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3fa délután fé l 2 órakor az FTO  
sporttelepén:

Ferencváros— Rapid (Bées)
visszavágó mérkőzés a Bajnokok 
Tornáján. Vezeti: Rubint Lajos.
Valószínű összeállítások:

Ferencváros (fehér ing): Csikó®
—  Szoyka dr, Tátra! —  Sáros! HL, 
Polgár, Nagy II. —  Kalocsa! dr, 
Kiss, Sáros! dr, Klszely, Gyetvai.

Rapid (zöld-fehér ing): Raftl 
Wagner H., Sperner —  Wagner I., 
Hofstátter, Skouma! — Pltz, Schors, 
Binder, Kaburek, Fessen

SZOMBATON DÉLUTÁN MEGÉRKEZETT
BUDAPESTRE A BÉCfl RAPID DIADALMAS CSAPATA
Szilveszter-est 

a labdarúgó szövet
ségben

Kedden este elsöizben rendezi 
meg az MLSz „a szövetség szil- 
vészierestjét"  a JT-vel, a BLASz- 
szal és az Edzők Testületével kar
öltve. A  szövetségi szilveszterest 
bensőséges családi ünnepségnek ké
szül. amelyen elsősorban a szövet
ség és az alosztályok vezetői, tiszt
viselő: és családtagjaik vesznek
részt, az MLSz azonban szívesen 
Iát minden egyleti vezetőt és játé
kost is, ha előre bejelenti a rész
vételét. Az estét Vághy Kálmán és 
Zloch  Gyula rendezi „bátyus” ala
pon, Kezdete 9 órakon A  vacsora 
után tánc is lesz!

öt mérkőzésből éllő
törökországi portyára 
hívták meg a Ferenc
várost
Vitéz Kemenesy Sándor, a Fe

rencváros főtitkára újságolja:
—* A. Ferencváros szombaton dél

ben levelet kapott a török labda
rúgó szövetségtől. A törökök ebben 
«  levélben öt mérkőzésből álló tö
rökországi portyára hívták m.eg a 
Ferencvárost. A  portyát januárban 
bonyolítaná le a török labdarúgó 
szövetség.

Arra a kérdésünkre, hogy lesz-c 
*  portyából valami, ez a válasza 
Vitéz Kemenesy Sándornak:

■— A  vezetőség még nem fogla l
kozott a meghívás ügyében. A. na
pokban azonban véglegesen dön
tünk arról, hogy lemondjuk, vagy 
nyélbeütjük a portyát. A  mai körül
mények ugyanis nagyon megnehe
zítik ilyen portya lebonyolítását.

A hideg miatt — 
csak 10-kor kezdőd k 
a K1T mai terepezése

A  szokásos vasárnapi KTT terep- 
torna a hideg miatt nem kilenckor, 
hanem ma délelőtt tiz órakor kez
dődik, helyesebben ekkor találkoz
nak a motorosok a Kálvin-téren. 
Innen indul á csoport a nagyrákos! 
gyakorlótérre.

Kozma Endre, a, KTT vezére a 
következőket mondotta:

—  Szeretnénk sívontatásos számot 
Is beiktatni a műsorba. A  motoro
sok megvannak hozzá, nem hiányzik 
a, hó és jég sem. Csak éppen a si- 
zökre lenne szükségünk. Igaz, hogy 
“vasárnap délelőtt a síző szívnek 
sokkal ingerlőbb a Virányos, a 
Normafa, vagy az egyetemi rét és 
így nem lehet azon csodálkozni, 
hogy az elm últ vasárnap minden 
kérés ellenére is vízben, azaz hóban 
hagytak a lécok boldog tulajdono
sai. Vasárnap azonban remélem  
akad vállalkozó szellem
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Ferencváros—
Rapid (Becs]

Bajnokok tornám nemzetköz, 
mérkőzés

Megint u I ssza uág n l u alóla van a Fradinak 
s raa e n a m e g a zoid-tehórek torlasz
tani is  tagnak a sdlgas hécsl adósságból

i

Ha a védelmi rendszer ezúttal zökkenőmentesen fog működni és 
a ferencvárosi csatársor is megembereli magát, akkor a Rapid egész 
más Ferencvárost láthat ma délután, mint amilyent Récsben látott
m é f m ű k ö d é s b e  l é p h e t  a h í r e s  F r a d  i-v i r t u s!

Amilyen jó  érzés lehetett Fradi- 
szurkolónak lenni a 6:0-ás Ferenc
város— Gradjanskí mérkőzés után, 
vagy a ti:l-es Ferencváros— 
Austria mérkőzés után, vagy a 
8:0-ás Ferencváros— A S Rom a  
meccs után, olyan rossz érzés 
lehetett fradistának lenni csü- 
törökön, am ikor jö tt a hír, hogy 
a Ferencváros, 6: l - r e  kapott k i 
Bécsben a Rapidtől. Emlékszünk: 
egyremásra csengett a szerkesztő
ségünk telefonja, mindenki izga
tottan kérdezte az eredményt a 
amikor megmondtuk, hogy 6 :l-re  
kikapott a Fradi, jóform án senki 
sem akarta elhinni. Rossz tré fá 
nak tartották ezt az eredményt. 
Volt, aki háromszor egymásután 
felh ívott bennünket és könyörög
ve kért, hogy „de most m ár aztán 
áruljuk el az igazi eredményt“ . 
Sajnos —  nem tudtunk igazibb 
eredményt mondani a 6 :l-n é l, 
pedig — Isten látja a lelkünket — 
sokkal nagyobb örömmel mond
tuk volna be a telefonba az érdek
lődőknek, hogy valóban csak tréfa  
vo lt: igazában a Ferencváros
győzött Bécsben. E zt elhinni is 
könnyebb lett volna . . .  Ma délután 
igen nagy hibát kell jóváterinie a 
Ferencvárosnak: ki kell engesz
telnie hűséges és lelkes közön
ségét a csütörtöki keserű csaló
dásért. A  Ferencvárosnak úgy  
kell játszania ma délután a Rapid 
elleni visszavágón, hogy most a 
bécsi zöld-fehér szurkolók érezzék 
azt, amit a irodisták éreztek a 6:1 
hallatára s hogy vasárnap este 
újra jó  érzés legyen F rad i- 
szurkolónak lenni!

ét
(Térjünk el ezúttal attól a meg

szokott formától, amelyben az Ilyen 
nagy mérkőzéseket méltatni szok
tuk s talán csevegjünk egy kicsit 
a ferencvárosi gárdával:)

Bizonyára önök Is érzik —  kedves 
ferencvárosi fiúk — , hogy nagyon 
fejbekólintó eredmény volt a bécsi, 
önök tehetnek róla. A  magyar 
közönséget elkényeztették. Nem  
ahhoz szoktatták, hogy a Fradit 
öt góllal elkalapáíják külföldi csa
patok. Hazai csapatokról nem is 
beszélünk. Kikapott már a Fradi nem. 
is egyszer, de 6 : l-re  és ehhez 
hasonló módon igen ritkán. Szokat
lan ez kérem! Nagyon szokatlan. 
Mondhatnék úgy is: nem ezt vár
tuk. Dehogyis ezt vártuk. Attól a 
Fraditól, amely 6:0-ra verte a 
Gradjansklt, igazán joggá! vártunk 
többet. Azt hisszük: ez érthető.
Legalább annyira érthető, amennyi
re érthetetlen a Fradi bécsi össze
roppanása.

Nem érzett volna csalódást a 
Fradi nagy tábora, az a tábor, 
amely télben-fagyban-hóban kimegy 
az iídői-űtra, hogy lássa kedven
ceit, ha —  mondjuk —  3:1 lett 
volna a bécsi eredmény a Rapid 
javára, hiszen tudtuk azt, hogy a 
Rapid rettenetesen készült erre a 
mérkőzésre. Tudtuk, hogy a bécsi 
csapat az őszi idény végére nagy 
formába lendült és a bécsi bajnok
ságban egyre-másra aratta a 
nagyabbnál nagyobb gólzáporos 
győzelmeket. Nem volt ismeretlen 
előttünk, hogy a híres bécsi csatár- 
iskola a régiek mellé újabb csillago
kat termelt ki, hogy Binder és tár
sai éppen az utóbbi időben találták 
meg gőllövő cipőjüket és a bécsi 
zöld-fehér csapatot a bécsi bajnok
ság legjogosabb várományosává 
tették. Hallottuk a híreket a Rapid 
feltámadásáról, azt azonban nem 
hisszük, nem akarjuk hinni, hogy a 
Rapid ennyire feltámadt. Nem 
akarjuk hinni, hogy az igazi, a jó 
Ferencvárost akármilyen nagy 
csapat 6:l-re verheti. Hiszen az 
uruguayi válogatott is elég „jó  kis 
csapat“  volt és 'mégis meg kellett, 
hajolnia a Fradi előtt. Ha a Ferenc
város 6:l-re kikap a Rapidtől, akkor 
abban —  feltámadás ide, feltámadás 
oda! —  nemcsak a Rapid jósága 
játszhatott szerepet, hanem az is, 
hogy a Ferencváros rosszul játszott. 
Nem úgy játszott, mint a Gradjanskí 
elleni 6:0-nál, de még úgy sem. mint 
a zágrábi viszsavágón az l:3-nál. 
Nem hinnök, hogy önök ezt cáfolni 
akarnák, vagy tudnák .. .

Nem volt ismeretlen előttünk az 
a körülmény sem, hogy a Gradjan- 
ski elleni 6:0-ás meccs után egy kis 
visszaesés következett be. Nagy  
eredmények után ez így szokott 
lenni, rendesen egy kis testi-lelki el
ernyedés szokott bekövetkezni. A  
Ferencváros visszaesett kissé fo r 
májában és erőnléte is gyengült. 
Nem  véletlen az, hogy Zágrábban 
is sokkal gyengébben játszott a csa
pat a mákodik félidőben, m int az 
elsőben s hogy Bécsben is a máso
dik félidőben következett be az 
összeomlás. Érthető az a visszaesés, 
de nem gondoltuk volna, hogy ilyen 
nagymértékű lesz. Ámbár —  na
gyon szeretnénk belelátni a ferenc
városi gárda leikébe: vájjon c s a k  
a formabeli és erőnlétbeli hanyat- 
lát okozta-e a bécsi csatavesztést s 
vájjon a rendszerbeli baklövések 
mellett nem játszott-e szerepet a 
6:1-ben más is: esetleg egy kis el
bizakodottság, esetleg egy kis ked
vetlenség (valam i okból), esetleg 
valami más körülmény...

Beszéljünk égy keveset a rend
szerről is. Nevetséges dolog olyas

fe lszere lés, síruházat — 
korcsolyafelszerelések

DÖRNER SPORT
XI'., Krisztlna-körűt 73. T «!.i  15*66*22.

mit emlegetni, hogy az a rend
szer, amelynek a Fradi őszi elsősé
gét köszönheti a magyar bajnok
ságban, amelyben egyik nagy dia
dalt aratta a másik után —  Újpest 
ellen 5:0, Gradjanski ellen 6:0 stb. 
—  éppen a bécsiekkel szemben lett 
volna rossz, mondott volna csődöt, 
önöknek —  kedves ferencvárosi 
gárda —  jól kell tudniok, hogy ez 
a rendszer csak akkor rossz, ha 
rosszul játszók, ha megsértik ez 
alapelveit. A  Hahnemann-eset is 
igazolja, hogy ha az ellenfél össze
kötője szabadon, zavartalanul ga
rázdálkodhat a mezőnyben, akkor a 
három hátvéd megoldhatatlan fel
adat előtt áll, valakinek ott kell 
hagynia az emberét és meg kell tá
madnia a kapura húzó összekötőt, 
ha az már ott van a 16-oson. Már
pedig három ember nehezen boldogul
hat négy em berrel szemben. A  Fra
di rendszerének egyik alapköve 
hogy nemcsak az ellenfél három elő
retolt csatárát kell semlegesíteni, 
hanem a két Összekötőjét is. Ha ez 
nem történik meg, akkor kész a 
baj, akkor megszületik az ellenfél 
méregfoga, amely öl és romlásba 
dönt. Bécsben pedig itt volt a baj 
a rendszer körül. Nem volt, aki a 
szélsöfedezeteknek, különösen a kis 
Sárosinak a fülébe rágja a már 
unalmasan hangzó, de elég sokszor 
nem hangoztatható sablont: „Béla 
vigyázz az összekötődre!" Pataki 
Mihály, vagy vitéz Ginzery szelleme 
nem lebegett ott a bécsi, pálya fö
lött. így lett a  szürke Holeczböl — 
csillag...

Egyáltalán nem csodálatos, ha a 
jószemü bécsiek felfedezték a fe
rencvárosi rendszer sebezhető pont
ját és lecsaptak a résen. Nem te
hették volna azonban ezt, ha ez a 
rés —  nem lett volna!

A  Ferencvárosnak tehát megint 
van visszavágni valója. A  bécsi 
6:1 még nagyobb ok a vissza

s l ,  J É G H O K I ,  
K O R C S O L Y A
r u b á . a t  i t l t i i M i t t

S K A R A  É S  P L Ö K L
nportárabájaiban, V I., 1 11 mos cm A. 
s z » r -  t  a a . ÓS IV .. VAcI-n . 40.

vágásra, mint a zágrábi 5:1 volt 
tavasszal. Nem gondolják —  kedves 
ferencvárosi fiúk — , hogy kicsit 
már túlzás ez ezekkel a vissza
vágásokkal? Hovatovább ügy fog 
festeni a dolog, mint ha a Fradi 
csak azért kapna lei, hogy legyen 
miért visszavágnia. Nem volna he
lyesebb, ha a Fradi minden mér
kőzésen úgy játszana, hogy ellen
felének legyen oka a visszavágás
ra? A  Bajnokok Tornáján emellett 
nem egészen úgy kell küzdeni, mint 
a KK-ban, hiszen itt nem arról van 
szó, hogy az ellenfél idegenben szer
zett előnyét kell behozni s na ez 
sikerül, akkor nincs semmi baj. A 
Bajnokok Torná ja  pontra és gól- 
arányra megy s nem lenne utolsó 
dolog, ha a m agyar bajnokot a „baj
nokok bajnokánakf‘ is nevezhetnék.

H a azt kérdezik tőlünk, hogy

ezekután bízunk-e önökben, remél
jük-e, hogy a Fradi visszavág a 
bécsi 6:l-ért, akkor ezt mondjuk: 
Bízunk és remélünk!

Bízunk, mert tudjuk, hogy a Fe
rencváros csinált már hasonló nagy 
bravúrokat nem is egyszer-kétszer, 
hanem sokszor. Bízunk, mert meg
győződésünk, hogy a Ferencváros 
van olyan jő  csapat, m int a bécsi 
Rapid, Sőt! A  jó  Ferencvárost 
jobbnak tartjuk a jó  RapMnál! A 
Ferencvárosban olyan értékek van
nak, aminökkel igen kevés csapat 
dicsekedhetik Európában. Kevés 
csapatnak van olyan tehetséges 
játékosgárdája, mint a Ferencvá
rosnak. Ha a Ferencváros n em  
ü g y  játszik ma délután, mini 
Bécsben játszott, ha védelmi rend
szerében nem lesz rés, nem lesi 
zökkenő, ha a Fradi támadósora 
megembereli magát és csak meg
közelítően úgy játszik, m ini a Grad
janski ellen Budapesten, avagy 
mint az Újpest ellen az 6:0-náí 
akkor a visszavágás nem maradhat 
el, sőt egészen kiadós is lehet 
Nem tekintjük a bécsi 6:l-et olyar 
eredménynek, amely kifejezi a kél 
csapat igazi erőviszonyát, hiszel 
ebben az eredményben szerepet 
játszott: könnyelműség, balszeren
cse, a rendszer alapelveinek Veire- 
tevése, sérülések stb. Budapesten ki 
kell jönnie annak a különbségnek 
amely a két csapat között a Fradi 
javára szól: technikai készség, tak
tikai iskolázottság, lendület és aka
rás tekintetében.

Most ismét akcióba léphet a Aires 
fe re n c v á ro s i s z ív  és a  h íres  fe ren c
v á ro s i v ir tu s  is, amelynek a múlt
ban annyi szép eredményt köszön
het a Ferencváros. Igaz, hogy job
ban szeretnők. ha a virtusra minél 
kevesebbet kellene építenünk, hiszen 
a virtus nem valami állandó tulaj
donság s sokkal jobb volna, ha ki
zárólag a Ferencváros jobb rendsze
rétől és a ferencvárosiak nagyobb 
egyéni képességeitől várhatnék a jó 
eredményt, most azonban —  jöhet 
eSy kis virtus Is, a  6 : l - é r t  nem  
a k á rh o gy a n  k e ll v iss za vá gn i, hanem  
—  le h e tő le g  6 : i - e l .  Ehhez pedig 
feltétlenül kell egy kis virtus is, 
hiszen a Rapid nagy ellenfél s nem 
fogja megadni magát egykönnyen.

Búsunk a Ferencvárosban, mert 
a  F ra d i-p á ly á n  b izo n y á ra  jobban  
f o g  já ts z a n i,  m in t  B écsben  já tszo tt, 
m e r t  r e m é ljü k , h o g y  e z ú tta l nem  
tesz —  n em  le h e t!  —  o ly a n  hiba, 
m m t B ecsben  v o lt .  Erről Pa ta k i 
gondoskodni fog. Nem hinnök, hogy a 
balösszekötő ezúttal úgy fog élni, mint

E g y e n ru h á i,  
polgári öltönyt

előnyös teltételek 
mellett késeit

H a g y  K a n n á n
IV., K o a s u i f i  C. - U .  m

(Saját hás) Tel.: 1-836-69 
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II Ne irigyeljék tőlünk azt a ósl-et"
„Annyiszor kaptunk mi már hatot, kilencet 
meg hetet Budapesten!“

—  ezt mondogatták a Budapestre érkezett Rapid-játékosok és vezetők

Becsben, avagy  mint Bahnemann
élt a budapesti német-magyaron 
Bízunk abban, hogy az Üllöi-űton 
ffltrni fogja a Ferencvárost az itt 
játszott diadalmas mérkőzések em 
léke: 9.3 »i Rapid ellen és hasonló
eredmények. A  zöld-fehér szurkoló 
tábor győzelemre fogja kergetni 
kedvenceit.

