító balzsammal. 
Mert bizony póruljárnn az az elvetemüli 
írógépkoptató, aki amúgy frassibei. 
tálalná fel ezeket az eseményeket. Főleg 
az autósportban fizetne rá. mert ugyan 
mi könnyebb, mii.t kié:-úszni a forduló
ban úgy. hogy mind a négy kerékre egy- 
egy kellemetlenkedő újságíró poros por
hüvelye tapadjon. (Ezt azonban az érde
keltek már csak azért se vegyék ingyen 
és bérmentesített ötletnek, mert kivihetet
len. A KMAC ugyanis nem rendez ver
senyeket!)

Szerény kis csokrot főztünk össze a 
régmúlt ízes eseményeiből, hadd tanuljon 
az ifjúság. És hogy az érdekelteknek T.e 
rontsuk el a napjukat, hát megnyomorí
tottuk a szereplők neveit olyannyira, 
hogy az autósportnak

legfeljebb a legavatcltabbjai hibáz
hatnak rá az álnevek valódi viselőire. 
Tehát kössük a csokrot és vegyük elő 

a legszebb virágokat!
*

A  gépsport úgynevezett fénykorá
ban a versenyzők legnagyobb része 
m ég  Krisztus koporsóját sem őrizte 
ingyen. Egész kerek kis összeg gyűlt 
össze a benzinestől, az olajostól, a 
ép képviselőjétől. Külön pénzek 

jártak ki a gyertyástól, a gumistól, 
sőt volt, aki azért fizetett, hogy a 
versenyző a megerőltető erőpróba 
során az ö szabadalmazott’

szupertápidegzsongítóvitaniinilúB
csokoládéját majszolta. Hát persze, 
mert hiszen a verseny után kihirdet
hették, hogy iksz, ipszilon és zé csak 
azért győzött, mert tartányában 
Essel-olaj volt és gyertyáját a 
Frosch-gyár készítette. Volt is nagy 
előzetes és utólagos alkudozás és a 
derék versenyzők úgy tettek, mint 
a menyasszony: nem adták olcsón.

Hát ezekben a szép időkben tör
tént, hogy két gumiképviselet is 
nagyon szorgalmazta, hogy Negyedy 
Pál dr, a hírneves motorversenyző 
az ö gumijukat használja a sváb
hegyi versenyen. Folyt az alku cefe
tül. Negyedy barátunk nem volt 
könnyű legény és a „fuss, vagy 
fizess" elv helyett a

„futok, ha íizetsz“ 
elméletnek volt törhetetlen híve. 
Végre sikerült a megállapodás. 
Mindkét céggel. Persze mindkét cég 
azt hitte, hogy Negyedy az ö gumi
jával fut. Amiben egyik sem csalat
kozott, mert az élelmes motorkerék
páros úgy állt oda a rajthoz, hogy 
első kerekén az iksz, a hátsón pedig 
az ipszilon gyár gumija pompázott.

A  közelmúlt nagy versenyeinek 
közismert szereplője volt

D elm ég Malter,
a magyar motorkerékpár és autó
sport atyamestere, aki egész sor 
nagy nemzetközi útiversenyen vitte 
diadalra a magyar színeket. Állandó 
szereplője volt a nagyszabású 
osztrák— magyar útiversenyeknek, 
ahol —  akárcsak a többi hasonló 
tornán —  nemcsak a vezető, hanem 
a gép képességeit is értékelték. Az 
igen szigorú feltételek eltiltottak 
minden munkát a gépen, az alkat 
részcserét pedig fejvesztéssel bün
tették.

Az egyik ilyen nagy versenyen 
történt, hogy Valter barátunk hű
tője bemondta a három mestert és 
úgy f°'yt> mint Ágnes asszony 
könnye nagymosás alkalmával. 
..Honnan vegyek én egy hűtőt?" — 
énekelte az akkor divatos banándal 
dallamára. Dala úgy látszik hangos 
volt, mert az egyik osztrák község 
határában  ̂ közel volt ez a község 
ahhoz a varoshoz, ahol azok a bizo
nyos autók születtek — ( csak kiug
rott három szerelő a fenyvesek 
mögül és röv'd negyecjóra axatt 
olyan új hűtőt varázsolt Delmég 
bátyánk autójára, hogy csak úgy —  
hütött. Persze be kellett hozni a 
késést, egy kis időbe az ia beletelt, 
amíg a kocsit ismét kivonszolták a 
fenyveserdö jótékony félhomályából. 
Tény azonban, hogy Maiterünk bün
tetőpont nélkül nyerte meg a ver
senyt.

Egy kis
ponyvairodalom.

A  többnapos versenyeken szigorúan 
őrzött telephelyen tarolták éjjel a 
kocsikat, nehogy gazdájuk javítást 
eszközölhessen. Az ötletes verseny
zőkön azonban nem .ehet kfiogni, 
mert — ponyvájuk volt. Mellyel íe 
lehet takarni a kocsit es mely alatt 
villamos zseblámpa tompított fényé
vel —  pedig hol volt akkor még a 
légoltalmi sötétség * ' egészen jól 
lehetett apróbb munkálatokat 
végezni.

Az ötletes verseny zö tehát 
igan (? ) dolgozott a ponyva alatt.

E sorok írója, aki viszont szereti a 
meglepő helyzeteket, éjnek évadján 
olyan ügyesen kereskedett a kis 
községben, hogy sikerült valahol 
jókora és hegyes zsákvarrótüt sze
reznie. Mellyel kérlelhetetlent és 
nagyot döfött a ponyvába ott. ahol 
annak érdekestvü görbülete mutatta, 
hogy az emberi anatómiának c-gyik 
nélkülözhetetlen, de udvari bálokon 
csak ritkán emlegetett alkatrészéhez 
simul.

Hatalmas ordítás
volt az eredmény, mely azonban 
olyan színezetű volt, hogy belőle a 
hang szívendöfött gazdáját kinyo
mozni nem lehetett. És örck rejtély 
marad az eset szenvedő szereplőjé
nek személye, hacsak nem jelent
kezik most — az ünnepek után.

*
Ki nem emlékszik

Strick Piktorra,
a neves versenyzőre. Aki vagy tíz
egynéhány esztendőnek távlatában 
vett részt a nagy bolygóportyán, 
amelynek célja M o n te g y a r ló  volt. 
S t r i c k  Piktor magyargyártmányú 
kocsival indult, azazhogy: két ko
csival. A  másik teherkocsi volt. 
Melynek bendöjében teljes tartalék
motor rejtőzött és ez a teherkocsi 
csodálatosképpen ugyanazon az út
vonalon haladt Montegyarló felé, 
melyen a magyar versenyző kormá
nyozta a magyar gépkocsit. Hogy a 
tartalékmotort felhasználták-e, vagy 
sem, azt nem sikerült megtudnunk, 
mert az az osztrák garázsmester, 
a.ki évekkel később e sorok írójának 
kedélyesen elárulta a dolgot, erről 
már nem volt hajlandó nyilatkozni 
Mert hátha a „Herr Ingenieur" va
laha újra elindul a bolygóportyán.

•
A  magyar motorsport legősibb 

képlete a
Hajárz bácsi,

aki akkor motorozott már, amikor 
a KMAC mostani vezértitkára még 
kint térdepelt a fekete tábla mellett 
fötisztelendö K om  is Gyula dr latin
professzor és osztályfőnök úr órá
ján a régi piaristaházban. Hajácz 
bácsi ma is motorozik és remélhető
leg még húsz esztendeig mutogat
hatja azt, hogy az öreg és a vén 
ember között van egy kevéske kü
lönbség. Hát szóval Hajácz bácsi
val történt, hogy egyszer

csúnyán leégett az egyifi futár
verseny alkalmával.

Makk utolsó lett. És fájt a feje na
gyon, hogy mit fog mondani a kép
viseletnek, amely reá bízta a gépet 
és győzelmet remélt, hogy ezzel üz 
leti forgalmát lendítgesse fel. Hajácz 
bácsi tehát mentöötletsn törte leg
nemesebbik testrészét. És mikor 
utolsónak baktatott be a célba, fel
háborodva panaszolta, hogy valami 
rossztét lélek cukrot tett a benzin- 
tartányába és ezért folyton karbu
rátort kellett tisztogatnia. Innen a 
uagy késés. A. nagyobb hitel ked
véért elő is vett

két teljes kockányi cukrot
zsebéből azzal, hogy ezt a tar- 

tányból horgászta elő. Volt is nagy 
hahota, ^mert —  tudvalevőleg — a 
karburátor eldugaszolására nemte 
len ellenfelek valóban szoktak cuk
rot tenni az ellenfél tartányába. De 
‘ porcukrot. Derék Hajáczunk hal
lott valamit rádiózni erről a sötét 
cukros-praktikáról. Csak éppen el
tévesztette a dolgot, amikor por
cukor helyett a benzinben nem ol
dódó kockacukorra —  hivatkozott.

Elmúltak a szép idők. Ma a gu
miképviseletek nem helyeznek súlyt 
arra, hogy gumijukat használják 
(ha ugyan van nekik). Ma nincsen 
03ZtráJc-magyar túraút. Hajácz 
bácsi cukormentesen motorozgat és 
Ugyan kinek van kedve ponyvák 
felé döfödnl. Elmúltak a szép'idők 
és csak az emlékük maradt meg. 
És lassan-lassan az is elkopik...

KÉZILABDA

A FEDETT l’ AI.Y A K r 7,1 LABDA BAJ
NOKSÁG TEGNAPI EREDMÉNYEI:

I. osztályú nfli:
Mn(f>nr Pamut—Ka. .V III 7 : 1  12:2).

Xenizcli Tónincrtnrnoli. Vezette: Palvin. 
Góldobó: t Horváth <4>, SoiinoDfelil 12), 
Wagner, illetve Fekete (21, Páhái.v, I.é- 
dorraayer.

II. osztályú női:
Ma«yar Pam nl-W M TK S:<> (1:0). Xern-
ii Torneesarnok Vezette: Zsismoml.

Góldobó: Kiszclv (2).
Magyar Posz/o—HFéSC 0:1 (5:2). Vezet

te: Cséfay. Góldobó: Pstaky (5), Kiss (I). 
illetve Bnloíli (!)•

I I I .  osztályú női;
Budakalász— Ko. Kelenföld 2:1 (0:1).

Xemzeli Tornacsarnok, Vezette: Palvin. 
óldobó: Fábián. 'J'iill, illetve Potykie

Sláiidarc! SC—FSC 4:1 (2:1 ). Vezette: 
Selieffcr. Góldobó: Heimey (3), Kecskés,
i 1 leIve Percilv.

Ko. Kispest—Ko. Pesferzsebot 5:2 (3:1). 
Vezette; Puszta?, Góldobó: Hőke (3), Ha

lász Géezv. illetve Tóth. Kapuy.
Ko. K HÍ.—Magyar Posztó 5:0 (2:*)L

Vezette: Pusztay. Góldobó: Korecz (lb 
Xeinoez (2).

I. osztályú férfi:
MVFC—BLE IX  10:10 (8:5). Xemzeli

ToiT.íiCsar: ok Vezette: bari. Góldobó:
Eszéki (5). Takács 11 (3). Mátyássi (2), 
Eri! (2), illeive Kornogyvári C4), Gál (3), 
Perey, Novak, Török.

H l. osztályú férfi:
Kistex—Széchenyi 0:9 (5:3). Nemzeti

Tornacsarnok. Vezette: Földeody. Góldo
hé): ilaníh-éda Í4), Gerti (2), Kratochwill, 
Iván S.i'ansr 1. illetve Taráin! (3), An- 
ÍO'Ü (3), .Nagyváradi <3).

BEE V II-M AFC  12:1 1 (7:4). Vezette:
Szabó. Gó'dobó: Horváth (7). Valentini 
13). Varga (2), illetve Bollnor (31, Szórády 
(3), Hanlzmai.il (3). Brctz. Voleszky.