Nem  egészen zavartalan ugyan a 
bizakodásunk, hiszen a Ferencváros 
formabeli és erőnlétben hanyatlása 
kétségtelen, a csapatban sérültek i  
vannak. Tinta esetleges kidőlése is 
kátrányt jelent. Bízunk azonban 
abban, hogy a Ferencváros nagy 
akarással le fogja tudni küzdeni 
ezeket a hátrányokat. Amikor a fe 
rencváresi szívre hivatkozunk 
akkor el kell mondanunk ismét: ez 
a mérkőzés nemcsak a ferencvárosi 
színek dicsőségéért megy, nemcsak 
ferencvárosi ügy, hogy kiadósán si 
kerüljön a visszavágás, hanem i 
magyar labdarúgás ügye Is, sőt ta
lán elsősorban az. Szedje hát elő — 
kedves ferencvárosi gárda —  a fe- 
renc városi fegyvertárból minden 
fegyverét. Érdemes előszedni. A Ra
pid legyőzésével olyan sikert érhet 
el, amelyre mindig büszke lehet a 
Ferencváros is, a magyar labdarú
gás is. Megmondjuk őszintén, ha a 
körülményeket —  formahanyatlás 
stb. —  számításba vesszük, akkor 
nem várunk (és nem is várhatunk) 
valami kirobbanó nagy eredményt a 
mai mérkőzésen. Nem várhatunk 
azért sem, mert hiszen a Rapid 
egész biztosan óvatosan fog ját
szani. Azt azonban talán joggal vár
juk, hogy a Ferencváros becsületes, 
okos és lelkes játékkal egy-kétgólos 
győzelmet arasson. Nem tartjuk 
azonban elképzelhetetlennek a sike 
rültebb visszavágást sem!

Meggyőződésünk: ha a ferencvá
rosi védelmi rendszer úgy fog mű
ködni, mint például Budapesten a 
Gradianski ellen és a ferencvárosi 
csatársor is megembereli magái — 
futtatja  a szélsőket, küzd és lő isi 
— , akkor a Rapid nagyon meg fog  
lepődni: nem fog ráismerni a Fe
rencvárosra. Egész más Ferencvá
rost fog látni, mint aminőt Bécsi
ben lá to t t -  

jóslatunk: 3:1 a Ferencváros lá
vára.

Vidéki bajnokságok állásé
DÉLNYUGATI AI.SZÖVETSí.G 

I. usitáiy
13 10 1 2 61:17 211. f’BTC

2. I fP A Í
s. Hívre 
1. KRAC
!. liVSk
«. smsf,
T. V.. MOVK
«. pr aí;
9. ZMNTE 

19. KHK
11. NVTK
12. DTK
13. MTE 
31. BMTE

!í n  1 45:22 21
!í * 1 4 39:29 17
13 S 5 2 27:1W 17
(3 7 2 4 50:32 16
tS 5 S 9 33:20 15
2 7 14  .16:28 15
12 6 2 4 30:24 11
15 6 -  7 37:38 12
13 5 — 8 25:39 <0
13 3 8 8 36:4? 8
11 2 I 8 15:36 5
13 1 3 19 21:63 1
13 1 ! lt 9 61 9

Tsvssim halasztva: B T K -P E A C , BTK 
-B . MOVB.

II. Mttélr 
Dell e*op«rt

J. &ZTE 1? 19 -  1 . « ! »  36

m 11 9 - 3  54.(3 16 
Ű 1 -  1 23:14 16

4. PBTC TI ti T 3 3 13:19 16
5. K8E II
6. PVAC It 

b t? se rr
11 * 1 i  *4 :29 13 
11 « 1 * lt’.F 13
ti í t S 39:25 n

». KSE n 11 4 l * 19:33 4
S. «BGK 11 í 2 6 13:43 9

j». teac  ti il 3 -  8 11-50 8
11. "S«F. II visszalépett
12. DPAC n visszalépett
13. Ml E 11 visszalépett

Nyugati csoport
1. CFC 7 « 1 — 20: 5 13
2. PVSK II 7 5 11  23:10 11
3. BIOK 7 5 — 2 37: 6 10
i. STSK T 4 -  3 28:37 8
í . KT-n: n 7 3 2 3 17:18 6
*. h'TIAC T! 7 2 - 5  14:20 4
7. NVTK 1! 7 1 1 5  10:24 3
4. CstK 7— 1 6  7:26 1
3. ZMNTK visszalépett

18. SZAK >i«*alépett

Alig tízenötperces késéssel érke
zett Budapestre szombat délután 
3 óra előtt a Rapid, a híres, Ferenc- 
város-verő bécsi zöld-fehér legény
ség. Vitéz Kemenesy Sándor és 
T a k á c s  Béla várta a vendégeket a 
pályaudvaron. Kit ismertünk meg 
először a Rapid csapatából ? Termé
szetes, hogy

Blndert, azaz „Bimbót", :» két
méter magas válogatott közép- 

csatárt.
Az elsó szavai érdekesen alakultak 
Bindernck. Valami kis ajándék 
csomagfélét hozott magával Becs
ből, amelyre —- mint címzettnek — 
Polgárnak a neve volt felírva. Oda 
tartotta Takács elé:

—  Nem  ismered véletlenül ezt az 
u ra tt —  kérdezte Takácsot, —  Neki 
kellene átadnom!

A vörös Takács bámulva meredt 
Rinderre:

—  Ez a mi. játékosunk. Nem  
| emlékszel rá?

Binder csak most ébredt fel:
—  Jaja! ö  volt as én stopperóra! 

.Bocsánat..
ToékAcs nem magyarázott sokat, 

binem így fejezte be:
-— Majd megismered akkor hol

nap a pályán.
A  bécsi expedíció, mint a szálló 

portása előtt a szobák elosztásakor 
kitűnt,

12 játékosból és 5 vezetőből áll.
Itt van a Rapid elnöke. Kahlenberg 
József. Azután a szakosztály

elnöke, Hierath Hans, a titkára, 
Dvorssók József, a pénztárnoka, 
Kuba Ferenc és term észtesen az 
edzője, Nietsch Leopold, régi jő 
ismerősünk még az osztrák labda
rúgás aranykorából, amikor Nietsch 
még válogatott fedezetet játszott 
sok és forró csatában a magyarok 
ellen.

Nagy kézitáskákkal léptek le a 
kocsikból a bécsi labdarúgók. 
A  szerelés külön óriás kézitáskában 
érkezett. Mintha valami nagy por
tyára indult volna a csapat, amely
nek csak első állomása lenne Buda
pest. Kitűnik azonban, hogy nincs 
szó réglf&Jta távportyáról, sőt hét
főn reggel a személyvonattal már 
visszautazik a társaság Bécsbe.

Megtudtuk még, hogy a tavasszal 
hújvétkor Budapesten szerepelt 
csapatuk alaposan felfrissült, meg
változott. megerősödött. Hiszen

akkor nem szerepelt Fit/., W a g 
ner I. é » W a gn e r  II. sem.

Pesser, & jeles szélső így emlékszik 
az idei húsvéti tornára:

— A kkor formám kívül voltunk és 
sok tartalékkal játszottunk Buda
pesten. Azért kaptunk ki 6 :Z -rs a 
Ferencvárostól. Akik játszottunk is, 
azok sem voltunk edzésben. Tavasz- 
szal volt a legmozgalmasabb a 
háborús Németország.

A  csapat sportvezetője, Bieralh  
is bólogat Pesser beszédére. M! 
gratulálunk az elnöknek, hogy most 
olyan remek formában van a csa
pata, hogy még Budapesten Is meg

kísérli a Ferencváros legyőzését.
Hierath

ránk néz, majd ezt kérdezi:
-1-  Tényleg olyan nagyon la I 

Bullapesten a 6:1f
— M it tagadnák, nagyon ...

—  Pedig ne irigyeljék tőlünk azf 
a 6 :l-e t Buda pentán, hiszen mi c; 
ahhoz a rengeteg, nagy vereséghez 
képest, amelyet éppen a Rapid 
csapata szenvedett el Budapesten. 
Hányszor kaptunk mi már Buda
pesten hatot, kilencet, hetet! És 
mégsem voltunk annyira oda soha
sem, mint önök itt most. amikor 
ezért az első kiadás győzelmünkért 
búsulnak!

Nagy helyesléssel fogadják a 
sportvezető szavait a bécsi fiúk.

Dvorzsák titkár
azonban óvatosan hozzáteszi:

— Ne féljenek a ferencvárosi szur
kolók. Pesten nem tudjuk úgy le
győzni a ,JfraMzstadtot“ , mint 
ahogyan Becsben sikerült. A Ferenc
város olyan klasszis csapat, hogy 
ilyesmit nem lehet vele megtenni —  
legfeljebb egyszer egy évtizedben.

Takács Béla rábólint:
—  Még a le g e ré n y e s e b b  Iwjqdon 

is  elveszti egy évtizedben e g y s z e r  a. 
fajét. Hát a Ferencváros B ecsb e n  
igazán elvesztette a fejét. Remél
hetőleg most újabb tíz évre elég 
volt a .Jejvesztésből'.

A  Rapid legénység közben az elő
csarnokban gyülekezett és ebédhez 
ült.

Vs^árnap, 1940 december 39. 
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Ferencváros 
mindig „visszavág"
Héhány emlékezetes mérkőzés a zöld-fehé
rek vísszavígc-sorozatábó!

A derült égből a villámcsapás nem 
érhette volna váratlanabbul az em
bereket, mint ahogyan a Ferencvá
rosnak Bécsben elszenvedett súlyos 
veresége érte a magyar sporttársa
dalmat. Egymástól kérdezték a hír 
vétele után a szurkolók, hogy ml 
történhetett a Ferencvárossal. Egy
két góllal kikapni Eécsben, a régi 
nagy ellenféltől, az még érthető lett 
volna. De a 6:1 arányú vereség na 
gyón súlyos volt. Az első kábulat 
után aztán arról kezdtek beszélni a 
szurkolók, hogy vájjon Budapesten, 
most vasárnap sikerül-e a Ferenc
városnak a visszavágás. Egv-két 
gól hátrányt a Ferencváros az ott
honában esetleg be tud hozni. De öt 
gól előny nagyon sok. A  derülátók 
aztán példákat kezdtek emlegetni 
amikor a Ferencváros ilyen nagy 
előnyöket is be tudott hozni. Sokan 
emlékeztek és emlékeznek ma is a 
Ferencváros dicsőséges KK és kis 
KK-beli szerepléseire, amikor elér
hetetlennek látszó eredményekkel 
lepte meg híveit a csapat. Ezekről a 
régi és minden ferencvárosi szúr 
kóló előtt gyönyörű emlékű mérkő
zésekről beszéltünk a zöld-fehérek 
egyik régi vezető személyiségével.

— Ezek a híres visszavágások a 
régi KK-idökre vezethetők vissza! A  
bajnokság során ilyesmikre nem 
igen adódik hamarosan alkalom. 
Egyszer volt egy ilyen esetünk, de 
ez is a Magyar Kupában történt. A  
bajnoki mérkőzés során a Ferenc
város mmt nagy esélyes indult az 
Újpest ellen. Hiába voltunk fölény
ben, az t/jpest 1:0 arányban legyő
zött bennünket. Egy héttel később 
aztán a Magyar Kupában ismét ösz- 
szekerültünk az Újpesttel és az 
MTK-pályán lejátszott mérkőzésen 
11:1 arányban alanosan visszavág
tunk az újpestieknek.

19^5-ben az AS Roma 
és a bt Unni Zsidenice 
vérzett el
~  iaö3-b*».o a  KK -m érkőzések so

rán R ó m ában  az A 8  Horn* volt az 
ellenfelünk. Hihetetlen izgalm ak kö 
zött folyt a mérkőzés és e fiúk  
regnek já ték án ak  köszönhettük azt. 
hogy csak  J :l -r e  kaptunk ki az 
olasz csapattól. E g y  héttel később 
Budapesten játszott az A S  Rom a. 
A z  olasz csap at azonnal védekezés
re rendezkedett be. Óriási küzdelem  
volt és c sak  igen nehezen sikerült 
az első gó lunkat belőnünk. Ezt  
azonban egym ásután követte a 
többi és 8:0 arányban alapos vissza
vágást szenvedett el a  római csa
pat. Ezután a brünni Zsidenicével 
kerültünk szem be. Az első mérkőzé

sünket Brünnben játszottuk te 4:2 
arányban alulmaradtunk. A. vissza
vágó mérkőzésen aztán 6:1 arány
ban győztük le a cseheket.

1937 ben az „örökké" 
emlékezetes Ausíría 
és a Juventus volt 
a soros

Gyorsan. csupán emlékezetből 
folytatja a felsorolást informáto
runk:

—  1937-ben a bécsi Austriával 
kerültünk össze a KK-ban. Az elsó 
mérkőzést Bécsben játszottuk és 
4:1 arányban vereséget szenved 
tünk. a  következő vasárnap mint
egy 30.000 néző előtt örökké emlé
kezetes, káprázatos játékban 6:1 
arányban győztük le az Austriát. 
Csodálatosan játszott a csapat és a 
mérkőzés után az Austria vezetői 
is elismerték, hogy a visszavágás 
eredménye igazságos volt. Ezután 
a torinói Juventus-szal kerültünk 
össze. Itt is az első mérkőzést To 
linóban játszottuk és minimális gól
aránnyal, 3:2 arányban vesztettünk. 
Idehaza mindenki úgy könyvelte eJ 
ezt a vereséget, hogy ez nem lesz 
akadály a csapat továbbjutása szá-

KORKEKT CSIKÓS 
DIVATÓLTONYÓK

Gmider
szabótól

VII., Krzaébet-körút 4. é

m ára. Pesten aztán 85 percen ke 
resztül 0:0 volt az  eredmény. A  85. 
percben sikerült az első gó lt  rú g 
nunk, de ezzel m ég csak k iegyen lí
tettük az olaszok előnyét. A z  utolsó  
öt perc m agyar pá lyán  m ég  nem  
látott izgalm akban telt «L  A z  o la
szok tU epegy  em berrel védekeztek  
és m ár csak két perc volt bá tra . 
E k k o r szögletet értünk el és a  jól 
ívelt labdát Kemény csodálatosan  
szép fejessel a hálóba küldte. 2 ;0 -ra  
győztünk.

1938-ban Toldi Géza 
intézte el a Bolognát

—  1938-ban a K K -küzde lm ek  so
rán Bolognában 3 :l-re  kaptunk ki a  
Bolognától. Budapesten senki sem  
bízott abban, hogy  a  csapat to v á b b  
Jut. mert a  fiúk  nem voltak a  leg 
jobb  form ában. A csapatösszeállítás
körül te bajok  voltak, úgy, h o g y  a
m ár néhány hét óta a  ta rta lék so r

ban szereplő Toldi került a csapat
ba.’ Nem olyan régen történt ez, 
valószínűleg sokan emlékeznek Toldi 
Géza csodálatos teljesítményére. Já
tékával magával ragadta a többie
ket is és 4:l-re győztük le a Bolog
nát. Mind a négy gólunkat Toldi 
Géza rúgta. A  közönség a vállán 
vitte le a játékost.

Az idén a kis KK-ban 
a sarajevói Slavia ta
nulta meg, hogy mi az 
a „Fradi visszavágás4*

—  Az 1940-es évben a kis KK-ban 
szerepeltünk és a sarajevói Slaviá 
tó! 3:0 arányban vereséget szenved 
tünk. A  visszavágó mérkőzésen az 
tan 11:1 arányban „tönkrevertük' 
Slaviát. Hamarjában ezek a mér
kőzések jutottak az eszembe —  te 
jezte be előadását Informátorunk — 
amikor a visszavágás sikerült. Re 
mélem, hogy vasárnap, a Ferencvá 
ros—Rapid mérkőzés után eggyel 
több emlékem lesz a sikerült vissza 
vágásokból!

Téli Kupa Pályázat IV.
Se*irketéa-i hntátídő: Pmj. ** 13 óra
Ambro3iai.il—Roma »

Bologna—Fiorentina zrooeS....
Juventus—Bari *»«-*o****«»e >09

Genova—Venê áa ...»3...»

Livorno—Triestica

Napöli—Ataflanta .......... . •O..Í.OO.

a

Pót.er»eny: A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradja esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver- 

jyO'Dyt dftot cl.
Ambrosiana—íloina. I. f.

Bologna—Fioroi.tiii'3, I. í.

Javén tűs—Bari, I. f. e„ »«

Genova—Ve nézi a, I* f„ ce «•

l.aküeJyz *c«»«8«6o«4»z»64e»«0i66«eSM> ■*

A beküldő ciáveii magát a foltételöfe 
nek Minden szelvényűé* ép és fór
?alomban levő használatían 10 filléres 
béiveget ken mellékelni. Aki heten 
Unt ütnél több szelvényt, küld, kö 
tele* ide keresztet (csillagot) tóanis

Mé»t nincs Időpontja az Erdély Kupa 
két tlrliitő mérkőzéöéuok. (Ferencváros- - 
WMFC pesten és Csepelen). Való
színá, hogy csak február derekán, 
bajnoki rajt elölt jót.szák le. A  jru.uár 
1-—5-i időpontot nem találták alkalmas 
nnk.

Csak úgy eszünkbe jut... A Rapid 
a második félidőben hátravonta 
Bindert, előredobta az összekötőit 
és —  ettől kezdve a bécsi összekö
tők úgy éltek, mint hal a vízben. A 
„meglepő" húzás ellen nem volt 
ellenszere a Fradinak, holott rend 
szere alkalmas az ilyen húzások 
kivédésére is minden zökkenő nél
kül. Csak úgy eszünkbe jut, hogy a 
WM-rendszer leírását ismertető so
rozatunk 3. folytatásában december 
tO-iki számunk S. oldalán a követ
kező sorok olvashatók szó szerint 
,-Egy régi rendszerű védelmet nagu 
zavarba lehet például hozni azzal, 
ha hátravonjuk a közé.pcsatárunkat
és a két összekötőnket elöredobhik. 
Az 1939-es magyar KK-dóntö má
sodik mérkőzésén a Ferencváros 
ezzel próbálkozott az Újpest ellen. 
A z Újpest védelmét ez a húzás 
annyira megzavarta, hogy az első 
félidőben tehetetlen volt ellene. 
Ezzel szemben jg j emlékszem egy 
hasonló kísérletre, amelyet a svájci
válogatott tett meg az A rsenal 
ellen. A svdjeígk hát ráhúzták a
könépesoMrt 4, előredobtgk a két 
összekötőt. M i történt erre? *?• 
hogy az Aráénál kullonc*- közép fe
dezete ezúttal etöréhiHödott <* hátr, a~ 
húzódó fiótiépciMxtór vJLóm* ^ Jc&t 
szélső fedezet pedig hátrahúzódott. 
—  az előredobott svájci összekötők
re. Egy pillanatig sem nőit zavar, 
mindenki követte emberét. Ez az 
.ember ember elten" védelmi el,, 

nagy előnye.“  BgV héttel n bécfj{ 
mérkőzés előtt írtuk ezt. Egy 
múlva pedig kiderült, hogy a p e_ 
rencváros nem tud védekezni e.gy 
olyan ’á t csoport ősit ás ellen, amelyet 
0 Is ismer, sőt a lk a lm a it  wd(._ 
Csak úgy eszünkbe ju t—

. . .csak összetartás, 
harc és — hat dugó

Woggenhuber Oszkár nevetve 
játsz’a a Fradi-índulöt a Beorben. 
Amikor belépünk, hat ujját mutatja 
s megjegyzi:

—  Ha ?:Z-re. kaptunk volna ki, 
akkor talán sírnék, de 6:1 után 
csak nevetni lehet...

Oszkár nagy hanggal énekli a 
Fradi-indulót, ’ mintha legalább is 
6 :l-re győzött volna a Fradi, ami
kor azonban odaér, hogy „csak ősz- 
szetartás, harc és jókedély, akkor 
az egyik vendég Kerécz mérnök % 
kályha mellől „javít":

—  ...csak összetartás, harc és —• 
hat dugó.

Tóni pincér, a mindig udvarias 
Tóni behozza a nagy zöld cilindert, 
amit csak nagy győzelmek esetén 
szokott Oszkár a fejére rakni. Osz
kár kizavarja Tónit. Valaki meg- 
jegyzi:

—  Oszkár, jobb is, hogy nem rác 
kod a fejedre!

—  M ié r t? —  kérdi Oszkár döly- 
fösen.

— M ert úgy meghíztál, hogy már 
nem is fér a, fejedre.

Oszkár dühös:
—  Nem elég nekem az 1:6... Kü

lönben is már egy hónapja fogyó
kúrát tartok.

Kint szól a telefon. Tóni megint 
bejön:

—  Oszkár úr. keresik.
Oszkár kimegy és még dühöseb

ben jön vissza:
—  Képzeljétek... Felhívott a Du

mavár. Részvétüket nyilvánították.
—  És te m it mondtál ne,kik ?
—  Azt, hogy vasárnap este is hív

janak fel.
—  M iért?
—  M iért t Bogy lehet ilyet kér

dezni! M ert vasárnap úgy vissza
adjuk a hatot, mint a pinty.

A  szurkolók, akik már beletörőd
tek a vereségbe, tovább ugratják
Őszit,:

—  Te Őszi, mondd, hogy szokta 
visszaadni a —  pinty f

Oszkár már unja:
—  Most aztán elég, mert lövökl
Valaki azért még megjegyzi:

Csak lő j} ! Legalább te fog**  
lőni. A Fradi-csa tárok úgy sem lőt
tek Bécsben...

Egy so rfa l-rom  képéé.. Az egyik 
hurrát újság sportrovatában lát
ható egy fénykép a Gradjanski 
egyik góljáról. Valamelyik sorfal
gól volt. A  fényképész a kapu rnö* 
g ö lt á llt, úgy örökítette meg a szo
morú és jellem ző mozzanatot. A ké
pen kitünően látható a hálóba vá
gódott labda. Csikós vetődése és a 
—  sorfal— J)e még micsoda sorfal. 
Hasonlít azokhoz a képekhez, ame
lyek egy gyárfalat ábrázolnak l íg i-  
támadas után. Hatalmas rés tátong
a sorfal közepén. A. m ákosok össze- 
t*mza állnak. A z  arcokat nem le- 

, 'm^mernt. Rangrejtve állnak.
eorfargt... Est a képet Wöltl W90-

y<*rg elleszi magának. Nem m int- 
**iág nőm lő tt volna ilyen pólf. 

Ge tiysn sorfa la t még nem látott. 
Aki -z t a fényképei megnézi, csak 
ennyit mondhat bosszúsan: ez hiXr
soi.lít rájuk.„

SM f r :„  horbás <!r ogrr óvi" szerepelt 
, * f‘,bpn- AMtor affétb.ilt is s 

mSfaFÜ0 ?, 100 vardos király díjakWótte és utána az FTC-ben játszott.4



Vasárnap, 1949 december 29.
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iécsi játékosok
0 Ferencvárosról

R A P J L ; Alig kaptami lövést Becsben
Eaftl, a bécsi válogatott kapu- 

beszélt a .Ferencváros bécsi iátékí 
fföl:

—  A lig  kaptam lövést. 4, pes 
08a'Írok ezúttal nem sokat zavai 
tak. Ped ’f  hideg volt.

—  K! lőtt mégis kapura a ma
gyar csatárok közül?

—  A kts Sárosi, aki pedig fede
zet volt.

—  Á  magyar csatárok közül kül
dött valaki komolyabb lövést?

—  Nem. A lig  volt komoly védeni 
valóm a kis Sárost lövésein kívül.

Pesserp
a vidám kedélyű balszélső nevetve 
kapcsolódott a beszélgetésbe:

—  Az én véleményem az, hogy 
minden rendszer jó, ha jó l játszók, 
hehet az hottentotta rendszer is. Az 
azonban bizonyos, hogy minden 
rendszerben egyformán k tll a ka
pura húzni, a kapura lö l i  lyukra 
futni és gyorsan passzolni. Ha ez 
megy, akkor jöhet a rendszer. Az 
első azonban: futballozni kell tudni.

-— A  Ferencvárost a rendszere 
akadályozta abban, hogy lyukra 
játszón, kapura bűzzön stb. ?

—  Szó sincs róla —- mondotta 
Pesser —- A Ferencváros őrültsége
ket követett el. M it csinálhatott 
Szoyka dr velem és Holccczel egy
ezerre, amikor Sárost 111. elöl volt 
a Rapid tizenhatosán? Kijelentem, 
hogy még ötöt rúghattunk volna, 
ha kis szerencsénk van,

Holecz, Holecz és mindig csak 
Holecz nevét halljuk a bécsi mér
kőzéssel kapcsolatban. A  Rapid 
tartalékcsatára ugyancsak befutott 
®zen a mérkőzésen.

Bínder,
középcsatár Így beszélt a Ferenc-

irosról:
— Én nem tudom ml volt a Fe-
udvarossal. Egy passz, még egy

assz, no még egy passz és utána
clszabadított a védelmünk.

— Mit gondol, Budapesten is győz 
a Rapid ?

—  Lehet, de nem valószínű. A 
Ferencváros olyan rosszul nem fog  
mégegyszer játszani. Az első fé l
időben Becsben sem volt rossz a 
magyar csapat,

Hofstiittert,
az ériás középfedezetet inkább 
nehézsúlyú ökölvívónak néznéd. 
Hatalmas fején sportsapka, úgy 
figyeli a társa beszédét. A  húsvéti 
6:2-rő! beszéltek, amikor bekap
csolódott ő is:

— A kkor — mondotta —  nagyon 
rossz formában voltunk. Én különö
sen, Most tip-top a csapat.

Pesser lopva ránk kacsintott és a 
fülünkbe súgta:

-— Hofstdtter a régi, híres Bran- 
stadter méltó utóda. Majd meglát
ják, hogyan játszik ez a bivaly. 
M int Branstiidter valamikor. K itartó  
és úgy vágja a szélre a labdákat, 
mint híres elődje.

Megkérdeztük Hofstüttert, "hogy 
milyen eredményt vár a mérkőzéstől.

—  Talán győzünk Budapesten is. 
N  agyon nem kapunk ki semmi 
esetre sem,

Ez egyébként az általános véle
mény a Rapid játékosai között. 
Hatost semmi esetre sem kapnak. 
Erről a közvetlen védelmünk és 
Hofstdtter fog gondoskodni.

N a g y b á n y á n  n é g y  
hétig  ágy  é rezték , 
Hogy az M i  i-ben  
játszik  a  e-'apat

Nagybányán még most is a 
WMFC elleni mérkőzésről beszél
nek. A  csapat teljesítményével elé- 
gedettek. A  vezetők és a szurkolók 
egyaránt azt hangoztatják, hogy a 
mérkőzést az NSE-nek kellett volna

RÉSERVÉ

l E T S G K i
II R a p id  m ost Ig en  fő

A Feiencváios n a g y o n  s z é p e n  
játszott

Nietsch Leopoldot, a  Rapid edző
jét kérdeztük meg a csütörtöki 
mérkőzés tapasztalatairól.

—  Vájjon a Rapid volt olyan jő, 
vagy a Ferencváros volt nagyon 
ffossz Jlécsbcn ?

—  Megvallom, a Rapid most 
nem rossz. A  csapat jó l együtt van. 
Erőnlét, technika, ta k t ik a m in d e n  
összevág. Megy a góllövés is. Bécs
ien  mégsem úgy festett a dolog az 
első félidőben, mintha ez a nagy 
győzelem lehetséges volna. A  Fe
rencváros az első félidő első hu
szonöt-harminc percében le akart 
bennünket rohanni. A z t hittem, 
tényleg olyan nagy a Ferencváros, 
mint azt a magyar hírekből meg
tudtuk. A  I I .  félidő azonban kiáb-

j rándító volt. A  Ferencváros ekkor 
elvesztette a fejét. A rendszerét 
nem tanulta még meg elég jól. Ezt 
sokat kell ám gyakorolni.

—-  A z  első félidőben jd  volt és 8  
m ásodikban egyszerre rossz lett?

—  Holecz, az én tarlalékjobbösz- 
szeköttm, aki a La Manche, a csa
torna partjáról jö tt  haza szabad
ságra, „ császár“  volt ezen a m ér
kőzésen —  Bárosi Béla jóvoltából. 
Állandóan olyan szabadon állt, 
hogy csak be kellett sétálnia. Még 
rúghattunk volna ám ötöt, ha egy 
kis szerencsénk van a I I .  félidő
ben.

Mit válaszolhat az újságíró az 
Uyen igazságok hallatára? Csend
ben mormogtuk:

—  Elfelejtették a leckét a tanuló 
wrak. A  Rapid tanító bácsi megtaní
totta őket.

—  Azért az igazság az —  foly
tatta Nietsch hogy a Ferenc
város nagyon szépen já tszott Becs
ben. Technikailag semmi hiba sem 
volt abban a játékban, de a csatár
sor eltévesztette a kaput. Állandóan

\ széliében játszott és nem  előre, 
mintha a kapu valahol a partvonal 
mentién lett volna. Azután még egy 
passz. még egy csél és közben az 
egész Rapid-védelem lenn volt már 
a saját tizenhatosán. Kiss, az az 
apró jobbösszekötő úgy forgolódott.

mint a malom vitorlája. Schrecklích.’
Nietsch elmondta még, hogy H o

lecz nem jöhetett Budapestre. A  
Rapid így fog felállni: Raftl —
Wagner II., Sperner —  Wagner I., 
Hofstdtter, Skoumal —  Fitz, 
Schors, Bínder, Kaburek, Pesser. 
Tartaléknak Dvoracsekot, a mon
gol képű kis csatárt hozták ma
gukkal.

Vitéz Kemenesy Sándor, aki a

megnyernie, a balszerencse azonban 
a csapat mellé szegődött. így csak 
a döntetlennel kellett beérniök.

A  mérkőzésről Molnár főmérnök, 
az NSE ügyvezetője a következőket 
mondotta:

— A  csepeli játékosokról csak a 
legjobbakat mondhatom. Sportsze
rűen viselkedtek, szépen és jó l küz
döttek. 75 percig mi vezettünk. Győ
zelmünk a csatársor gólképtelensé
gén múlott.

Jeny edző így beszél:
—  Csatárhiba nem kihasználni a 

jó  helyzeteket. Hallos két nagy 
helyzetet hagyott ki, Szőke egyet. 
Ha ezeket a gólokat berúgtuk vol
na, akkor 4:/ az eredmény, ami 
szerintem igazságosabb is lett vol
na.

Egy vezérszurkoló Így vélekedik:
—  Nehezen törődünk bele, hogy 

az N S E  kiesett a döntő küzdelmek
ből. Hat hete még az N B  II .  kolozs
vári csoportjában rúgtuk a labdát és 
most négy hétig azt éreztük, nogy 
az N B  I.-ben vagyunk. Igazán nagy 
dolog egy újonc csapatnak négy 
hét alatt olyan csapatok ellen ját
szania, mint a BSzKRT, Szeged és a 
W M FC. Mind elsővonalbeli csapat 
és m i egyiktől sem kaptunk ki. Ez 
mégis csak nagy eredményi

A  csapat most, hogy kiesett az 
Erdély Kupa további küzdelmeiből, 
megkezdte téli pihenőjét. Ez a pihenő 
egészen január végéig tart majd, 
hiszen az NB II. kolozsvári csoport
jában előreláthatólag csak március 
derekán Indul meg a bajnoki küzde
lem. Lukács és Dallos hazautazott 
Nagyváradra, Császár pedig Kolozs
várra. Akik otthon maradtak, azok 
a sísport szolgálatába szegődtek. 
A  legszorgalmasabb síelő Jeny edző.

beszélgetés végét hallotta, így fe
jezte azt be:

—  Nos, Nietsch barátom, remél
jük, hogy Budapesten a Rapid fog  
szépen és a Ferencváros fog  ered
ményesen játszani.

N ietsch  ekkor már az ajtón kí
vül volt, az utcára tartva, ahol 
taxiba

a  F e r e n c v á r o s b ó l

vágta magát és elrobogott
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(Szombaton, egy nappal a Ferenc
város— Rapid Bajnokok Tornája 
visszavágó mérkőzése előtt ez a 
helyzet a zöld-fehérek portáján:)

Finta sérült. Bécsben a lapoc
kájára kapott erős rúgást. Alig 
tudja kinyújtani a lábát.

Szoyka dr sérült. A  térdét rúg
ták meg a Rapid elleni mérkőzésen. 
Szorgalmasan borogat.

Polgár meghűlt. Szombaton már 
jobban érezte magát.

Jakabot tüszös mandula gyulladás 
kínozza. Szerdán, csütörtökön és 
pénteken Is lázas volt, szombaton 
javult valamit.

Csikós a könyökét fájlalja. A  ke
mény bécsi talajon sokszor kellett 
vetődnie.

A  többieknek egy kis hűtésen 
kívül semmi bajuk sincs.

Mit mond DSménv
—  Ma este —  mondja Élmény 

edző %— sorra látogatjuk a „betege
ket", hogy meggyőződjünk állapo
tukról. Polgár, úgy tudom, már 
sokkal jobban érzi magát, mint 
Bécsben a visszautazáskor. Szoyka 
dr sérülése is olyan, hogy szorgal
mas borogatással teljesen rendbe
jöhet vasárnapig. Aztán Csikós 
sérülése sem olyan veszélyes. Vasár
nap ö is ott lesz a pályán. Jakab
ról csak este tudjuk meg, hogy 
rendelkezésünkre áUhat-e. Szegény 
J aksi tüszös mandulagyulladást 
kapott s már szerdán is lázasan jö tt 
ki a pályaudvarra. Ezért nem is 
vittük el Becsbe. F in ta  sérülése való
ban súlyosabb természetű, de a 
„ Kopaszról“  sehasem tudja az 
ember, hogy kibirja-e já ték  nélkül. 
O csak akkor mondja le a mérkő
zést, ha tényleg nem tud a labdába 
rúgni. Éppen ezért az is lehet, hogy 
vasárnap délelőtt ö is jelentkezni fog 
a játékra.

—  Vasárnap délelőtt ugyanis —  
folyta'ja ez edző —  negyed 11 ó r il.o r  
az üllöiúti pálya klubhásában talál
kozik az egész társaság s csak 
akkor döntünk véglegesen, hogy 
milyen csapattal áldunk k i a Rapid 
ellen.

(—  Mégis md lesz a valószínű 
csapat ?)

—  Hát —  magyarázza Dimény — 
miután Csikós, Szoyka dr és Polgár 
,JDrumi“  játéka máris biztosra 
vehető, a védélem adva van. Csikó 
—  Szoyka dr, Tátrai —  Sárosí I I I .  
Polgár, Nagy H. összeállításbav 
szerepel vasárnap a Ferencváro.

védelme és fedezetsora,
(—  És a csatársor?)
-— A jobbszarny nem vitás. Kalo

csai dr és Kiss is egészséges, aztán 
Gyetvai helye a balszélen is biztos. 
Neki sincs semmi baja. A  közép
csatár és a balösszekötő helye kér
déses még. Ha Finta és Jakab sem 
játszhat, akkor Sárosí dr lesz a 
középcsatár és Kiszély a balössze
kötő. Abban az esetben, ha Finta  
mégis jelentkezik játékra, 6 lesz a 
csatársor irányítója és Bárosi dr 
játszik balösszekötőt. Szó lehet eset
leg Jakab játékáról is, ha kiheverte 
betegségét. Nem  hiszem azonban, 
hogy ö harcképes legyén vasár
napig.