Szövetségi-díj:
MAFC—Piarista SC 19:13 (9:2). Nemzeti

Tornacsarnok. Vc/.ctte: Nagyváradi. Gól
dobó: Szilvássv (9). Bogyó (5), Szép (3), 
Balogh (2), illetve Márta (6). Réti ( 1), 
Simon (2), Kaczián dr.

Barátságos mérkőzések;
Ko. X —Ko. XI 1:0 (1:0). Nemzeti Torna- 

csarnok. Vezette: Seheffcr. Góldobó: Ku-
csera.

Ko, IX—Standard SC 3:3 (3:1). Vezetlp:
Fruzon. Góldobó:, jó/.sa. Szüllösy, Riedl- 
né. illetve Halász (2). Klippel.

MTE— Ko. Kelenföld 3:3 (2:1). Vezette: 
Berdó. Góldobó: Muhari. Kózsáné. Rom
ba nyiné, illetve K irályfalvi (2), Szádov- 
szky.

IIÖ S PO R T

„U j sí 1x1
•és magasiskola'7
S/.epos Béla síkünyvc

Ebben a könyvben nemcsak a 
legmaibb alpesi sítechnika leírását 
találjuk meg, hanem azt is, hogy 
hogyan kell megtanulni. Ez sokkal 
nehezebb feladat, mint az új stílus 
leírása. Hogy ez a könyv jól sike
rült, abban nemcsak annak van 
része, hegy Seepcs kitűnő újságíró, 
síelő, rajzoló, hanem főleg annak, 
hogy a szerző hat éve oktatja is a 
síelés mesterségét. Ez alatt az idő 
alatt bő tapasztalatokat szerzett a 
tanításhoz s mindezeket a tapaszta- 
laokat „építette be" ebbe a könyv
be. Saját keserű tapasztalatai is 
olvashatók itt. „Tízévi versenyzés 
után csináltam az első jó  támasz
tott ívelést." Ezt a figurát a szerző 
most 12 oktatási nap alatt tanította 
meg 82 teljesen kezdő honvéd síok- 
tatójelöltnek. ( Í me egy példa arra, 
hogy mire ju t az ösztönös tehetség, 
ha magáramarad s m it jelent a jó  
oktató.)

Érdekes és tanulságos az a törté
nelmi visszapillantás, amellyel a 
szerző röviden elvezet minket a !i- 
lienfeidi Zdarszkl egybotos síeléstől 
egészen Emil Allais aerodinamikua 
száguldásáig. Nem kevésbé tanulsá
gos a síoktatás fejlődése sem, „tgoo 
táján a Bilgeri-rendszer ragyogó ú ji- 
téis volt. Ma azonban már csak aka
dálya lehet a korszerű sioktatásnak.’’ 
A  szerző kifejti, hogy a tempóív 
(vagyis hajráív) nem elérhetetlen 
vágykép, kellően felépített tanulással 
el lehet jutni hozzá. A  szerző nem 
győzi eléggé hangsúlyozni a rendszer 
és a felépítés fontosságát. A  sorrend 
logikai szabályaival nem lehet bün
tetlenül visszaélni.

Külön fejezet jut a tanulás lélek
tanának. SZepes tanítási elvei más 
sportágakon is megállják a helyü
ket. Mint például: „Minden tanulás: 
felépítés.”  Vagy: „A m it még nem. 
tudunk, azt gyakoroljuk!”  Vagy: 
,.Nc keressünk kifogásokat.”  Vagy: 
„Oktatóinkhoz legyünk őszinték. Áz 
oktatás lélektanát sem felejti ki a 
szerző. Ezt a fejezetet kedves ese
tekkel élénkíti, mint ahogyan mind
végig arra törekszik, hogy az elő
adásmódja élvezhető legyen és ne 
száraz. Szepes jól ismeri a világ va
lamennyi valamire való síoktatójár, 
ismeri Aallais, Lantschner, BrackCn, 
XValch és Itom inger síiskoláját és ta
nítási módszerét, sok hasznos mód
szert vett át az ö iskolájukból és —  
'Kipótolta egy eredeti újítással is: a 
beidegzéssel, a részekre bontott moz
dulat úrnak helyben való elvégzésével.

Ez a könyv a vadsielöktől kezdve 
egészen a versenyzőkig mindenkihez 
szól. Olynn egyszerű, olyan józan az 
anyag fölépítése, hogy fokról fokra 
haladva, a rettegett hajráig is egy
szerűnek, sőt könnyűnek tűnik fel. 
Ez talán a legnagyobb érdeme 
ennek a könyvnek. Közel hozza az 
olvasóhoz a legírígylettebb, a leg
elérhetetlenebbeknek hitt lendülete
ket. Lenyűgözően egyszerű, világos 
és a lényegbemarkoló minden le
írása. amelyhez pompás segítség a 
mozgásokat remekül ábrázoló sok 
rajz és fénykép. Aki szereti a sí- 
sportot, az nem tudja letenni ezt a 
Könyvet, olyan élvezhető és érdekes. 
Szakkönyvröl szólván —  igen nagy 
szó ez. Rengeteg hasznos tanács 
egészíti ki a könyvet, ezek a taná
csok végigvezetik a síelőt a sport
szerű élettől kezdve a felszerelés 
apró részletéig. Hézagpótlónak szá- 

az a leírás, amelyet a szerző 
Erdély síterepeiröl közöi könyve vé
gén.

Sisportunkban fontos mérföldkő 
lehet ez az értékes köjjyv. Ne feled
kezzünk meg arról, hogy a sí nem
csak a legszebb sport, de —  honvé
delmi sport is. p , 1 ,,
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—  A rendezőség közleménye —

BIRKÓZÁS

Kotkas nyerte
az egyesült tanács- 
köztársaságok tel
jes bajnoki címét
— Távirati jelentősünk —

Moszkva, december 26,
Az immár 1?2 milliós Szovjet

unió legnépszerűbb sportjában, a 
birkózásban először a különböző 
körzeti és köztársasági bajnoksá
gok zajlottak le. Ezek után megren
dezték a súlycsoportokra való tekin
tet nélkül kiírt úgynevezett „abszo
lút bajnoki" tornáját. Az. UDSSR 
teljes bajnoka 1940-re Kolkas lett.

Az egyesült tanácsköztársaságok 
40 legjobb birkózója vett részt ezen 
a nagyszabású tornán. Indult a védő 
Is, az 1939. évi győztes Iloberidze. 
A  23 éves bajnok az idén az eddi
gieknél sokkal erősebb ellenfeleket 
kapott, mert résztvettek immár a 
nagy versenyben a pompás észt, to
vábbá a lett és litván birkózók is. 
így indult a kétszeres Európa-baj- 
nok Neo, a berlini olimpia kisnehéz- 
súiyú versenyének második helye
zettje, azután az atlétának és bir
kózónak egyaránt ragyogó Kotkas, 
továbbá Riga többszörös bajnoka, 
Skalya is. Az észt versenyzők be
kapcsolódósa teljes sikerrel, járt. 
Kotkas veretlenül harcolta végig a 
nagy tornát és lett az UDSSR ab
szolút birkózóbajnoka. Kotkas most 
25 éves. Súlya alaposan megnöve
kedett. 114 kiló, magassága 185 cm.

A  védő Kober’dze a harmadik 
helyre szorult.

Tepsiit.
*

(A  magyar közönség két Kotkast 
ismer. Mindkettő észt volt, de az 
egyik —  keresztnevén Kalevi ■— 
még' jóval a berlini olimpia előtt 
felvette a finn állampolgárságot. A  
berlini olimpián 200 cm-es ered
ménnyel negyedik lett magasugrás
ban és délamerikai portyája során 
204 cm-es Európa-csúcsot ért el. 
Később diszkoszvetéssel is próbál
kozott. Eredményesen, mert 51.27 
m-es dobása ma is finn csúcs. 
A  másik Kotkas —  és a fentiekben 
erről van szó —  elsősorban mint 
birkózó tett szert európai hírnévre. 
Az idén megpróbálkozott a kala
pácsvetéssel és egy-kettőre 50 mé
teren felüli eredményt ért el. Lehet, 
hogy ebben is sokra viszi.)

ASZTALITENISZ

SVÉD PORTYÁT MONDTAK LE  
ASZTALI-TENISZEZŐINK

Az asztali-teniszszövetségbe meg
hívás érkezett a svédektől. Két já
tékosunkat hívták meg január
február hónapra. A  szövetség köszö
nettel tudomásul vette a meghívást, 
de kénytelen volt lemondani. A  meg
hívás ugyanis csak két játékos ré
szére szól. márpedig a szövetség 
kísérő nélkül nem engedhet útra 
húsz évüket alig betöltött fiatal
embereket a mai világban. (Sósról 
és Sidóról van szó.)

ÖKÖLVÍVÁS
A Pestszenter/.sébeti Levente E ökölvívó 

szakosztálya 28-ái.. szombaton este 11 órai 
kezdettel tartja ezévi évzáró és díjkiosz
tó vacsoráját.

Holnap, szombaton kerül sorra a 
hatalmas érdeklődéssel várt More jón 
— Csiszár ökölvívómérkózés, az el
múló év egyetlen igazi, vérbeli nagy
szabású profi összecsapása. A  mér
kőzés tízmenetes. A  két ökölvívó az 
utolsó napokban zárt ajtók mögött 
tartotta az edzéseit. Moréján edzé
seire a szövetségi edzőn kívül senki 
más nem mehetett be. A  fekete 
bombázó teljesen nyugodtan várja a 
nagy összecsapást. Amint kijelen
tette: biztos abban, hogy kiüti
Csiszárt.

A  BVSC ökölvívóknak felvitte az 
Isten a dolgát. A  perifériá,ról beköl
töztek a városba, a Podmaniczky- 
utcai MOVE-székházba, annak is a 
legmagasabb helyiségébe, a harma
dik emeleti tornaterembe. Itt készül
nek a vasutasok az ökölvívó CsB-re. 
Még hozzá micsoda szorgalommal! 
A  BVSC-öklözök előkészületeiről a 
következőket jelenthetjük:

Találkozás 
Énekes II.-vei

Két emeletnyi távot rohanunk fel 
a lépcsőn, aminek természetes követ
kezménye, hogy a harmadikat kissé 
lassabban vesszük. A  lépcsőn lefelé 
vasutasformájú fiatalember jön 
szembe velünk. Énekes I I  Vilmos. 
Kölcsönös üdvözlések után megkér
dezzük:

—  Egészség-ügyi edzést folytat, 
Csicsa ?

—  Dehogy, a lehető legvéresebb" 
komolysággal dolgozom.

— Szóval indul a csapatbajnok
ságon is !? ...

—  De mennyire. Sőt az Európa- 
bajnokságom is szeretnék résztvenní. 
Remélem, hogy sikerül megint az 
19 37 -es formámat elérnem . . .

Már siet is tovább. A  harmadik 
emeleti tornaterem hatalmas toltc- 
zatú terem. Mindjárt az jut eszünk
be ebben a rendkívüli hidegben, hogy 
nem lehet könnyű befűteni. Sulkó 
Béla, a BVSC szakosztályvezetője 
észreveszi a vizsga ló dúsunkat és 
szinte felel a gondolatunkra:

—  Kissé hűvös a iorn ttermünk, 
mert elvész benne a meleg. De annyi 
baj legyen, legalább mindenki igyek
szik az edzésen, nehogy megfázzék.

A teremben szerte serény munka 
folyik. Legalább harminc félmezte
len fehérmezes és edzőruhás öklöző 
munkálkodik a különféle szereken. 
Szorító nincs felállítva. Fehér edző 
oktat az egyik sarokban, a másikban

Csiszár sem töltötte tétlenül az 
ünnepeket. Bombaformában várja 
ellenfelét és erősen fogadkozik, hogy 
megtépázza a ,,knock-out király” di
csőségét és ő is fogadkozik, hogy ki
üti Morejonl. Aki a „Culti’’-t edzé
sein látta, az nem is csodálkozhat, 
ha ez sikerül.