(—  Ezek szerint...?)
■— A legvalószínűbb az, hogy «  

csatársor Kalocsai dr, Kiss, Sárosí 
dr, Kiszely, Gyetvai összeállításban 
szerepel vasárnap a Rapid elleni 
visszavágó mérkőzésen.

(—  Mit vár a vasárnapi mérkő
zéstől?)

—  Ha nem lesz olyan balszeren
csénk. mint. Bécsben s a csapat ts 
második félidőben is úgy játszik* 
mint csütörtökön az első ‘ éiídöben, 
visszavághatunk a Rapidnek. A zt 
nem mondom., hogy mi is hat gólt 
lövünk a bécsieknek, de hogy le
győzzük őket, abban merek bízni. 
A fiúkat nagyon fü ti a gyors visz- 
szavágás lehetősége.

Vitéz Kemenesy 
Sándor vélemény7©

Ez a véleménye a főtitkárnak is.
-— A csapat — mondja Kemenesy 

—  mindent el fog követni, hogy ki
köszörülje a bécsi csorbát. A  „be
hozás“  terén mindig nagy volt at 
Ferencváros. Csak emlékezzünk 
vissza a régi, forró levegőjű K K - 
küzdelmekre. Négy-öt, sőt hatgólos 
előnyöket is behozott idehaza a Fe
rencváros. M ost is meglehet minden 
reményünk erre. Mégegyszer nem  
játszhatunk olyan balszerencsével a 
Rapid ellen, m int amennyi zavaró 
mellékkörülmény kísért vasárnap 
bennünket Bécsben.

Még afelől érdeklődünk vitéz 
Kemenesy Sándortól, hogy mivel a 
Rapid színe is zöld-fehér, milyen 
színű mezben játszik vasárnap a 
Ferencváros.

—  Miután mi vagyunk a vendég- 
’átók —  mondja Kemenesy — , m l 
•átszunk másszínü mezben. Előre
láthatólag fehér ménben és fekete 
ladrágban.

Nem a góllövés 
a fedezet első feladata

L a  m g * a r t
legszebb csillárok 
asz** II lámpák 

V., Deák Feranc-u. 8. 
VII.. Sr;.sétseJ-körút19.
Hlwdan t.yártménvű r á  * | A

Vitéz Ginzery Dénes szövetségi 
kapitány legfőképpen a szélsöfede- 
zektöl félt a válogatott mérkőzések 
előtt. Almában megjelentek az olasz 
összekötök, amint ravaszul elöre- 
sompolyognak, mialatt Sárosi 111. 
és Lázár éppen a csatársor nya
kára akaszkodik. Közben az ellen
fél védői megszerzik a labdát, elő
revágják s az olasz összekötök 
Piolával együtt elbánnak az egy 
szál szegény kullanccsal.

Ginzery lelki szemel előtt Hahne- 
mann járt. Ezért kötötte a lelkére a 
fedezetpárnak, hogy sohase feled
kezzék meg az ellenösszekötöiről.

Erre mondta a tréfáskedvü Sá
rosi Béla, hogy „ha a kapitány úr 
haldoklik, utolsó szava az lesz, 
hogy a szélső fedezetek ne kalandoz
zanak előre'-.

A  válogatott mérkőzéseken nem 
ismétlődött meg a Hahnemann- 
eset.

Bécsben megismétlődött. Holecz- 
eset lett belőle—

*

Baj, ha a fedezet mindenáron 
gólt akar lőni. Mert annyi gólt nem 
tud lőni, mint amennyit az ellenfél 
lő, kihasználva az elörehúzódása 
következtében szabadonhagyott em
bert.

Baj, ha két fedezet közül az 
egyik azt képzeli be magának, hogy
ő a __ középsó... Ne csodálkozzunk
akkor, ha a bécsi sajtó valóban két 
középfedezetet látott a pályán, 
egyet hátul, egyet elől. (Be keli 
vezetni a lZ-es létszámot s akkor 
majd lesz három hátvéd, három fe
dezet és ö t csatár. És nemcsak kö
zéphátvéd lesz, hanem külön 'ázép- 
fedezet is.)

•
A  középfedezet régen is elsősor

ban az ellenfél középcsatárára vi
gyázott. Rródi la Honéval akasz-

kodott össze ama bizonyos pálya
avató FTC— MTK mérkőzésen! Most 
is azt teszi. Csak az új lesszabály 
követk aztében fokozott mértékben, 
majdnem kizárólag ez a kötelessé
ge! Kullancsközépfedezet lett belőle. 
Binderre Polgár vigyázott és nem 
Sárosi 111. Kire kellett Sárosi Bé
lának vigyáznia? Pesserre? Nem, 
az Szoyka dr gondja volt, mint 
ahogyan a másik bécrrt szélsőre 
Tátra i vigyázott. Kaburek Nagy II. 
embere volt.

Pályázatot hirdetünk az I. elemi
ben, hogy melyik az a H-val kez
dőd és olecz-cal végződő nevű bal- 
összekötő. akire Sárosi I I I -nak vi
gyáznia kellett volna.

•

Ezzel legalább örömet szereztek a 
bécsi sajtó WM-ellenes részének. 
Szegényeknek elég sokat kellett 
várnlok. A  Tschammer-kupa alatt 
hallgatniok kellett, elvégre nem 
írhatták meg, hogy a WM-rendszer 
rossz, amikor a szürke kis drezdai 
csapat ebben a rendszerben jáiirva  
kétszer is elporolta a Rapidot. Most 
végre volt miről írni. Bár az kétség
telenül zavarta a bécsi kollégákat, 
hogy a Ferencváros „két közép- 
fedezettel játszott". Kupfer és 
K its inger nem egészen úgy játszik, 
ahogy a Béla gyéréit és az Andris 
gyerek.

H a  a szélsőfedezet kiesik, akkor 
két ember ts csúnyán leéghet a 
védelemben. Megbomlik a rendszer. 
A  középfedezet nem tudja, marad
jon-e, vagy támadja meg az össze
kötőt. A  hátvéd Is válságos pillana
tokat él át. Ha % jelenet sorozato
san ismétlődik meg, alkalmas arra, 
hogy teljesen összezavarja a védel
met.

*

Különös, hogy Sárén  Béla azért

húzódik, be középre, hogy betöltse az 
űrt. Milyen ű rt?  —  kérdezheti 
valaki. Talán valaki szabadon áll 
ott? Nem. Senki sem áll szabadon. 
Bináer sem. Rá Polgár vigyáz. Hát 
akkor hol az ür? A  baloldalon van 
az ür, ahol az ellenfél balösszekötöj 
szabadon áll. Azt kell betöltenie az 
egyik fedezetnek. Ahol nincs ür, ott 
ne keress!

e
Kár ez a rakoncátlanság. Bukovi 

Marci szerint a kis Sárosi a kor
szerű szélsöfedezet szerepkörében 
még jobban ki tudja fejteni képes
ségeit, mint a  régi középfedezet 
játékában. Ennek a fiatal játékos
nak mindenütt nagy sikere, főleg 
közönségsikere van. M e rt  pompás 
alakú, erőtől duzzadó fiatalember, 
remek játékos, hatalmas lövései, 
gyönyörű fejesei vannak, szépen 
tudja táncoltatni a fején a labdát, 
csak éppen arról feledkezik meg 
néha, hogy — csapatban játszik. 
Van olyan mérkőzés, ahol ő a  leg
jobb e g y é n  a  csapatban  és mégis 
miatta vész el a  mérkőzés. K ár.

B án tják  Porzót... A  szövetségi 
kapitányokat általában gyakran tá
madják. Hogy m iért nem  tette be 
Fchért Fekete helyett, vagv  m iért 
nem Fekete játszott a tehetségte
len Fehér helyett. És m ég ezer ok 
miatt. A  szövetségi kapitány renge- 
teg felületet nyújt támadóinak. 
Minden szövetségi kapitány keresz- 
tulesett m ár egy sereg bánfáimon. 
Meisl Hugó hiába te rem tett csoda- 
csapatott mégis alaposan nekimen
tek, nem is egyszer. A  m i szövet
ségi kapitányainkról nem  is be
szélve... Vannak szövetségi kapitá
nyok, akik nyugodtan á llják  a tá
madásokat, vannak aztán érzékeny 
kapitányok, akik halálosan megsér
tődnek. Valahogyan a m i szövet
ségi kapitányaink sem a legerősebb 
idegzetnek általában. Mindenesetre 
gyengébb idegzetnek, m in t például 
Pozzo mester, az olasz kapitány. 
Az egyik olasz lap röviden és velő
sen ezt vágta a nagy kapitány fe
jéhez: „Ú gy  látszik, m ég  mindig

nincs tisztában az angol rendszer
rel..." Kemény szavak ezek ha 
meggondoljuk, hogy Pozzo ’alatt 
két világbajnokságot nyert az olasz 
csapat és páratlan sikersorozatodat 
aratott. Az ember azt hinné, hogy 
Pozzo az olasz labdarúgás ,jszent 
embere" ,  akit nem szabad megbí
rálni sem, nem hogy támadni. Ezzel 
szemben olyan vádat vágnak a fe
jéhez, amelyre egy tapintatos ma
gyar újságíró gondolni sem mer, 
olyan érzékenyek a m l kapitá
nyaink. Pedig nem is nyertek két 
VB-t. Bár már m i támadhatnánk 
egy olyan kapitányt, akinek a mel
lényzsebében két világbajnokság 
van.„

-------
Megváltozott 

a Szeged porlyaműsora
Szeged, decem ber 28.

M ivel a  szabadkai B ácskán ak  ja 
nuár 12-én kupam érkőzése van, 
ennekfolytán változást szenvedett a  
Szeged portyam üsora is. A  részle
tes p c  tyam üsor most így  fest:

Január 5-én Szabadkán, á  B ács
ka, 7-én és 8-án Nagybecskereken  a 
Borac, 12-én Ú jv idéken  a  V o jvo - 
dina és 14-én Szabadkán a  Z s A K  
lesz a  piros-fehér csapat ellenfele.

Szó van m ég több m érkőzésről is, 
ezeket azonban csak a  portyán ütik  
m ajd nyélbe.

E lénk visszhangra talá lt az  a  sza
badkai terv, am elyik szerint N a g y -  
v fra d  Szeged, Szabadka és Ú jv i
dék élcsapatai évenként rendezzék  
m eg a  „N é g y  város k u p á ja " kör
mérkőzést.

—  öröm m el fogadjuk e z t a z  e h  
gondolást —  m ondta Markovié* 
Szilárd elnök. —  A  Szeged nagyon 
szívesen belekapcsolódna ebbe a z  
érdekesnek ígérkező tornába.

A  Szeged csapata janu ár 4-én in
dul el jugoszláviai portyájára.

MOVE karácsony másnapba 
V;,i amnn „ 1' ? R Ŷ f - '  karáesanyfa-esiiét. 
o t ta™fnnyi  ifjusásri és k:ilvftk.«'*4kos ott \o]lf de az első csapatból f 

jelentek meg a bet.<9őség*m
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A Téli Kupa pályázat II. fordulóiéban gyengébben ment a pontszerzés, mint az 1.-ben
1. Meri Antal, 2. Beszédes György, 3. Molnár 
János — Az öiszelvényes csoportban: Wagner 
Antal

Nem rolt könnyű a pontszerzés . a 
Téli Kupa Pályázat II. fordulójában. 
Ezen a szelvényen szerepelt a .Ferenc
város zágrábi és bécsi mérkőzése (mind
kettőnek a félidejére is kellett tippelni) 
s amikor a pályázók a szelvényeket 
kitöltötték, akkor jnég az lebegett a 
■szemük előtt, hogy a Ferencváros Bu
dapesten 6:0 arányban verte a Grad- 
janskil. Erre jött a zágrábi 1:3 és a 
bécsi 1 :6. Érdekes, hogy ennek ellenére 
is a pályázók aránylag jól tippeltek a 
két mérkőzésre.

Az olasz eredményekre való tippelés 
körül a pályázók állandóan hibákat 
követnek el. Most például nem vették 
figye1enibe azt, hogy ha az Ambrosiana, 
a Bologna és a Juventús. tehát a három 
éllovas otthon játszik, akkor a szokott
n á l‘■több gól esik. Most is 3:0, 4:2 és 
3:1. volt az eredmény a három csapat 
mérkőzésén..

Általában a telitalálat most elég gya
kori s ismét hangsúlyozzuk, hogy sze
rintünk ebben a pályázatban könnyeb
ben lehet 6 telitalálatot elérni.

Pályázatink zavartalanul folyik to
pább.

A pályázatba bármelyik héten be 
lehet kapcsólodni,

mert hiszen a hetiversenyben , a régi 
és az új pályázók

égyjorma eséltyel vesztnek részi.
A m .  száVnú szelvényt szembat dé

lig kellett beküldeni, most a IV. szá
mú szelvényt közöljük p a pályázat a 
V III. számú szelvénnyel zárul majd.

Az őszi pályázatunk át nem vett dí
jait már mind postára adtuk. Szomba
ton -a vereteket is elküldi ük. Aki nem 
kapta volna meg a díját, az jelentkez
zék.

A héten legjobban szerepeltek legjobb 
szelvényén található tippek:

OX
- «  ■

< £ * £
r  S ^  öÍ*T3 t* N S be
S ? s  8 o á

Gradj.—Ferencv. v. e. 3:1 5:1 2:1 i/1 21
Gradj.—Ferenc. 1. t. 1:1 1:1 1:1 1:1 l ' l  
f>orog—Tatabánya 1 :1 1:1 3 -  2:0 3:1
Bologna—Milano 4 ‘- 2  2:0 2.0 3:0 2:0
Ambrosiana—Livorno 3:0 1:0 2:1 1:0 3:0
JuventiiS'—Afalanta 1:0 3:1 2:0 2:1
Rapid—Ferencv. v. e. 6:1 3:1 4:2 3:2 3.2
Rapid—Ferencv. I. 1- 2:1 1:0 2:1 2:1 2:1

A pótverseny: Napolí—Roma 2:1, Ge
nova—Torino 4:0, Fiorentina—Bari 4:0,
Cazio—Venezia 4:1.

á II . H ETI VERSENY ERED MENYE: 
Általános csoport: I . d íj: 2 0  pengő.

Nyerte: Meri Antal, Budapest. I.. Ló- 
ránt-u. 3. Eredménye: 30 pont (8 találat, 
közte 3 teli). — I I .  d íj: U  pengő.
Nyerte: Beszédes György, Szeged, Ap- 
ponyi-u. 17. E .: #7 p. (7—S). Pótver- 
eenyben: 5—3—3—0 pont. — I I I .  d íj: 
16 pengő. Nyerte: Molnár János (5
szelvényes csoport). Szombathely, Ti- 
nódi-út 5. E.: 27 p. (7—3). Pótv.: o—
0—3—3 p — j v —V il i .  d íj: 5—5 pen
gő. Nyerte: Remény (Meri József),
Bp I. Ybl Miklós tér 2, — Dudika 
(Takács István), Kispest, üllői-út 100. 
(Szabó bőrüzlet.) — Göncölszekér (Sze

keres József), Békéscsaba, III., Ka- 
ziny-u. 11a. — Dobsa Elek, Bp., IX., 
Lónyai-u, 23, III .  1. — Petre Rajos,
Ludány. Mind az öt e .: 27 p. (7—3). 
Pótverseny sorrendben: 5—0—3—0, 0—
3—0—3, 0—0—3—3, 0—0—3—0, O—O—3—0 
pont.

ötszelvényes csoport: I. d íj: 1 0  pengő. 
Nyerte: Wagner Antal, Kispest, Bá-
thory-u, 23. E .: 27 p. (7—3). Pótv. 5— 
0—3—3 p. — 11—II I .  d íj: 5—5 pengő. 
Nyerte: Horváth Istvánná, Csillaghegy, 
Szent István u. 8. E .: 27 p. (7—3). 
Pótv.: 3—3—3—0 p. — Ifj. Tóth Lajos I. 
Bp'., V III., Baross-u. 100. E : 26 p.
(b—4). Pótv.: 3—3—3—3 p.

26 pontot szerzett, de a pótversenyben 
a fentinél rosszabbul szerepelt s így 
nem nyert: Dodó, Kicsikém, Kék Duna, 
Smudla M. dr, Lesi,

Az eredményhirdetés egyelőre feltéte
les. Esetleges felszólalást szerda reg
gelig fogadunk el. Amennyiben válto
zás lenne, úgy azt a csütörtöki szá
munkban közöljük. A  díjakat csütörtö
kön adjuk postára.