A  szombati összecsapásra a szö
vetség kijelölte a vezetőbírákat: A
Moréján— Csiszár mérkőzést Dob. 
ránszky István és Viniczei szövet
ségi bírák vezetik. Ez előtt a mér-

itt az ökölvívók közül? Nézzük csak. 
Az első, aki feltűnik (nem csoda, 
nagyra nőtt) Nagy Ferenc, sokszo
ros válogatottunk és bajnoköklö- 
zőnk. Itt van Podány is, aztán Szabó 
József, Vojnovits, Bene, Eröss, A rt-  
ner, Horváth, [túrta, M itle rcr, Bug
ái, Szalag, Farkas, Vadász és még 
egy sereg ifjú nagyság.

N agy  Ferencen izzadtságtól fénylő 
arcán kívül az a feltűnő, hogy csak
nem „térdig érő” szakálla van. Ér
deklődésünkre nevetve mondja:

—  Olyan régen itt vagyok már, 
hogy idő közben kinőtt a szakállam!

Nagy nem nyilatkozik a csapat
bajnokságról. Tehát indul. Reszkes
setek nehézsúlyúak.

Podány olyan fürge, akár egy 
gyík. Gyors, ütése villámgyors.

—  Nagyon jé) formában van Po- 
dány is, Énekes is —  dörzsöli a ke
zét Sulkó (a kézdörzsölés nem a 
megelégedettség, inkább a hideg ter
hére írandó) — versengenek egymás
sal, hogy melyikük legyen váloga
tott az olaszok ellen és melyikük 
kerüljön as Európa-bajnokságon in
duló csapatba.

„irtózatos 
küzdelem lesz...“

Forray Árpád "szövetségi kapitány 
jelenik meg most az ajtóban Har
sány üdvözlést kap. aztán tovább 
folyik a munka. Egy kis „bemele
gítő” beszélgetés után a csapatbaj
nokságról beszélgetünk.

—  Az idén is irtózatos küzdelem 
lesz a, csapatbajnokságban —  véli 
Forray  Árpád -—, megint csaknem 
teljesen egyforma erejűek a részt
vevő csapatok. Szerény véleményem  
szerint mind a négy régi nagycsapat 
megnyerheti a bajnokságot. Viszont 
as is előfordulhat, hogy —  kiesik 
valamelyik Ámbár, azt hiszem, erre

Trumrner mérkőzés bírája. Berde 
Jenő szövetségi bíró.

Az ökölvívómérközések után profi 
szabadstílusú birkózás kerül sorra. 
A műsor a következő: Németh Sán
dor ellenfele Váry Sándor, aztán a 
finn Vihtonen Lukács erdélyi baj
nokkal, a bolgár Glavanoio pedig a 
német birodalmi bajnok Bükkivel 
kerül szembe.

Az ökölvívó és a birkózómérkőzé
seiket a Nemzeti Lovardában (VIII., 
Eszterházy-u. 32) rendezik meg. 
Kezdete este negyed 9 óra.

aligha kerül sor. A. posztógyáriak 
fiataljai még —  fiatalok, a W M TK  
nagyágyúi pedig az elején nem in
dulhatnak, tehát túlságosan nagy re- 
szély nem fenyegeti a „nagy né
gyest” .

Mikor Sulkót a versenyzői közé 
szólítja a kötelesség, megsúgja a 
szövetségi kapitány:

—  A BVSC egyik legelsörangú esé
lyese a bajnokságnak. Podány, Éne
kes I I ,  Artner, Vojnovits, Bene, 
Szabó József, M itterer, Farkas, Va
dász, Nagy Ferenc, meg a többi, 
ezeket pótolni tudó tartalékból igen 
erős együttest lehet összeállítani.

Mikor Sulkó Béla ansszatér, őt is 
megkérdezzük az esélyek felöl. Vál
lat von.

—  Minden évben esélyesek vol
tunk s a legtöbbször cgy-cgy haj
szálon m úlott a bajnokságunk. 
Úgy érzem, 1most is, hasonló a 
helyzet. Győzni akarunk!!

Elhallgat, de egy kis szünet, után 
hozzá teszi:

—  Azért beletörődünk a második 
helyezésbe is.’

Lassan-lassan kiürül a terem. 
Egyik ökölvívó a másik után fárad 
el, a végén egy kis levezető tomá- 
zást vezényel nekik Hidasi, majd az 
öltözőbe vonul mindenki. Végezetül 
Feliér edzőtől a versenyzők formája 
iránt érdeklődünk.

—  A csapatbajnokságra mindenki 
kifogástalan erőnlétben lesz —  mond
ja Fehér — , ekörül nem lesz hiba. 
Szorgalmasok az ökölvívók, érzik, 
hogy most nem lehet kihagyni ed
zést, minden kis csiszolás fontos le
het. Most már ott tartunk, hogy na
ponta összejönnek a versenyzők egy 
kis mozgásra,. A munka eredményét, 
majd meglátják a csapatbajnoksá
gon. / Mondjuk ötödikén a W M TK  
ellen !

Tényleg, majd meglátjuk.

kőzés előtt sotna kerülő Körösi—

'•Énekes II. és Nagv
ökölvívó CsB -n !

Á BVSC e lőkészülete i  az év legnagyobb ökölv ívó csatájára
Hidasi segédedzösködik. Kik vannak

ATLÉTIKA

Erősen tornáznak 
a budai atléták 
a pompás úi torna
csarnok bán

A budai atléták közül sokan nem 
járnak a szövetségi téli tornákra. A  
BBTE-isták edzéseiket a most elké
szült egyesületi házban tartják, itt 
készülődnek az új atlétaesztendö 
nagy csatáira.

*
Külön fejezetet érdemel ez a pom

pás épület. Minden a legkorszerűbb 
benne. A  tornaterem az emeleten 
van. Az atléták az öltözőjükből sé
tálnak át a tornacsarnokba. Ameri
kai kényelem *

Vidáman énekelve vonulnak be. 
Futással kezdik az edzést és egymás 
után végzik a gyakorlatokat. Nyoma 
sincs itt vatta-edzésnek. Pedig a 
rossznyelvek szerint a budaiak haj
lamosak a „vattázásra”. A  fiúkról 
hamarosan csurog a verejték. ,

*
Polgár Jenő nagyon komolyan ké

szülődik a következő bajnoki esz
tendőre. Csendben, minden „beharan
gozás” nélkül elhatározta, hogy7 ala
posan megtanulja a gátvételt.

Pericht mester azt tanácsolta neki, 
hogy ne jobbláJbal vegye a gátat, 
hanem ballal. Jenő barátunk hallga
tott a jószóra és szorgalmasan gya
korolja a ballábas gátvételt.

—  Remélem, hogy a gátvételem is 
..jobb” lesz —  mondta nevetve.

*
Görkói —  aki az edzések humorá

ról gondoskodik —  „betörésre” ké
szül. Elhatározta, hogy a lehető \cs- 
ltomolyabb3,n fog edzeni. Ideje most 
már bőven van. Azt mondja:

— Minden lehetőt elkövetek, hogy 
a tavalyi versenyhiányt pótoljam. 
Most megváltozott a helyzetem és 
kipótolom majd a tavalyi évet.

—  „Palánkos” lesz?
— Nem határoztam még. Minden

esetre' januárban megpróbálom  
Simpson mestertől megtanulni a gát
futás minden csínját-binját. Az ame
rikai mesternek az a meggyőződése, 
hogy belőlem jó gátfv/ót tudna fa
ragni. Szeretnék is jó gátfutó Enni, 
ele a szívem mégis csak a síkfutás 
felé vonz . . .

*
A legszorgalmasabb budai atléta: 

Harsányi! Lankadás nélkül készül az 
új versenyévadra. Meg is lesz • az 
eredménye.

*
De az egész budai gárda formá

jára jótékony hatást fog gyakorolni 
a pesarétiúti remek tornacsarnok.

A. T.

TENISZ
VJ icniszíehe/sóg Svédországban. A

sf nrkholmi fedeíípálya 1 o n i s z v c: v* pji y p n
kiíür.őcn szerepelt n fiatal Johanaon. 
Megverte Nortont 9:11, S•!». (1:4 arányban 
és Martcnsont (1:3. .3:(i. 6:1, 7:5-re. A svéd 
lapok a svéd tenisz éj csillagát üdvöz
öl: széniét vében.

redctlpályavevseny Kölnben. A kölni 
fedett teniszpályán december 28-ái.
.0 é-n versenyt rendeznél:. Indulnak a leg
jobb német teniszezők. Nliikiri Gies, 
Eppler. (inteti, lluríiholz, elb.

Budge kikapott... A  sokáig ver
hetetlennek h itt Budge Rónáid leg
utóbb kikapott egy ismeretlen nevű 
dán p ro f (teniszezőtől, Petcrsontól. 
Feterson 6:3, 6:4 arányban győzött 
Budge ellen.

MOZI

Jules Muraire 
(akit a !il inén „Raimu“- 
nak neveznek) az igaz
ságot keresi...

Érdeke* francia filmet mutatnak be 
nemsokára Budápes'en. Címe: ,,AkI az
igHz&ágot keresi.” A féltékenység komé
diája. A címszerepet Raiinii alakítja. En
nek a kitűnő színésznek Jules Muraire 
az igazi neve. (Toulonban született 1883 
dreembor 17-ér. Sokáig: csak mulatókban 
szerepelt. Pályafutását egry inarseillei 
varietében kezdte. Színészi képessegeit a 
francia azínházigraztratók csak akkor is
merték fel. amikr r többesztendős artis- 
túskodás után Parisba került és Maunce 
Chavelierrel ogyíitt lépett fel egy *zkecős
ben. Alighogy megkapta első párisi szín
házi szerződését, filniezerepet is kapott. 
Sok filmen játszott. nálunk a ..Tánc
rend’* polgármesteiréLek szerepé-ben lett 
népszerű.) Sok te kin lében hasonlít ifarry 
Batirhoz. a másik n-agy francia jellem- 
színészhez. akinél sokan többre is érlé
kelik, mert játékmodora egyszerűbb, tér
ni é-.ze te* eb h, közvetlenebb.

Az új Baimn-fíim női főszerepét a 
szép. karcsú, íckelc Deluoac asszony 
játsaa.

Simoné Simon 
feketére festette a haját

Simoné Simon jatsza Severinet, vr. 
..Emberi dnvad”  című Zola regény kék- 
s*eniü. feketehajú hősnőjét.  ̂ A szökő 
Simw.e Simon ezért a szerepért feketére 
festette,, a haját. Barátai igyekeztek rá
beszélni, hogy parókával játaza a szere 
oet, de a színésznő inkább hallgatott 
Jean Kenőirra. a film rendezőjére, aki a 
hajfestést javasolta. Simoné Simon rsu- 
t>ár. amiatt aggódott, hogy mf lesz. ha a 
Zola-regétiy megfilmesítése után azonnal 
olyan -filmezelepet kap. amelyben ismét 
szőkének kell lennie. Ez az aggodalma 
azonban feleslegesnek bizonyult, mert a 
Zola film beiHezé«e után hamarosan 
megszakad* a francia filmgyártás és még 
máig sem kezdődött meg újra. A film 
egyébként nálunk ,.A fekete asszony”  
címer* fog meg jelenni.

Nagy Péter II.
írókat éa színészeket hívott meg né

hány nap előtt a budapesti nzovjetkövet- 
ség a Forum-filnvszínházba. ahol a szov
jet művészi életének egyik legnagyobb 
megnyiiyáuulását. a „Nagy Péter'* című 
filmet mutatták be a meghívottaknak. A 
film valószínűkig elöbb-utóbb a nagykő 
zönség elé is kerül, a részletes értékelést 
tehát akkorra tartogatjuk. A külür. be
mutató után mégifi szükségesnek tartunk 
néhány rövid megjegyzést:

1. A bemutatott film a teljes „Nagy 
Péter’ ?-nek a második része volt. Akik 
nem látták az első részt, nem ks méltá
nyolhatták eléggé az óriási történelmi 
filmet.