A FŐVERSENY ÁLLASA
(Esetleges felszólalást itt csütor'Ók 

estig fogadunk el. A  felszólalást egy .itt 
lehet beküldeni a IV . számú szolvény- 
r.yel. a .feLszólasláfíban azonban a pályázó 
köteles a saját számítását f  trduicakiint 
részletezni.) -

Általános <söpört (ide be kell szarni 
tani az ötszelvényes pályázókat is, aki
ket alább külön sorolunk fel): 56 pon
tos: Remény. 54: Beszédes Gy., Dobsa
E:# Szentes. 53: Göncölszekér, Meri A. 
52: Kék, Kék Duna, PesiszcutlőrÍDO.
Pcfre L. 51: Dudika, Szemenyei L. 50: 
Bazfló T.. Czédly S., Gyöngyös 10, Hoi- 
vátb Béla. 40 : BUÉK, Dókány B., Ma 
rika (R. B.), Papp J.. Toncsi. 48: Cin 
zai o. D ivat, Dorka, Hajnalka, Kicsikém, 
Kovács J, (B. u.), MFTR, Rongyos, 
Szabó Gy. 47: Dárdai A., G. Sziováta (
( Nevet és címet kérünk!), Karakán, Ko
vács J. (W. n.), Lajcr P.. Lehel S.. Mis- 
koiczy 1., Péntek 18. Renncr—Sz-elényi, j
Rónai I., U.ipest 4. 46: B.ida J&ony,. Buda-, 
vári Bajnok. Cserebogár, Csiri-Bjrí, 
Osimbi. Hcrczegh J., Kispál G.. 50FA, 
Schlechter M., Tóth B. 45: A’ világ. Be- 
serhoffer Gy., Döme F „ Lrgáos A.,
Dréher S., Du II., Gidály T., Hóvirág, 
Juö, Jelenik A.. Kovács Gy (Starján), 
Kűri J. 44: Osathó E., Frorrm K , Illés 
E.. Montana, Sás dór B., Sáry J.. Taliz
mán. Üjpél T., Vihar. 43: Barna Gy., 
Courtha, Kovács 46 István, Lilla.. Pép 
coch A., Reiter F. Szűcs G. 42: Kapi
tány I.-né, Vizfejűek. 41: Ábránd. Bar 
ta! M.. Délnyugat, Hajrá Fradi (N. A.)- 
Kaiser—Kaiser, Mózer M., ifj. Siegl L., 
Szenté I„ 40: Cseri—Piakor. Kavancs,
Mephistó. Pongrácz, Szabó M., Tímár B.

ötszelvényes csoport: 51 pontosi Mol
nár J- (Szhely). 49: Dodó. 48: Aj csín 
P_ Hojváth I.-né, Knbiosek A. 47: 
Barsay J.. Csaba I., Csuka, Imi. Nagy 
A., Szeder L.» Szűcs J., Zsigmondi L. 
46: Baczay A.-né. Érzés, Snhajda I.*
Tfj. Tóth L. I „  Wágner A. 45: Amadé, 
Bab virág. Bódogh Gy.-né. Csöpi I., 
Csuáza, Dékáay B. It í., ifj. Déri M., 
Dalosán G., Farsang J.. Fajszy A.. Fodor
J., Gangl I., Ica (K. B.), Ibi, Kásás B„ 
Kecskés L.. Mihaleez B.-né. Miseje N „ 
Szabó J.. Tilos, Tücsök, Weisz M. 44: 
Akarat. Budai, Csatár, Dinnyés L.-iA 
Dusi, Földesi L „  ifj. Gaál I „  Gerle,

Gyöngyös 6. 21FM, Huszár M , Lesi, 
Muci, Piber I., Takács I.-né, Török Zs., 
Voezka 43: Atléta, ifj. Ár J.» Bárka 
J„ Boby. Csaba II., Fantom. Gorda K., 
Hátizsák, Ilonka, Kalkó J.» Kovács I. (B.- 
n.), Kohut I. 42: Dancsa J., Ego, Évike (H.
I. ), Gál K ,e Huszár L.„ Keneseey F., Kon
dor Z., Mészáros P „ Mlinárcsik J.t Mű
vész. öcsi. Papp I.. Piemier. Spvndler 
A., Ifj. Tóth L III.. Tömböl K. 41* 
Ábel, Belényesi B., Boroe J.. Emlék, 
Erzsiké (G. I.) Györgyös 2, Hungária. 
Kény bérez L.. Klachmányi L. Koyác<»
J. (M.-u.), Málnai I „  Menottí F.. Mo- 
Cfíay S., Molnár S., Panesi. Pulcz R., 
Hadován J., Saturuus. Wolf J.-né. 40* 
A fiaim, Bomstiijgcl L.. Cinka Panna. 
Diadal II.. Ella. Eios IV., Ferleii. A%, 
Frivaldszky J.. Gaál L., labetto. Honfi 
T.. Hunor, - János Vitéz. Joci. Kármel, 
Kéked-fiirdfí, Kiss L. (Gyula), Kotroczó 
A., Lakatos L.. Molnár A..  ̂Nagy A., 
Nagy B. dr.. Pergcr Gy.. Sajben P.-né 
Stuchlick X. dr.. Szontmihály! ,T., Szur- 
may I., Titán, Titi, T*itu» ifj Vámos A.

A CSŰCSVERSENYBEN 
8 találattal, közte 4 telitalálattal vezet: 
Szentes. —- 8 tál állatot, közte 3 telitalá
latot ért el: Meri Antal. — 8 találatot, 
közte 2 telitalálatot ért e l: Bazsó Ist
ván.

A TEL I  TALÁLATVERSENYBEN
4 telitalálattal vezet- Beszédet! György, 
Cinzano, Czédly Sándor. Göncölszekér, 
Kicsikém, Lesi (Lesán J.), Mer! Antal, 
Petre L., Remény, Szentes, Toncsi, ifj. 
Tóth Lajos I.

ÜZENETEK:
Több pályázó boldog ű j évet kívánt 

szerkesztőségünknek. A jó  kívánságokat 
ez úton viszonozzuk. — Figyelmeztetést 
Miután az Erdély Kupa döntőjét nem 
mcst játszák le, a I I L  számú szel
vényről töröltük a mérkőzést, Helyére 
a Roma—Novara és a Torino—Napolt 
mérkőzés lépett elő„

Rontó Sándori A válaszlevelezőlapos 
küldeménye szelvény nélkül érkezett. — 
Tólnay Lajos: Lehet. — Ica: 1. Érvé
nyes. 2. Már postára adtuk. S. O. 8 . (F. 
E .): 38 pont. — Osimbi: Rendben. Is
mét kérjük, hogy ne írja annyira össze 
a számokat, mert zavart okoz. —■ S. O. 
S. ( 8 . /.): Nem számíthatjuk be. —
Ancsin Mihály: A borítékukban öt név
telen szelvény volt. Az őr: nevére írtuk. 
— Beszédes György: Az I. heti nyere
ményeket már elküldtük. A II. heti 
nyereményéből vonjuk majd le. -— T . 
E., Cseh Árpád, Elek Kálmánt Rendben.

Esy Hb ü. egyesület, ahol 
a játékosok csak akkor játszhatnak, 
ha hetenklnt rendszeresen -  fizetnek
A sok angyalföldi egyesület között igen 

nagy népszerűsé.'fuol: örvend a T. Előre 
csnupata. Regény sorsú, mostoha körülmé
nyek - közölt működő egyesület ez az NB 
ILbet. 6ZiereplŐ csapat. Meghaló az a 
nagy lelkcsodés. miit ebben az egyesület
ben lehet tapasztalni mind a vezetőség, 
mind a játékosok részéről. De adjuk át 
a szót Hadrava Józsefnek, a T. ElŐro 
ügy vezotő jé t.ek.

— Három évvel ezelőtt a BLASz I I I .  
(MZtályában megnyertük a bajnokságot — 
kezdte a beszélgetést Ibidreva József. — 
Innen a MOVE-ba osztottak bennünket, 
ahol nz elmúlt évben a MOVE els'i osztá
lyában elsők lettünk és bekerültünk, mint 
MÜVE-bajnok az NB Il*be.' h Tisza-cso 
portba. Nagyon készültünk arra. hogy 
jól szerepeljünk, de az őszi rendkívüli 
állapotok miau sok játékosunk hiányzott 
hosszú hetekre. Az őszi idény legnagyobb 
részét ifjúsági és kölyök játékosokkal küz
döttük végig. Más tartalékgárdánk nem 
volt. Tizennyolc játékossal játszottuk 
végig az idényt, ami bizony sok egy ki
csit. A csapatban a közvetlen védelmünk
kel elégedettek vagyunk, úgyszintén a 
fedezetsor is megtelte a kötelességét. A 
csatársorral azonban nagy baj van. Itt 
szeretnénk tavaszra erősíteni. Ha e« si
kerül, akkor bízom abban. hogy nem 
esünk ki. Egy új játékosunk máris lesz 
tavaszra Kőhalmi, a rákoskeresztúriak 
volt játékosa kerül hozzánk. A fedezetsor
ban, esetleg a csatársor közepén fog ját
szani. Abban is reménykedünk, hogy a 
most feloszló cégcsapatoktól is néhány já
tékos jön majd hozzánk.

Hallottunk arról, hogy a T. Előre szin
te fillérekből tartja fenn magát

— A mérkőzéseinken allg-alig van be
vétel — mondta fizomorúaz. Hadrava ügy
vezető. — Saját pályánk nincs és ami be
vétel mégis akad. azt elviszi a pályabér. 
A öl! tagjaink szegény emberek, nem 
tudnak anyagilag támogatni bennünket. 
Hogy aztán mégis miből tartjuk fenn a 
labdarúgószakosztályt? Bármennyire is 
hihetetlennek látszik — a játékosok pén
zéből. — Máshol a játékosok juttatásokat 
kapnak nálunk a játékosok fizetnek azért, 
hogy játszhassanak. Mindegyik játékos 
anyagi képességéhez képest minden héten 
ad valamilyen összeget. Van olyan játé

kosunk, aki hetenként egy-egy pengőt 
is fizet a pénztárba. Megtörtént az is, 
hogy nem tudott a já ékos fizetni, akkor 
nem került a csapatba, nem játszhatott a 
mérkőzésen. Most azonban megglakn’t egy 
asztaltársaság, amelynek a tagjai minden 
héten összeadnak néhány pengőt< és azt 
a futballcsapatnak adják. Ez pedig nagy 
segítség nekünk.

íme, így lehet fenntartani fillérekből 
NB II-ben szereplő egyesületet! Ebben az 
egyesületben minden vezető dolgozik, 
munkálkodik az egyesület érdekében. Aki 
tisztséget vállal ebben az egyesületben, 
az tudja, hogy az nőm tiszteletbeli tiszt
ség. haiem munkával, fáradtsággal jár. 
Nincsenek bőviben az anyagiaknak, mégis 
a csapatnak van rendes felszerelése és 
nincs adóssága.

— A csapat most egészen január köze» 
péig pihen — mm.dta az ügyvezető. — 
.januárban aztán megkezdjük az edzése
ket. nagyon készülünk a tavaszi Idényre. 
Tavasszal minden játékosunk a rendelke
zésünkre allhat és így reményünk van 
arra hogy szebben, jobban szerepelünk 
majd, mint az eíranlt Idényben. Játéko
saimmal elégedett vagyok, mert mindenki 
szívvel és odaadással küzdött az egyesü
let színeiért. Ha mégis kiemelem Kapu 
Józsefet, a csapat hátvédjét, akkor azért 
teszem ezt, mert Kapii óí minden futbal
lista példát vehet arról, hogy hogyan kell 
sportszerűen küzdenie egy játékosnak az 
egyesületéért.

A T. Előre az ősszel a MÁV Előre pá
lyáján játszotta a mérkőzéseit Tavasszal 
azonban a Vasas vagy a Testvériség pá
lyáján fog vendégszerepelni.

V asárnap , 1&4Ö dtoeesraíser 3®-

Az NB 1L
őszi gollovoi

Ön gólos: X öngól: Csövek. Bzomolá?.^, 
Purczel, Haraszti, Nádas (Pereces), JAk. 
MTK, Bakk. Kubík. Takács (Porf- 
Papp SzVSE, .Murányi, Kapuvá! 
Siroki. Koszéi, Putnoki, Takács (Kassai 
AC). Miskolci, Pető, Zentaí, Wittreicho 
Gazdag, Cebelnyik,, Bacsó*

1 gólos: Hermann íT. Előre), Ekéiig 
Szabó (T. Előre). Kapu, Iritzfalvy', Buda
vári. Magyar!. Kucsera, Kőhalmi. Lukács 
(T. Előre), Bártf&i, Simonyi XV., Ivankó, 
Szomolányi. Szabó LaFC, Kollár LaFC, 
íjász. Halmos, Fenyves, Futó I., Vár
hegyi, Turay I. Méray, Jar.da. Hlücliá' 
nyi, Cirkovics, Varga (Postás), Bokor, 
Gogola, Havai, Borbás, Károlyi. Horváth 
(Zugló), Fekecs I I , Fézler, Kolos, Bab- 
rányi, Sajtos I., Tóth SzVSE, Sulyok, 
Horváth SFAC. Pánczél V., KóvácS 
(Vasas), Kálózi, Bursi, Bavlinka. Ráca, 
Erdélyi, Bihari DVSC. Kristóf, Palotá8 
DVSC. Várszegi, Lendvai, Rózsa, Laka
tos. Molnár I.. Székely, Molnár II.. 
Szabó (Mátészalka), Ba^ó. Valentin, .Wilk, 
Szabó (Gy. Egyetértés). Petőházi. Kőmű
ves, Konrád SVSE. Vermes SVSE, Bár
dics, Tronka, Fóliák, Francz, Schütz, 
Liscsei, Papp KEAC, Vicsaí,. Solt, Lakat, 
Vértesi. Mészáros BVSC, Fehér BSE, 
Gálo-si II.,- .Csirke, Grozdles, Szivák.

2 gólos: Szammcr, Zilahi MVSC,
LaFC. Vidor. Illanó, Szeder Selmeczij 
Kovács (Pénzügy). Háray (Pénzügy)’  
Knausz, Csere. Bpdogh. Gábor, Mura* 
nyi, Serényi, Sebes SFAC. Csuti, Szálkái# 
Salamon (Vasas), Adára. Várbidi. Füzesi, 
Virágh. Simon, Vutkov’cs, Baláz«ház5t 
Tóth KAC, Kőszegi SSE. Herr^ádf, Ba
logh (Győri E gyet).. MeJega. Tóth SVSE* 
Rácz SVSE, Boros SVSE, Kopesai. PA- 
koee TIT, Ki^s dr. MaSzárovite, Fürtös# 
Krivitz. Radnai, Onódi I„

3 gólos: Bócz. Havas f>aFC, Di Sandrl#
Sebő, Viktora. • Parányi (D. Magyarság), 
Sorege, Gere DVSC, __ pásztor. Király,
Rákhely. Németh MÁVAG. Tóbiás, Nci-
ger, Bányik, Juhwid. Papp (Rnsji Far
kas (Ózd), Horváth I SzFC, Pataki II,
Jászberényi, Glcisza, Földes, Lcblang, Si 
mouyi, Muszti.

4 gólos: Kovács MVSC, Balogh MVSÖ,
Wéber LaFC, Palotás, Karácsonyi, Bor
bély TIp Kecskés, Soproni II. "Erdélyi,
Csókái. Nádas KAC, Langár, Énoch# 
Krajnyák Horváth I I  SzFC, Butkovios,
Kcszl-er, Elek.

5 gólos: Győr, Nagy (Pénzügyi. Badioa^ 
Kiss. Pánczéi ILI, Saróvöczky, Herrnaíjiu 
(Vasas), Jáger, Brízslnszky, Pénzrgw® 
Hollósi, Bartos (Ganz), Ottó. Nagy DVSC« 
Füredi. Kontár. Horváth I  SVSE Tóth 
I I  (Rusj). Alberti. Kolozsi, Berecz.

(5 gólos: Pólós II. Sárvári. Dombóvári, 
Szabó DVSC, Szilágviv Kárpáti Opata 
I I,  Csanceinov, Vitéz.

7 gólos: Polca I, Salamon, Takácsa 
n, Zurián, Kéri, Komoretto, HajUlc 
III, Moser„ Felvidéki, Borbély 
SzFC .

8 gólos: Titkos I, Borbély I, Féli, 
Fényi n. Szabó H.

9 gólos: Tolvajt Peréüyi íGana;), 
Onódi IX,

10  gólos: Jávor, Zcmxbori, DctígotSv

11 gólos: Ném eth, Hnszflca, M o ön  ’ 
n  f fó io s i Farka®  M V S C , B i h a r  i 

Tóth rr. r ;k
15 gólos: HcxrtobágyL •wt'fi. »vj
t i  gólos.- Kisalagi, BMlő EL 
Í .5 gólos: Tóth (Ózd)o 
17 gólos; Sidllk,

' 2  W A A  '■ -io vd sw f
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IsmatMc: TÉLUl LÁSZLÓ —
m

Mindezekben a jelenetekben ne feledkezzünk meg a ka
pusról sem. Az űj szabály szerint az ellenfél csatára az 
utolsó mezőnyjátékosomig elörejöhet, a kapusomat tehát 
csak egy védőm, választja él az ellenféltől. Ez azt eredmé
nyezi, hogy a ma kapusának solchal többször leéli kifntnic:, 
mint régen. A  mai kapus gyakran válik mezőnyjátékossá és 
sok olyan helyzet van, amikor a kifutás nem mutatós bra
vúr, hanem egyszerű kötelesség. A  védők háta mögé adott 
hosszú szöktetésekre nagyon sokszor ki kell futnia. KI hel! 
használnia azt az előnyt, hogy ezek a labdák a kapu f e l é  
jönnek, az ellenfél csatára pedig ü l d ö z i  ezeket a labdá
kat, u t á n u k  szalad.

(Túlságosan körülményes lenne az ilyen helyzet ékben 
azokat a t e c h n i k a i  módozatokat is ismertetni, ame
lyekkel az egyes emberek lefogása, szerelése, megtáma
dása stb. történik. Ezek a részletek nem a rendszer le
írásához tartoznak. A  rendszer —  ne felejtsük el ■— ffi 
pálya benépesítését, a felállást je len ti, az emberek elhe- 
'lyezkedését és fő  kötelességüket. A  jelen  példák azt mu
tatják, hogyan m ű k ö d i k  a rendszer.)
Látható —  hogy ha szükség van rá — , akkor a három 

hátvéd szerepe felcserélődik s éppen ezért fontos, hogy 
mindegyik otthonos legyen a másik posztján is. A  kullancs 
neon mozoghat idegenül az egyik szélen sem, a szélsőhátvé
deknek pedig fel kell találniok magukat a középen, sőt a 
.másik szélen is. Az előbb kielemezett jelenet alkalmat adhat 
arra is, hogy a jobbhátvéd mint balhátvéd szerepeljen. Ha 
ugyanis az ellenfa jobbszélsője átmegy az őt keresztező 
kullancson, akkor a jobbhátvédem fut k i rá —  ha erre még 
van idő. A  jobbhátvéd így jut el a pálya másik szélére. 
Most pedig a kullancs az, akinek a kapu elé kell rohannia., 
hogy rést tömjön be. Aki nem ismeri elméletben a WM-rend- 
szer működését, annak a pályán ez a mozgás esetleg kétség- 
beesett összefutásnak tűnik fel, holott a legszctyályosább 
hadmozdulat. Természetesen a védő Játékban nehezebb kö
vetni a WM-rendszer alakulását. Kétségtelen, hogy amikor 
támadunk s a középvonalon ott áll a három Hátvéd, szélsó- 
fedezetelnk követik a támadást, —  akkor az alakzatot gyö
nyörűen ki lehet rajzolni, néha a védelem M-betüje egészen 
szabályos. Ahhoz, hogy valaki a rendszert a védelemben is 
követni tudja és felismerje, ahhoz éles és gyakorlott szem 
kell, —  az elméleti tudáson klvüL

*
Nézzük most a fent leírt helyzetet akkor, amikor a 

támadás irama nem villámgyors s valóban van idő arra. 
hogy a szélső fedezetek, is hátraérkazzenék. Mondjuk a hátvéd 
nem adta magát olcsón s mire a szélső el tudott iramodni, 
arra már fontos másodpercek teltek el.

Ilyenkor a védelm erősítést kap. Az ellenfél, összekötői 
Is előrefutnak s természetesen velük együtt a szélsöfedeze- 
tek Is. A  saját összekötőink is hátrahúzódnak némileg, első
sorban, hogy mutassák magukat,: legyen kinek labdát adm, 
ha az ellenfél támadását szerelik, esetleg azonban azért is, 
hogy némi segítséget is nyújtsanak a védelemnek, ha ea 
szükségesnek mutatkozik. (A  WM-rendszerben általában 
ritkább a védelemben kisegítő összekötő.)

Ha még nem felejtettük ed a 11. rajzot, akkor látni fog
juk, hogy a most következő rajz sok tekintetben hasonlít az 
előzőhöz. Itt is az látható, hogy az ellenfél jobbszélsője meg
szökött, balhátvédem már nem tudja üldözni, tehát befelé, a 
kapu felé fut, látható a rajzon a kullancs, amint kifut a 
jobbszélsőre, a jobbhátvéd, amint elfoglalja a középen a 
kullancs helyét. Megtárgyaltuk azt is, mit csinál a három 
védőm e jelenet különféle lehetséges alakulásaiban.

A. 12. rajzon azonban vannak új alakok. Is:

Láthatjuk a rajzon az ellenfél két összekötőjét is és & 
saját szélsöfedezetelnket, sőt —  mint látható —  már a saját 
jobbösszekötőnk is hátraérkezett. Nézzük, milyen segít
ségére lehetnek a szélsőfedezetek a védelemnek.

Jobbfedezetünk fé lig  betöltheti azt az űrt, amelyet a 
jobbhátvédünk középre húzódása okoz. A  jobbfedezet e! is 
indult abba az  irányba, terméseztesen nem fog kimenni a 
szélre, mert —  az ellenkező oldalon levő szélső nem kivár 
szoros lefogást. De ha az ellenfél balszélsője egy ívelt labdát 
kap az ellenkező oldalról, akkor bizonyára be tud avatkozni 
a helyzetbe. Igaz, hogy jelenleg csak a félszemét „reszkí
rozza" meg a szélsőre, ne felejtsük el azonban azt az i d ő t ,  
amely alatt az ilyen átvágott labda átér a másik oldalra. Ha 
az átvágott labda előre és befelé Irányul, akkor nyilván a 
jelenleg középre futó jobbhátvédünk lesz inkább abban a 
helyzetben, hogy ezt a labdát elcsípje, ha neim a —  kapus: 
A  jobbfedezet további beosztása függ attól, hogy az előző
leg átjátszott balhátvédünk (aki a  rajzon hátrafelé rohan) 
'i>^gfelelő időben visszaérkezett-e már.

Mi történik, ha a jobbszélső átvágja a labdát a bal
összekötőjének ? Tegyük fel: ebben a pillanatban a  ntí

jobbfedezetünk kissé kifelé és hőtrahúzódva helyezkedik, 
félszemmel az ellenfél balszélsőjén. Nincs baj, mert most Is 
hosszú passzról van szó, amely időbe telik, másfelől pedig' 
jobbfedezetünk h á t u l r ó l  Indulva megy rá a labdára, vagy 
a labdát esetleg átvevő balösszekötőre. Tehát még mindig 
elzárja a csatár útját a kapu felé.

A  rajzon látható még egy lehetőség, amely nyugodtabö 
mozgást biztosíthat jobbfedezetünknek. Ha ugyanis a saját 
jobbösszekötőm hajlandó átvenni az ellenfél balösszekötőjé
nek az őrzését, akkor a jobbfedezetünk jobban betöltheti a 
védelmünk baloldalát. A  középen Is könnyebben kisegíthet, 
ha szükség va.n rá. Ez is váltás s ha van rá idő, akkor a 
biztonság érdekében nem árt megcsinálni. Lehetséges azon- >! 
bán, hogy a Jobbösszekötömnek minössze annyi szerepe lesz, 
hogy egy fölszabadított labdát elcsíp és támadást indít el 
belőle.

A  rajzon látható még az ellenfél jobbösszékötője és a 
saját balfedezetünk Is. Mindkettő a kapu felé mozog, a  ba l-  
fedezetünk láthatólag ügyel arra, hogy a csatár ne marad
jon szabadon, ne kaphassa meg a labdát a jobbszélsőtöS, 
esetleg előrefutva.

Láthatjuk, hogy az ellenfélnek minden embere ,Jcézben 
van“ , a szélső bárhova adja a labdát, mindig lesz lehetőség 
megtámadásra, szerelésre, keresztezésre. Mindegyik védőnk 
olyan helyzetben van, hogy bármilyen helyzethez tud 
idomulni. Két szélsőfedezetem Is harántvonalban helyezkedik 
el, hogy esetleg szükség esetén egymást kisegíthessék.

Térjünk vissza most megint ahhoz a feltevéshez, am ikor  
gyors támadást feltételezünk, tehát az ellenfél három előre«• 
tolt csatárával a ml három hátvédünknek kell elbánnia.

V együk  azt a  helyzetet, am ik or a labdát a középcsatár 
kapja. A  tapasztalat azt mutatja, hogy ez a lehetőség szokta  
a legtöbb kételyt kiváltaná a  W M -ren dszerre l szemben.

—  Afi van akkor, ha a középcsatár átmegy a JeuUancsonT 
A hátvéd kint tanyázik a szélen s Így a középcsatdmak már J 
szabad az útja a kapuig. Ez a kétely jóindulatú oldalról la | 
elhangzott már. » | ■

Nem I r t  tehát ezt a lehetőséget alaposabban megvizs* í 
gálnl Először azonban oszlassunk el egy tévhitet. Azt, hogy 
az ellenfél csatára és a mi kapunk között a kapuson kívül 
csak egy mezőnyjátékos van, ezt nem Chapman űr találta j 
fel, hanem sz ű j lesszabály. Játsszék egy csapat akármilyen 
rendszerben, csoportosítsák a védelmet akárhogyan, az o<íf&9 
csatár mindig előre fog menni a leshatárig, vagyis az ellenfél 
utolsó mezőnyjátékosáig. A  WM-rendszer mellének szögezett 
lehetőség tehát az új lesszabály óta mindenféle védelmi 
csoportosulás mellett előfordul. Mert állandó védelmi tarta
lék nincs! Nem lehet valakit beállítani hátra, hogy legyen 
m é g  egy ember, ha átjátszák a kullancsot. Mert az elleni# 
középcsatára már előzőleg oda fog állni a „még-egy-embet“ -  
hez és —  még mindig nem lesz lesen. Ne feledkezzünk meg 
a már többszőr is hangsúlyozott új helyzetről: az ú j les- 
szabály eltörölte a senki fö ld jét. N incs xegy-bekk~rendszerM.1

( 'F o ly ta tju k ,;
. ..
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Vasárnap, 1940 december 39. SpeaT
Elkésett zágrábi töprengés
■■■ —  Sorfalhoz á llították Zágrábban, 
p, Ferencvárost t ...

Po'gár
—- Hát, hiába, Po lgár jó l leégett a 
kullancs szerepében.

—  M iért t  Egészen jó l fogta  Bili
dért!

■—■ De a 11-esnél otthagyta!

K É Z IL A B D A .

Aas MKESí tisztújító k8*tyfilé*ét clű- 
fcéezítő tanáosiilóoót csütörtökön, január
2-án, tartja az O tt' tanácstermében..

MA AZ ALSÓBB CSOBOKTOKIi A SZo 
A FEDETTPALYA KÉZILABDABAJ- 

N’OKSAGBAN
A  fédettpálya kézilabdabajnoksájr mai. 

vasárnapi fordulójában az t. osztályú 
férfi csoport mezőnye pillén, de ászért , a 
forduló irtó esem 10-7, érdektelen. Az iz
galomról nónni.y döntőfontossá'rú I I .  osz
tályú terti és I. osztályú női mérkőzés 
gondoskodik. A  női csoportban az M. 
Pamut—Ulympia, az M. Posztó—GoMbor- 
ger SE és a W MTK—Ko. X I I I  márkö- 

s ígér jó játékot. Az M. Posztó—Goid 
berger SE mérkőzésen a legjobb két ma
gyar női kézilabda együttes csap össze. 
A férfiospportban az Etektroinos—BTC, 
MAFC—M. Posztó, MTE~IUstex és a 
BTIC—BSzlCRT mérkőzés érdemel emJi 
tést. A  vasárnapi részletes kéziiabdaniü 
sor:

Férfi esoporl:
I I.  osztály: Elektromos—BTC: Küz

delmes Elektromos győzelem (1.83. Szóból. 
-  B TK -K A O E  (2.06. Ságbeiyi). _  BLE 
Vtl-Swéáhwnyi (6.55. Pintér). — MA.FG—- 
Magyár Posztó: A  csepeli csapat nehéz 
ellenfél lesz (8.0!, Pintér). — I I I .  osztály: 
BSzKKT—KAOE: A bajnokjelölt villamos! 
csapat könnyen fog győzni (3.12. Schaf- 
fér). — MTE—Klstex: Eddig mindkét csa
lhatnak vau esélye az elad helyéé. Most 
fog -eldőlni — ki megy tovább (516. 
KzöllőeyX — B IK —-Wacker 10.22. Ujváry 
V.). — MAFC-—Magyar Posztó (7.38.
Kutypá). — BLE V II—-Széchényi (9.07. 
Gáneva). — Szövetségi-díj: Elektromos— 
BTC 0 Ara. Puszta y). — BSzKRT—BTK 
(2.39, Zsimnend.) — Piarista SC—WMTK 
(4.48; Szálló).. — MTE--VAO (5.49. Nagy 
vá-radi). — MAFC—Magyar Posztó (8.54. 
Watdiér).

Vói csoport:
I. osztály: Magyar Posztó—Goldhorg'CT 

SE: A  - legjobb két szabadtéri bölgycsa- 
patunik, A  „Posztó’’ azonban sokkal 
gyakorlottabb a teremben, ennyivel esé
lyesebb is. (4.10. Posztay). — WMTK—Ko. 
X III: A csepeli csapat biztosén győz a Kö
vér,nélkül kiálló X I I I .  ken. ellen (3.45. 
Ujváry F .).—  Magyar Pamut— Glympia: 
Az „Oly” jobban tud játszani, a „Pa
mut”  jobban tud — kapura dobni. Le
nét, hogy a  jobb kapus fog dönteni (9.40. 
Bodnár).— I I .  osztály: Kelenföld—MFóSC 
(8 óra. Bognár). — Magyar Posztó—Ma
gyar Pamut (8.50. Zsigmond). — Standard 
SC—Ko. IX  (10.05. Pitritr). — MTE—Ko. 
X II I  (10.30. Bordó). -  W MTK—Ko. Brust 
(11,15. Cséfay). —  I I I . osztály: Ko. Kis- 
pest—Ko. Kelenföld (8.25. Pitrik). — Ma- 

’ Posztósr-Ko; .FtímsaL v —
MTIT-Ko, K B U  ffC55. Fnizsa). -  Siá®,. 
dat-d SC—Ko. Elzett (11.20. TeW). — Btte 
dakaJászs—Ko. IX - .(12.10. Mocsári),,: , — 
FSCv-PCsterzsébet (15.35. Mocsári).

A  mérkőzések a Szentkirályi-utcai 
Nemzeti Tornacsarnokban kerülnek sorra. 
Délelőtt 8—1  óráig a nők, 1 —M) óráig a 
férfiak játszanak. h

A  CSÜTÖRTÖKI FORDULÓ „LEGJOBB” 
CSAPATAI

I . **xtilyn férfi: Sotymossy BLE IX
i— Péteri ' dr ETE, Birtalan ETE — Kn- 
dór ETE. Salyó VAO. Takács I I  MAFO.
— Csóré: Mérai ETE, Érti MAFC,
Knöflor VÁC, Rózsa MTE, — I. osztá
lyé nőt: Molnár WMTK — Stoekbauer 
(Olympia), Sonneníold MPSC — Hor
váth MPSO, Kiss MPSE, Juhász WMTK.
— Csere: Péteri (Olympia), Páhány (Ko. 
XJII), Hudra GSE.

Sace készt' ucatnf
SzecUeszt'  uccun !

— Ml baja van, édes fiam, édes egy 
Bők Mnkim!

— Elkészültem a  karácsony! körkor-
WCtflOl {

— pkésziilttr M árf Húszonnynieadikán? 
Óriási.... Eltekintve mindentől, ki 
mondta magának, hogy csináljon kör
kérdést. És miről szólt

— Az MKESz és a kézilabdázó egyesü
letek képviselői felelnek, hopy mit tarta
nak kézllabdaszempontból ni év legfonto
sabb és legörvendedeseb eseményének.

— Sajnálom, el Is késett »  különben 
nem használhatom. Hz komoly dolog, az 
Ilyesmit maga nem csinálhatja, legfeljebb 
a szakrovatvezetC!

— I)e tessék kérem meghallgatni! Kő. 
vld teszek! íme. már aondom is a fele.

!eik>'lner Pál ügyvezető áielnök; Elégi 
No Is mondja tovább! Mindent tadok...

Baku Ernői főtitkár: Megválasztásomat 
főtitkárnak,...

Alély kuli Aladár BSzKRT: Azt, hogy 
eálynfcnzgatónk. lovag Kloyber Ray- 
jnund. végignézett egy kézllabdamérkő-
zwt....

Gatterer Ferenc MAFC: Uoblee Antal
kibuktatását:.

Dobler Antid- y„it szövetségi művezető:
1 ÍTÍ17. VT n* szereplését....

1 J -f5 „ f ^írj-e (Elektromos): Pompá-
8,v i 'r ' portyánkat-

keVAÍ.r e í " K BTC: Hogy minden mér- 
r'rdteJ r " ’^ -n k  kiállni .

i l l i Ö  iU * Um

* * * * * * *  .

Most. hogy újra bekanesolédtam a kézi- 
labdasnortba a kézilabda jövője biztosít- 
va van....

a t l é t i k a

Isméi etes. hogy Németország, Svéd
ország és Finnország az elmaradt ollinula 
atlétikai versenyeinek potlasara uagyslKórd 
hármas országokköztl versenyt rendezel*. 
A károm ország atlétikai szövetsége el
határozta. hogy a versenyt jövőre is 
meglsméflik. Ezúttal Berlin lesz a ver
seny színhelye. 1842-ben pedig Stockholm- 
hon találkoznak •  három ország allé tál,

Németh Ernő megelőzte
Darányit a súlylökők listáján
A z 1 9 4  0 . é v  l e g j o b b  e r e d m é n y e i

Sútylökésben Bern voltunk gyen
gébbek, mint az elmúlt években. 
Pedig itt is jóegynéhány elsőrendű 
versenyzőnk szereplését zavarták 
meg a külső körülményeik és a 
stílusok körüli bizonytalanság sem 
múlt el még teljesen. Csak az év 
vége felé kezdtek a magyar edzők 
—  részben Bim-pson, részben az itt 
járt Valste és Christmami befolyá
sára —  egységes álláspontra jutni. 
Azt hisszük, hogy a következő esz
tendőkben ennek, az elméleti meg
egyezésnek igen mélyreható gyakor
lati következményei is lesznek.