2. A  ,.Nasry Péter Tl/’-őt magyar fel
iratok nélkül mutatták bo «  a vendégek 
között kiosztott tartalmi ismertetés sok
kal vázlatosabb volt, semhogy teljesen 
érthetővé tehette volt.a a filmet azok 
előtt, akik nem értenek oroszul.

T V. Pefror. a film rendezője kétféle 
stílust alkalmazott: az egyéni játékban 
a természetességre, a tömegjelenetekben 
a jelkepességre törekedett.

4. A  film főszereplőinek nagy része —- 
ék-n Simonc vval, a címszereplővel — sza
való modorban mondja a szerepét. De 
i.em úgy, ahogy a régi Nemzeti Színház
ban szavalták a klasszikus szerepeket, 
hanern ahogy a szónokok teszik hatásos
sá a beszédjüket. De akad a fűmben 
néhány olyiiii színész — c'sőeorbnn 
Lserkasoy, a cárevios megszemélyesítője 
—, aki játszik és nem magyaráz, beszél 
és nem szónokol. Simonov alakítása re# d- 
kívül hatásos, de n film léginlivészibb 
alakítását mégiü Cserkasoy nyújtja.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó 
hivatal Bp. V ili., Rökb Szilárd utca 4 
— Távbeszélő 102—495) és 130—977. Levél
cím: Budapest 72, Posta fiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe 
lelő* szerkesztő: Hoppé László. ~  Fele
lős kiadó: Kultsár István.

Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P
2.20, negyedévre fi.—, külföldre 9—, — 
(Amerikába ]♦).—).

Nyomatott a Stádium Rt. Virfargágé- 
pelo. Felelős: GySry Aladár igazgató* ..

A M O ZIK  M Ű SO R A

RÖVIDÍTÉSEK: Sz =  szombat. V -  vasár, 
nap, n — * lU, f -  Vá. b =  94

Bemutató mozik f
ÁTRIUM Margit-körút. *»5. Tel.: 153-0,*;4. 
ffi, tő, flO. Sz. V.: f-i-kor is A szerelem 
nem szégyen. (Tolnay, Jávor.) 
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sándor-u. G. 
T . : 181-244. 10-től 24-ig folyt. Magyar-, 
Ufa- I>uce- és Fox híradó. A jövő ho
roszkópja (rajzos hiradó). Egytál étel. 
Építő nemzet. Rajzfilm.
OASÍXO Eskü-u. 1. T.: 383-102. nG. f8. htO. 
Sz. V.: 3-kor is. A notredamei toron rőr. 
(Charles Laughton.)
CITY Vilmos császár-út 36. T.: 111-140.
hő. h8, hlO. Sz. V.: h4-kor is. Repülő 
ördögök. (Stan és Pan).
CORSO Váci-utca 9. Telefon: 182—818. 
f6, f8. hlO. Sz. V.: 1’4-kor is. Balalajka. 
(Eddy Nelson, Ilajmússy Ilona.) Proloi-

DÉCSI Teréz-körút 28. Tel.: 125-952.
f6. fS. fit*. Sz. V.: f4-kor is. A szerelem 
i.crn szégyen. (Tolnay, Jávor.)
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T . : 189-543 
nG. f8, hlO. Sz. V.: n4-kor is. ívék madár. 
(Maeterlinck világhírű mese játéka.) V. 
d. e. 11: Lovasmatiné.
HÍRADÓ Erzrébet-körtút 13. T.: 2*22-499. 
9-től 2-1-ig folyt. Magyar-. Ufa-. Luce- 
és Fox hiradó. A jövő horoszkópja (raj
zos hiradó). Egytál étel. Építő nemzet. 
Rajzfilm.
OM VIA Kölesey-utCA í. Tel.: 130125.
5, n8, fíO. Sz. V.: 4. 6, 8, Irt. Repülő 
ördögök. (Stan és Pan).
KARTUS Nagymező utca 22. T.: 122-098.
ff», h8, hírt. Sz. V.: f4-kor is. Tóparti lá
tomás. iSimor, Tolnay, Jávor.)
KOYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T.: 
222-002. n6, f8. h 10. Sz. V.: 3-kor is.
F»ala!ajka. (Nelson Eddy, Jíajmássy 
Donn.) Pro’oneálva!
SCALA Teréz-körút 60. T .: 114-411.
nG. fS, hlO. Sz. V.: 3-kor is. Arviz Ii diá
ban. f.Myrn.'i Lov. Tvronne Power.) 
URÁNIA Uákóezi-út 21 Tel.: 146 046.
5, n8. fjO. Sz. V’ .: h3 kor K  Egy királynő 
szíve. (%arab Leander.) V. d. e. 31: A 
nyugati villám háború. I. rész.

Utánjátszó mozik
BROADWAY Káro!v-korút 8. T.: 422-722. 
f4. f6. fS. no. Sz. v .: f2-kor is. Broad
way Meiody 1949,

CAPTTOL Baro««-ter 52. Tel.: 134-337
fi. ffi. f8, flO. Hazajáró lélek.
CORVIN Üllői-úi 40. T.: 138-988. f4. ffi. 
f8. flO. V.; f‘2 kor is. Sok hűhó Emínyért. 
ELIT Szent István-körúi 16. r.« 1U un 
4, 6. 8, 'iO. V.: 2-kor is. Sok hűhó Lm-

IÍOLLYWOOD r.ethlen-tér 3. T.: 225-003. 
f4. ffi, f.S, flO. V.: f2-knr is. OZ. V. d. 
c. fit: \z eszményi asszony.
KAMARA Dohány-utca 42. T.? 423-901.
1 1 . 2. 4. 6. 8. 10. Rózsafabot.
LLOYD Hollón-utca 7/a. Tel.: 111-994. 
fi. ffi. fs. í 30. V.: f2-kor is. Erzsébet
királyné.
PALACK Erzsébet-körút 33. T.; 221-222.
3 3. 2. 4 6. 8. 10. Igen. vagy nem? 2. hét: 
PATRIA Népszínház-utca 13. T.: 145-673. 
4, fi. 8. 10. V.: 2-kor is. Erzsébet királyné. 
SAVOY Ullői-nf 4. T .; 140-040, f4, f6,' f8, 
flO. V.: f2-től. Erzsébet királyné. 
SÍMPLON Horthy Miklós-út G2. T .: 268- 
999. 3. nG. fS. liJO. V.: 1 . n4. ifi. iiS. 10. 
Sok hűhó Emmyért. V. <j. e. J1: Kék
Szakáll 8 felesége.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4 T.: 225-276. 11. 2.
4, 6, 8, 10. Pepita kabát. 2. hót!

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömböc-út 11. Tel.: 355-374. 
u4. níí. n8, nl(». V.: n2-kor is. Postames
ter. V. d. f. 11: Karosszék.
FEL VÁROSI Irányi-utca 21. T.: 384-563. 
4. G, 8. 10. V.: 2, 3. 4. 5. 6, 7. 8. 9. 10.
Bel ami.
BUDAr APOLLO Széna-tér. T.: 351-500. 
Í5, h7, 9. V.: f2. f4, ftí. f8, flO. Ámor nz 
autóban. Hazafelé. V, d. c. f i i :  Kis
csilri.
ELDORADO Népszínháza 31. T.: 133-171. 
4. 6. 8. 10. V.: 2-kor is. Zendai fogoly. 
Unatkozni tilos. „
HOMEÜOS Hvrmina tit Tol.: 
h5. 7. nlO. Sz.: í4-től. V.: f2-töl. Fen
tek 13. -
IPOLY Csákv ufea «5. Tel.: 232-626. fi, 
ffi. fS. fin. Y : f2-kor is. Hazafele. 
.l()7AEFVAROSI Kálvária l «  <• Tel.:
I. 11-6,4. M. f6. fS. flO. V.: f2kor is.
Be! ami. _  _
OLYMPIA Erzsibet-kSpöt M. T.: 423-188
II. 2. 4. 6. 8. 10. Bel ami.
OTTHON Beniezkv-nfoa 3. Tel.: 146-447.
1 4. n«. Ii8. nlO. V.: irí-kor is. Hazafek? 
PHONTX Rákóczi* ül 66. Tel.: 221243, 
11. 1. 3, 5. n8,, flO. Szerelemből nősül- 
lem.
KIÁLTÓ Rákóczi-nf 70. Telpfon: 224 443. 
1 1 . 1. .1 . 5. n«. fm. V.: 10. 12. 2. 4, 6. 8. 10. 
Budapesten először; Láncoló határok. 
Stan és Fai. a búval bélelt boxbnjnok.

Három utánjátszó mozi: a Pátria,
x Ifioyd és a Savoy tűzte műsorára 
karácsony másodnapján az „Erzsé
bet k irá lyné"-t. A  kitűnő magyar 
film mind a három moziban zsúfolt 
nézőtér előtt kezdte meg pályafutá
sának újabb szakaszát.

A  RÁDIÓ MŰSORA:
Budapest I  (549.5 m): 6.4b: Ebresziő.

Torna. — 7: Hírek. Ilanp!emezek. — 10: 
Hírek. — 10.20: Ruszin félóra. — 10.48: 
Fürdés és inun'kásesrész»&jiijry. Irta: 
Pály Márton dr. — 12.10: Rendfirremdcar. 
Vezényel: Szüllőssy Ferenc. közben
12 10: Hírek. — 1:1.30: A rádió Szalonze
nekara — 14.30; Ifirak. — L’.30: Hnt ĵ- 
lemezek. — Közben 15.40: Mit főzzünkl
— 16.15: Százötv&néves a magyar s7,;né-
s/ot. Pataki .lóz.,ef előadása. — Utána: 
Ifjúsági közlemények. — 16.45; Hírek. — 
17: Hírek szlovák és ruszin nyelven.' — 
17.15: Weixolfriirtncr logon rlr zomtonázik. 
1 . Brahms: li-moll raiiszódia. 2. Cbopin: 
h-moll scherzo. ... Helibes—Dobnánvi: 
Coppelin-keringj). — 77.45. A vissza lért
Erdély müemb-aen Balogh Jolán dr elő
adása. — I.r-JO: lerfis .tenő cigányzene- 
kaira. — Közben 18.30: Sport köziemé nyék.
— 19: 'brcK magyar, német és román 
nyelven. — 19 20: Készletok az Oporaház. 
r.iüsorAhol. Hangfelvétel. -  20.40; Hírek.
— 21.1a: Szoraliozlnló zen®. Hangfolvétel.
— „ — Hírek. — Ulána: Strauws Ricbard-
mtiye 1:. Hanglemezről. -  23: Cigúnyos
Uanfilemezek. _  00 05: Hírek.

Budapest I I  (834 m) : 17.20: Régi er- 
, • 1 Kél iritáror. plőndja Ter»sán-

” -k'; Józsi ,7ono és iff. Bahrik János. —
I, • A rádium felfedezés*’. Koc^káa 
’ T.yul.i dr előadása. — 18: Hírek. — 18.10: 
hjpORli Iparos Ifjak Dalköre. Vezényel: 
ivr.sz-ís fryula. 18.40; $za!ay László el- 
hetszélései. — 39.05: Lengyel Gabriella
hegedül, ^onsrora kísérel tel. — 19.35; Uta- 

a Balkánon. I II .  réaz, Athéi.. Irta: 
Baky Mária. — 20: Hírele német, olaírz, 
rtnjBfo! és francia nyelven. — 20.20: Tán-o- 
lemezek.

Kassa (259.1 rn) • 1 1 .05: Mindszenthy
Gerleon, a srömöri hegyek szülötte. P, 
Szalóczi Pelbárt előadása. — 11.25; Han<j- 
leme/ek. — II 40; Hírok maír.var és szlo
vák nyel ver . — 15.30: A 21. honvéd gya
logezred zenekara játszik. ve^ényeL Ha* 
dánvj Antal. — 18.30; M. Hcfnerkn Mary 
és Suhayda Mária két/mprorás mú 
1. Liszt: Concerto Pathctique. 2. BrahnMí 

keringő*