Az átlagok egyébként körülbelül 
a tavalyi színvonalon mozogtak. Az 
első öt átlaga tavaly 14.62.S volt, az 
idén 14.74, az első tízé tavaly 14.28.5, 
az Idén 14.15. Az idei legjobb ered
mények (zárójelben a tavalyiak):

•Súljlükés
15.13 Németh Ernő BSzKRT (15.05!
15.09 Darányi József dr MAC (15 03)
14.61 Horváth Vilmos DÍMAVAG (14.14) 
14.53 Eájvhsly Gyula ARAK (14.22)
14.44 Csányi' Zoltán MAC (—)
14.29 Havas János DiMAVAG (14.28;.
14.21 v. Csapó István MAC (14.40)
14.06 II cm de De.sö Testvériség (—)
14.08 Kresmai János FTC (14 14)
13.80 Varró József Testvériség (1 Í.3.V) 
13.78 Győrök Zoltán TFSO (13.56)
13.64 Kiss János 8BTE (13.66)
JS.30 Szilágyi Tibor DEAC 
13-26 Hamvai Márton MTtTSE 
13.23 Biacsy Sáiílor KEAC 
K.2Ö v. Sajkás Károly TFSC
15.06 Kalló János Kiskunhalas 
IS 05 Medgyessy Zoltán MAC
13.05 S;k József PEAC
IS.04 Abrah/nm Sándor BEAC
13.00 Tóth József BBTE
13.00 Vásárhelyi Gyula MOTE
12.94 Bock Béla Sz. MÁV
12.94 Csányi Sándor BF.AO
12.81 Kultzky Jenő BBTE 
12.80 Kiss- Béla KISOK—Kelet

13.78 Radnóthy Tibor MAC
12.73 Kelemen Imre TFSO
12.73 Kántor Gyula GyAC 
12.69 Dudái- Mihály PSE

A  rangelsőséget, a bajnokságot, és 
hegemóniát ebben az esztendőben 
Németh Ernő vitathatatlanul el
ragadta. D arány i. Józseftől. Sajnos, 
ebben. az őrségváltásban nem 
Németh nagyarányú javulása 
játszotta a főszerepet (bár tagad
hatatlan, hogy főként az átlagot 
tekintve Németh sokat javult), 
hanem inkább az, hogy Darányit 
szolgálati elfoglaltsága az év 
nagyobb részében a fővárostól távol 
tartotta és csak ősszel tudott rend
szeres edzést folytatni. Igaz, hogy 
akkor aztán újra a stílusát kljege- 
cesiteni nem tudó Németh fölé kere
kedett. Egészen az idény végén mind 
a ketten kezdték már megfogni a 
eúlylökés lényegét. Ha télen alkal
muk lesz tovább gyakorolni, jövőre 
szabályos súllyal is túl dobhatják a 
komáromi versenyen könnyebb 
golyóval elért 15.50-jüket. (Ezt és a 
■többi ott elért jő eredményt nem is 
vettük be kimutatásunkba.)

A  harmadik helyre a legáltaláno
sabb magyar dobótehetsóg, Horváth  
Vilmos került. Ugrásszerűen javult 
ebben a számban, amikor az idény 
elején egy kicsit, ráfeküdt. Még 
bizonytalan volt benqe, de ha etT 
találta a helyes mozgást, repült 
kezéből a golyó, Fog ö még 16 
métert is dobni. Szépen javult a 
robbanékony Rákhely, az év elején 
rendkívül sokat ígérőén indult, 
később kedvét vesztette Csányi Zol
tán. Havas és Krasznai Is keveset 
edzett zavartalanul.

Külön fejezetet érdemelne vitéz 
Csapó, a tavaly üstökösként fel
tűnt ifjúsági dobó. Azt hittük, hogy 
az idén 15 métert is doh és ehelyett 
kevesebbre vitte, mint első ver
senyző évében. Szinte görcsösen 
kereste-kutatta a neki legjobban 
megfelelő stílust és igyekezett min
den ellentétes tanácsot megfogadni. 
Ha megállapodik és ha lesz alkalma 
a rendszeres edzési-e és versenyzés
re, tehetségének igen nagy ered
ményekben kell kirobbannia.

A  többiek közül a Testnevelési 
Főiskolán előbb ijesztően elromlott, 
később lassan feljavult Győrök, a 
debreceni Szilágyi, a még ifjúsági 
korban levő Hamvai, Medgyessy, 
Radnóthy, az újra edzésbe kezdett 
Bíacsy lehet igazán jő dobó. Bár az 
erős akarat és a helyes stílusra való 
rájövés itt olyan sokat jelent, hogy 
egyik évről a másikra nenh várt 
javulások is lehetségesek.

Eddigi legjobb magyar eredmények 
15 77 Darányi József dr MAC 1935.
15290 Horváth István MAC 1936.
15.18 Németh E riő  BSzKRT 1910,
14.85 Csányi Holtán MAC 1937..
14.77 Váirió József VBE 1935.
14.61 Horváth Vilmos DiMAVAG 1940.
14.52 Krasznai Jánot FTC 1938.
14.52 Rákbcly G y «l« AKAR 1940.
14.49 Solti László TFSC 1933.
14.45 Forbátb Sándor FTC 19H.
14.43 Kiss Jáuos MOTE 1930.
14.40 Dcáli Ferenc KEAC 1937.
14.40 v. Csapó István MAC 1930.
14.39 Havas János DIMAVAG 1940,
14.23 Cssrenyei litván BTC 1923.
14.23 Bácsalmási Antal BEAC 1927.
14.10 BorcnOsi Atdrás MAC 1335.
14.09 Bedé Pál BEAC 1923.
14.08 Muciin Imre MAC 1914 
14.06 Remete Dezső .Testvériség 1910.
14.05 Sárvári József -MóGAAC 1933.
14.02 Eördögh László BEAC 1977.
14.02 Arany Mihály MAC 19S5.
14.00 Végh Ferenc DEAC 1935.

Remek finn
aflélaeredmények 1940-ben

A  finn atlétikai szövetség most 
tette közzé az 1940-es versenyévad 
legjobb versenyzőinek listáját. 
A  névsorból minden .-számban össze
állították a legjobb tíz versenyző 
átlagteljesítményét. Inié a lista (zár
jelben az eddig elért legjobb ered
mény az évszámmal):

100 m: 11.03 (1937: 10.79). 200 m: 
SS.69 (1939: 22.23). 400 m: 50.38 
(1937: 49.88). 800 m: 1:55.90 (1939: 
1:55). Huszonöt tutó 2 percen belü li! 
1500 m; 3:57.48 (1937: 3:55.09).
Hét futó 4 percen belül. 3000 m: 
8:31.26 (1939: 8:23.48). 19 fu tó
8:58-on belül! 5000 m: 14-4148
(1939: 14:29.96). N yolc fu tó  < 15
percén belül. 10.000 m: 31:03.38
(1939: 30:31.32). Hét fu tó 31 percen 
belül. 25.000 m; 1:27:34.36 (1939: 
1:26:03.8).

110 m gát: 15.72 (1939: 15.33). 
400 m gát: 56.62 (1939: 56.03).

Távolugrás: 7.054 (1939: 7.167). 
Hat ugró hét méteren felül. Magas
ugrás: 1.889 (1936: 1.918). Négy  
ugró 190-en felül, 22 ( ! ! )  180-on 
felül. Rúdugrásban: 3.811 (1939:
3.898). 17 ugró 360-on felül. H ár
masugrás: 14.562 (1937: 14.883).
13 ugró 14 metér fölött.
Diszkoszvetés: 45.281 (1938: 45.889). 

—  Gerelyvetés: 70:720 (1939: 71.804). 
29 dobó 60 méteren felül, 6 pedig 
70-en felü l! Súlylökés: 15.010
(1938: 15.213. Hat dobó 15 m-en
felül, 19 pedig 14 m-en felül. Kala
pácsvetés: 50.556 (1939: 51.784).
Négy dobó 50-en felül.

Az eredmények ugyan a legtöbb 
számban valamivel elmaradnak a 
tavalviak mögött, a felsorolás azon
ban így is ékesen bizonyítja, hogy 
Finnország atlétikája ma Is a  leg
elsők közé tartozik Európában! /

B IR K Ó Z Á S
A déli kerület blrkóaó csapatbajnoksá

gai során vasárnap két viadalt bonyolí
tanak le. Szegeden aa Sv.VSE—Orosházi 
MTK, Kecskemétéi, a KTE—Ceglédi VSE 
mérkőzésre kerül sor.

Ö K Ö L V ÍV Á S
Németország—Dánia válogatott ököl

vívómérkőzéB lesz jitanár 19-én Kopoo.- 
húgában. A  német valósa .ott a kővetkező 
összeállításban ezefenol; Obcrmaaor. Bő, 
rershauren. Petri. Trltt*oh*dk. Muraoh. 
(Wsinldt. UlttáT- Bunge.

A BKE tójrkoroneeMpata Január 2-áx. 
Js 3-án KoleSsvárotf szerepel. Természe
tesen azok * játékosok, akik Bpdapeet- 
válogatolt osapatában részt vesznek, a 
portyán nem '-esznek részt.

A  BKE igazgatósáé* tárgyalásokat 
folytat a bolgárokkal, hogy a január 7. 
és 8-án BMgrádban vendégsrereoM! jóg- 
korOf-gcRaprlát elküldhesse Szófiába. A  
tár-ryniáaok előrehaladottak.
. Szombaton délu'in a Kolozsvári KE
jogkoron gesapata kéfkaprts ed -Art tar- 
tntf. ajnedyen nagyszerű játék ak kuit ki. 
Az FTC reapatát hétfő estére várják. A 
kolozsváriak csapata a következő: Bíró 
dr — Ralner. Roska -  Mészáros. Oelea, 
Ai-lom-. Cserecsatárok; Gyö-gy dr. D ócbí 
és Theil es Vásárhelyi. - -  Az edzésen 
Celea állsértdést szenvedett, de játék* 
biztosra vehető.

Pesti {egerek
a kincses vérorban
Kolozsvár, december 27.

Elkényeztették K o 
lozsvár sport közönsór 
gét az utóbbi idő
ben lezajlott szebbnél 
szebb sportbemuta
tók. A. válogatott 
olasz-magyar torná
szok, a® világbajno
kokkal dicsekvő H T V K  

vlvógárdája után a. karácsonyi ün
nepek végére a B K E  kiváJó műkor
csolyázóit látta vendégül a kincses 
város. Nem csoda tehát, ha az orra- 
hegyéig beburkolózott közel 1000 
néző az e3ti bemutatón az elején 
kissé fukarkodott a  tetszésnyilvá
nítással. Fel Is hívta a lelkes be
mondó a közönséget, hog-y csak bát
ran tapsoljon az egyes számok 
után. A  szebbnél szebb mutatvá
nyok aztán fel is melegítették a  jó 
kolozsvári közönséget annyira, hogy 
a Szilassy— Kertész pár magyar 
táncát fergeteges tapssal újrftztatta 
meg.

•
A  kiváló pár hölgytagját baleset 

is érte az esti futás közben. A  de
rekát rándította meg, de a  másnap 
déli bemutatót is hősiesen véglg- 
állta. Csak a „lemezes bácsit" kérte 
meg a mikrofonba való következő 
bemondásra: ,fKérjük, a közönséget, 
hogy a most kővetkező Szilassy—  
Kertész pár magyar táncát ne ú j- 
ráztassa meg, m ivel Szilassy N a- 
dinka dereka megrá idült és Örül, 
hogy ha egyszer végig tudja tán
colni a számot." A  kérés indokolt
volt, így  Is m ajdnem  ú jrázás  lett.

*
Rövidre sikerült a  m űkorcsolyá

zók erdélyi portyája. A  bejelentett 
vasúti korlátozások visszariasztot
ták  a  vezetőséget attól, hogy  a  Szé
kelyföld fe lé  fo ly tassa  útját.

íg y  az  a  terv vetődött fel, hogy  
február hónapban ú jra  K olozsvárra  
jönnek éa innen indulnak k i kisebb  
csoportokban a  közeli városokba: 
Szam osujvárra, Désre, Besztercére,
Marosvásárhelyre stb. bemutatókra. •

N a g y  örömet keltett a  versenyzők  
körében, hogy  ja n u á r  23 -án  K o lo z s 
váron, k e rü l le b o n y o lítá s ra  a  m ost 
e lső ízben  k iíra n d ó  F e lv id é k -—K á rp á t -  
a lja — E rd é ly  h a za té rés i a m lékven - 
sony.

„M indnyájan  eljövünk", ja ja * ,  
tették kJ egyhangúan a  versenyzők.

.E n g e d é lly e l v e t te m  ré s z t a  
k o lo z s v á r i b e m u ta tó n !  —  m ondja  
cáfo lva a  szállingó híreket K á llay  
Kristóf. —  Ig a z , h o g y  k ö zé i h á rom  
ó ra  hossza t k e lle t t  p u h íta n o m  a  
v eze tő k e t, h o g y  e le n g e d je n e k ."

•
M ihelyt e lfog la ltsága  engedi, 

néhány hétre K o lozsvárra  jön B a r 
csa dr. N a g y  nyereség lesz ez az
itteni fiataloknak tanulás szem
pontjából.

Maradt egy-két óra a bevásárlá
sokra is. Az idősebb évjáratokhoz 
tartozó kísérők a Kolozsváron most 
divatba jött árucikkeket vásárolták. 
Sőt még a  versenyzők is adtak meg
bízásokat egynémely ritka holmi 
bevásárlásra. Képeslapok írásában 
sem volt hiány. Főleg Szilassy Nádin 
és pop  Márta fogyasztott el belőlük 
sokat. Pop  Márta még az Induló 
vonatból is adogatta le a lapokat 
feladás végett.

.Lator Géza dr, a horcaolyázószövei-éji 
jcgkorolie rsapatkapl'ánya válogatóit 
keretet -állított, össre a húrom város küz
dőiméire. A  keret tagjai a következők: 
kapusok: C«ák dr, Kiutaséi és Gáli. hát
védek: Tálfaivy, Gosztouyi, Jcney, csa
tárok: Háray, Miklós, Szamosi. Bíró, 
Tele. Olt, Marnó dr, Gorífoly dr és Bar.. 
— A  .válogatott kéről vasárnap reggel 
10 órakor, hétfőn és ezerdán pedig este 
háromnegyed 8 órakor t.art .edzést.

A SzekrényeMy-testvérpár január 7-en 
es 8-án Helyréd bán vendégszerepel j-éy- 
korongcsa patánk kai ogyüfct.

A MÁSODIK ITELET
A BKE gyorskorosolyázói felett -a má

sodik fórum pénteken este ítélkezett. A 
fegyelmi bizottság pénteken este ült 
össze, hogy ítéletet hozzon a vasárnapi 
gyorskorcsolyázó verseny „sztrájkjá
ban’ ' rósztvcl't versenyzők felett. Az íté
letet csak a késő esti órákban hozták 
inog. A  vemonyzők kihallgatása után a 
bizottság enyhített az eredeti ítéleten, 
mert megengedte, hô ry a versenyzők a 
műjégpálya edzőpályáját használhassák. 
Az ítélet többi részót a fegyelmi bizott
ság is fenntartotta. Az ittlét enyhítése 
azért , vált szükségessé, hogy a gyorskor
csolyázók a szövetség által rendezed ver
senyeken réSztvehessenok. íg y  elsősor
ban, hogy a magyar ayorekorcsolyázó- 
hajnokfiágbnn és a Jubileumi-díjban in
dulhassanak.

Az ítéletben a gyomkorcsolyázók me»- 
r.yugodt-ak. Levitzky Károly dr. a BKE 
gyorskorcsolyázó szakosztályának intéző- 
bizollságá elnöke fellebbezést jelentett 
be, mert az ítéletet nem tartotta elé<r 
szigorúnak. Terméozot&scn p. fellebbezést 
elfogadtak, már csak indokainál fo^va 

iL4,yzH “devá* 0 magyarázata vi- 
tegosan kimondja az Ítélet helytetersé- 
* A A 7; Ul y ,t6hAf mindig nem tisz- 
m íM W MOS J L t igazgatóságán a 

ítéletet meghozza. 
, ĵ£4tune részéről csalj annyit rrondha- 
tunk hogy a sportszerűttenV-g elkövetői
w « U' ( °  , ,0r^an n.*ok biinieteudők meg
^e^uly^abtoan^ akik & vezetői Voltak az 

..zendd.ésnek.- A BKE leázgatósá-
f. ***, hogy most már vígérvényc- 

V!t*ty kik voltak a 
robunosok. Tudjuk nagyon jól. hogy a 
vereenyzók egy rósz* ogvélialahat. nem 
holr'tehe az eflrész „leállást", de a ver- 
aenysöi együttérzés miatt méeis resztvet
tek benne Ki keltene még hallgatni 
eeetjeg azokat a versenyzőket is, akik 
nem benne. T?J4® tóbbat iu

KEZDŐK RE3Z2RE

VC - -
35® 3ÜK*
a hölgyek réti

.Jva. A  versenys^ w o so iy t io  srekowteiya. A verseny
léryéban a hölgyet rés rí re 1*  rendez 
ím n yt a szakosztály A verzenvt dél- 
tón 2 árakor rendelik. Táv; JOOO m.

„JWÍEPNVPNAK  
1EKINTI AZ FTC KORONGCSAP AT4. 

NAK MAI VENDÉGSZEREPLÉSÉT
Az MSE kprmjgcsapatá már több. mint 

három hete lázban ti. Három héttol ez- 
elött váK ugyanis bízónyossú. hogy az 
FTC, Budapózt jelenleg le^iobh koroi^- 
Céapala aeoember 29 én, vasárnap Marre- 
váBárhelven vendégszerepel. A  köze! 50 
évei erdélyi egyesület mindent elkövet, 
hogy méltó ellenfele legyen a fővárosok
nak. Arra egy pereig som gondolnak, 
fc°7.y «  fTTC-r, tegyőzzék. Azt azonbni. 
állítják, hogr a Fradinak nagyon is 
® e* ÉeB majd izzadni* «  győoielétaérL

Január u-án kezdődik 
a Béri! n -  Récs—Buda
pest városok közötti 
verseny
Mint ismeretes, a németek-'kezde

ményezésére a korcsolyázó szövet
ség hozzájárult a Berlin— Bécs—■ 
Budapest, „három város versenyé
nek," lebonyolításához. A  verseny 
megrendezésére a BKE-t kérték fel, 
A  BKE hosszas tárgyalások után 
végre összeállította a verseny- 
műsort . Ezek szerint január 4-én és 
5-én rendezik meg a műkorcsolyázó 
számokat, míg a jégkorongmérkő
zéseket már 3-án elkezdik, hogy 
azokat idejében befejezhessék.

A  német szövetség már ki is jelölte 
Beiiin és Bécs válogatottjait. Ezek 
szerint Berlint, a mükorcsolyázásban 
férfi részről Kuhn és Zeller> a höl
gyek részéről pedig Ulbrich és 
Schwabe képviseli. A. jégkorong- 
csapat a berlini Rot-Weiss HC  csa
pata lesz. A  volt császárváros ver
senyzőit is kijelölték már. Innen a 
világhírű Rada Edy, May Helmuth, 
Niernberger Hanna és Musilek ér
kezik, a bécsi korougcsapa.t a Wie
ner Eíslaufverein és EKE váloga
tottjaiból fog állni. A berlini éa 
bécsi versenyzőkről Kertész Ferenc, 
páros mükorcsolyázóbajnokunk a 
következőket mondja:

—  Kuhn igen fejlődő fúrtál fütő. 
Erőssége a szabadon választott 
gyakorlat,. Nagy zeneérzéke van, 
gyakorlata élmény. Zeller új tehet
ség. ő t  még nem, ismerem. Ugyanezt 
mondhatom Schwábera és Ulbrichra 
is. A  bécsiek közül Rada Edyt nem 
kell külön bemutatnom a budapesti 
közönségnek, hiszen a két év előtti 
mldgbajnoksagon már bemutatta 
oroszlánkörmeit. Kétségtelenül ő 
most a németek legjobbja. May is 
jó  futó, közvetlenül Rada után követ
kezik. A hölgyek közül Niernberger 
Jobb, mint valaha volt. Nogfiszerűen 
ugrik. A budapesti közönség öt is 
jó l Ismeri már, bár nem nagyon fog
nak ráismerni, mert elfogyott. Művi
tek is nagyszerű formában van. 
Állítólag jobb, m int N iernberger, de 
ezt majd a versenyek fogják meg
mutatni,

A  jégkorongmérkőzésekkel kap
csolatban megtudtuk, hogy január 
3-án lesz a Budapest—Bécs mérkő
zés, január 4-én a két vendégcsapat 
—  Bécs és Berlin — játszik, 5-én a  
német fővárosi, csapat játszik- a 
budapesti válogatott éílen.: A mér
kőzések minden alkalommal este 
7 órai kezdettel karülnek sorra. 
A  műkorcsolyázó versenyek Idő
pontja még nem dőlt el véglegesen,

A BKE uiüknrcso'yízó szaloJXztíüys
vusóvilap rcoirel fői 8-kor külön lánca- 
cópkoes'Ui uuizit Győrbe. A ffy 'rí bemu
tatón Krnsz, Bórly. Baveza Roller dr. 
Torták dr, Szilassy. Kertész, Héti ős 
Psím  vesz részt. A  portyát Nemes dr 
vezeti.

A Szegedi TK  vasárnap, nagyszabású
jcgbrm'UIatót rendez.

KERÉKPÁR

1941 iőMiér 1-től 
Berlinben székel az UCI

A  nemzetközi kerékpáros világ
nak karácsonybafordulón —- óriási 
szenzációja van:

Az UCI, a nemzetközi kerékpá
ros szövetség —  mely 1909 óta vál
tozatlanul Párisban székel, most 
van költözködöben és 1941 január 
1-től kezdődően Berlinben folytatja 
működését.

A kerékpáros világszövetség mun
katervét most állítják össze s mint 
hírlik, a jövö esztendőben nagy
arányú sporteseményeket láthatunk. 
Egy dolog kétségtelen: az UCI fran
cia— angol irányítása megszűnik s 
a vezetés német-olasz kézbe kerül.

Az átszervezett UCI elnöke hír 
szerint német sportvezér lesz, az al
elnöki tisztséget olasz kézbe teszik. 
Szó van még arról is. hogy az el
nökségbe az MKSz egyik vezető- 
egyéniségét is meghívják.

Országúti és pálya 
Euróoa-bainokság 
rendezésé* tervezi 
idén az MKSz
A  szövetség terveit a kerékpá
ros világszövetség pártólólar 
Jóváhagyta

TK r, ^ w " Stittón Rezső j«.tervaz&tet díjjfltóit
h  iJ a í"inben _tóávyarors»á4off díDtii- 

^ ’V’fpapQs omáádti keiálsútte* Eorópa-hajnötccá* mrerrendereiére.. Ett s 
tervezetet a ezövetsí<c átifit  Htótefáhci
felterjesztette a hcrsknáron vilá-rszövct- 
eégnek. moly az MK8 z júvaatetát birt- 
fosro szeretettel fova.ita és a jó ütv ér
dekében teljes erkölcsi támOfratáaúl ígérte.

Az MKSz most ezt az EB tervét kibő
vítette é3_ ezl a tomasornzalot íiemesak 
az országúira, hanem á 'ndürára érvé
nyesíteni akarja. A: reniild-, az: 1000 -raé-
jSS*.',?,clutE,Srv: o kólü'é-cs írének ..és .a 

' u,l10í.'. oshp ,t LBdiet im á in lebonyolítani jövő' ' íteto! j  :
Budapesten «  ezt az ólir.ját- máj- .közölte 
S. ?,* ULI-val. A vila.ffszöy«(ié- tégxÁV 
közölte az MKSz-el, hosy - Zf a tervét 
is szívesen veszi és támogatásai is „ J .  
ijErerte.

A  részletes terveket most dobozza ki 
Szittya Rezső országos kapitány.
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„A .M A C  koooyee 
nyerheti a jővőévi 

yízilahdahajnokságot"
— csak Vízvárinak kell ügyesen nyilatkoznia

A takarékos Eleméri és egyéb apróságot 
az év utolsó úszóver*enyerői

A z  év utolsó veresenyét Eleméri 
Rudi pompás 100 m-es ideje vezette 
be, Á  fiatal bajnok végre sikerrel 
ostromolta meg az egyperces határt 
és 59.8 mp-es teljesítményével idei 
legjobb eredményét érte el. Valaki 
tréfásan jegyezte meg:

-— Kedves fiú  ez az Eleméri. Az 
űszókayitánynak nem akart kará
csonyi ajándékot venni, hanem 
úszott egy percen belüli 10 0 -ast. 
Mindenesetre takarékosan oldotta 
meg a karácsonyi ajándékozást.

—  I-ár még öt ilyen „ takarékos“ 
pyors'szónk lenne, —  vágta rá 
valaki.

Mindig csak csúcs?
Novak Ilonka ismét országos csú

csot úszott. Ez alkalommal 400 m 
hátúszásban. Valaki így érdeklő
dött:

—: M ikor lehetne Novákot „símá“  
versenyen lá tn it A m ikor nem, úszik 
csúcsot...

Versenyen kivü
A  100 m hölgy gyorsúszásnak hat 

Indulója akadt. Ezek közül öten 
versenyen kívül álltak rajthoz 
Csak Vámos Adél indult szabályo
san.

—  M ár ezt sem bánom, —  mond
ta valaki. —  Űsszon mindenki ver
senyen kívül a hölgyek között. Csak 
legalább induló legyen a verseny
számokban.

(Hölgyeink ugyanis nem tolon
ganak a rajthelyen...)

Vízilobda-vá tó
Nagy verseny veit a vizilabdások 

Tx66 %' m-es váltója. Az FTC első 
embere, Szuchi hajszálnyi előnyt 
szerzett Lakival szemben, akit 
Mczey dr jó pár méterrel hátrább 
követett. Földes —  a BSE második 
úszója —  Bródyval szemben ledol
gozta a hátrányt. A  MAC-ot Tolnai 
a harmadik helyen adta át Gyulai
nak. Brandy fokozta a BSE előnyét 
és Tombor is megtartotta az FTC  
második helyét. Szívós második 
helyre hozta fel a MAC-ot és ettől 
kezdve a MAC és a BSE között állt 
a verseny. Mezei még előnnyel tudta

váltani Lemhényit, de ő már csak 
pár centimétert tudott továbbadni 
v'ojteknak. mert Somóczy jócskán 
hozott rajta. Vojtek  tehetetlen volt 
Kánásy rohamaival szemben. Ss 
Eleméri már előnnyel Indult Hazai 
ellen. Az FTC utolsó úszója, Tátos 
hozott ugyan Hazain, de befogni 
nem tudta. Az UTE végig az utolsó 
helyen feküdt.

A  MAC tehát visszavágott a 
BSE-nek a kupamérkőzésük előtt 
elszenvedett váltó vereségért. Igaz, 
hogy a szigetiek kerek hat má
sodpercet javultak egy hét alatt.

-— Ebben a hat másodpercben 
Kánásynak van némi szerepe, —  
mondták a verseny után. (Egy hét 
előtt ugyanis Boér úszott Kánásy 
helyett.)

Igazuk volt..

Itt a csodaszer!
A  Nemzeti Sport karácsonyi „kel

lemetlen" kérdései között Vízvári 
Károlytól azt kérdezte, hogy miért 
nem tud a MAC bajnokságot nyer
ni, mióta ö a csapat intézője.

A  lapkihordók körülbelül ugyan
abban a pillanatban léptek az utcá
ra a Nemzeti Sport karácsonyi szá
mával —  és benne Vízvári válaszá
val, melyben a MAC balsikeréért 
az UTE-t okolja, —  amikor a MAC  
viziiabdásái, legyőzvén az újpestie
ket, a Magyar Kupa győzteseiként 
távoztak a szigetről.

Hazafelé ballagott a társaság, 
amikor valaki kezébe vett egy 
Nemzeti Sportot, kinyitotta és Fiz
uári nyilatkozatán akadt meg a 
szeme. Kapásból mondta:

—  Karcsi bácsi mindig bizako
dott az U T E  ellen és mindig k i
kaptunk. M ost az U T E  elleni bal- 
szerencsénkről panaszkodott és 
azonnal megnyertük az újpestiek 
elleni mérkőzést. Kellő időben még 
egy ilyen nyilatkozat: -— és jövőre 
biztos a M A C  bajnoksága.

MAC? BSE?
Vízvári Károly egyébként boldo

gan mesélte másnap a hivatalában, 
hogy a M AC nyerte a Magyar Ku
pát. A  dicsőség azonban csak délig

tartott. Ekkor ugyanis berobogott 
az egyik kolléga, kezében valame
lyik déli újsággal. A  sportrovat 
élén —  tévesen —  nagy betűkkel 
ez állt:

—  Jobb gólarányával a, BSE nyer
te a Magyar K u ta t!

Lett is nagy húzás! Vízvári Ká- j 
roly egy bosszús délutánt és egy j 
elrontott estét töltött el, míg vég
re a Nemzeti Sport másnapi szá
mával bebizonyította, hogy a k ipát 
mégis csak a MAC nyerte.

Méri * MAC nyerte 
a Vízilabda Magyar 
Kupát?

(Egy kis gólarányszámífás)
A BSE—FTC mérkőzés , vitán a főváro

siak — szomorúan vonultak be az öltö
zőbe. a MAC-ist.ák podijr nagy örömmel 
indultak haza. Mindenki elkönyvelte, 
hogy a MAC nyerte az 1940. évi Magyar 
Kupát.

Annál nagyobb feltflnést keltett úszó- 
kö rőkbe l néhány napilap közleménye,
nmoly másnap arról számolt be, hoj^y a 
Mayyar Kupát jobb gól a Tanyával — a 
BSE. nyerte. Kíváncsian vitatták a szö
vet sédben, hogy vájjon mi okozta a té 
védést?

A dolog e»irys7̂ erfí. A Magyar Kupa
döntőjébe eredetileg hat e*anat került. A
BSE első mérkőzését a WMTK ellen ját
szotta és 8:1 arányban győzött is. A 
WMTK azonban ezután a mérkőzés a tár 
visszalépett a további küzdelmektől. A 
vízilabdában résrebben az '*olt & szokás, 
hogyha egy csapat visszalépett, a rné-sr 
hátralevő mérkőzés-cinek két pontját • 0:0 
TÓlaránnyal az ellenfél , kapta. Ha most 
is így számolnak, & BSE gólaránya 28:9 
lenne és így, csakugyan megelőzné a 
MACot. aine’ vnek 15:5 a gól? tanya.

A  vízi'kibdahizotlsáur azonban már né
hány évvel ezelőtt rájött arra, hogv így 
egészen furcsa helyzet állna elő. Hiszen 
a vízilabdában i'Tcr. na-gŷ  szerepe van a 
cól.arányna<k. E!<ső osztályú csapatok kö
zötti mérkőzésen e-m ritka a Ő--8—10 
gólos győzelem, ami más sportágakban, 
pl. a labdarúgásban nem mindennap for
dul elő. íg y  tehát, ha hz egyik nagycsa
pat már játszott egy kiscsapat ellen és 
— mondjuk — 8:l-ro megverte, arái.yta- 
lnn előnybe kerül a másik nagvcsap&ttal 
izemben, amely csak 0:0 gól aránnyal 
kapja meg a két pontot. Ki is mondta 
annak idején a vízilabdabizottság, hogy 
ha gólarányszámitás dönt a helyezések 
tekintetében, akkor a visszalépett csapat 
eredményeit meg keli semmisíteni é*s úgy 
*■*11 t^kint^ni. mintha nem is indult vol
na a torrán. (Hasonló a futballozó vétség 
jaVnlegi szabálya is.)

Ilyen számítás alapián született meg a 
Maayar Kupa idei végeredménye. Győ
zött a MAC 15*5-08 gólarányával a BSE 
20:8-as gólarányával s-zpmben. miután a 
két csapat pontszáma « gyen lő volt.

A s z t a l i t e n i s z

A  Szatmári Snort Egylet asztali-tenisz
csapata vondé-rül látta a Szentesi MAV-<>t 
Szatmárnémetiben. A versenybe** fölé
nyesen 13:ö-ra az SzSE csapata ny&rt. 
SzSE; Sürger. Barna. Tóth. Ligeti I  és 
LigQtí II.  ,Szet.tcsi MÁV: Agárdi. Irbézi, 
Sólyom, Sz'dyó és Temesi. Az ogyénibon 
szintén az SzSE nvert. 1. Barna, 2. L i
geti I. -3. Ligeti I I  és Sürgői*.

Január 17. és 20 a között rendezik racg 
Budapest asztal i-tenksz bajnokságait. A  
versenyt eredetileg december végén akar
ták lébonyolítani, de az olőkédziilctekro 
rövid idő állott rendelkezésre és azért 
halasztották * későbbre a versenyt.

A svédek táviratától függ
az első svéd-magyar fedett- sí* 
pálya teniszmérkőzés sorsa íj

. A  svéd tenisz szövetségtől hetek
kel ezelőtt távirat érkezett, amely- 
bén elvben elfogadják a magyar 
tenisz szövetség ajánlatát és meg
hívják a magyar válogatott tenisz 
csapatot Stockholmba. A részleteket 
levélben fogják közölni —  írták 
akkor a táviratban.

Nos, a levél most megérkezett. 
A tartalma azonban nem a 'zövet- 
ség szájalze szerint való volt.

Mi azt ajánlottuk a svédeknek, 
hogy a volt KK szabályai szerint 
négyes csapatok küzdjenek egymás
sal. így  négy férfi versenyzőt és 
egy kísérőt kellett volna vendégül 
látniok a svédeknek.

Ezzel szemben a svédek három 
férfi és egy nő meghívását vették 
tervbe. Szerintük három férfi
egyes, egy női egyes, egy férfipáros 
és egy vegyespáros, tehát összesen 
hat szám alkotná az első svéd—  
magyar fedettpálya mérkőzést.

Tóth László dr szövetségi kapi
tánnyal beszélgettünk a svédek 
leveléről.

—  M i ilyen formában is elfogad
juk a svédek ‘meghívásod —  mon
dotta a kapitány. —  Egyetlen 
akadály csak az, hogy a svédék a 
kísérő költségeit nem akarják 
fedezni. Ez pedig nagy baj, mert 
akkor nem is lehet válogatott jellege 
a mérkőzésnek. Az OTT-nek ugyanis 
van egy határozata, amely szerint 
külföldön csak kísérő jelenlétében 
játszhatunk válogatott mérkőzést. 
Ezt a tényt megtáviratoztuk a svéd 
tenisz szövetségnek és sürgöny
választ kértünk.

—  Az előkészületek szempontjából 
úgy lueszem, mintha a svédeknek 
kedvező lenne a válasza s a csapatot 
máris k ije lö ltem •

— Asbóth, Gábori és Szigeti 
összeállítású lesz a férfiválogatott. 
A hölgyek közül pedig Somogyi 
K lárit jelöltem  ki.

—  A férfiak válogatásakor egy 
pillanatig sem kellett a fejem et tör
nöm. Az Asbóth, Gábori, Szigeti 
triumvirátus különben is jó  form á
ban van. Somogyi K lá ri 1939-ber 
Brémában döntőt játszott s ez bil 
lentette most is a javára a mérleget

—  A svéd— magyar január J7 
18. és 19-én Stockholmban kerül le
játszásra-. Utána két részre oszlik a 
csapat és az egyik jele Gevlébeni, a 
másik fele pedig Kyborgbrm játszik 
egy-egy kisebb versenyen.

A  válogatott csapat hétfőtől 
kezdve minden nap edz az újpesti 
fedettpályán. Ha pedig a svédek 
távirata megjön, akkor a verseny 
előtt már egy héttel elutaznak a

svéd fővárosba, mert az ottani 
fedettnályával Is meg kell ismer- óK
kedníök. A  kísérő ügyön serr. múlhat 
a szereplés. Legfeljebb felkérjük a .nkó,
stockholmi magyar követséget, hogy “jFC,
valamelyik tisztviselője vállalja el c]J[‘
a magyar versenyzők istápolását. vor,
Kísérő nélkül tehát legfeljebb a 
vasúton lenne a gárda.

Asbóth hat kPrtt hízott 
a téli pihenő alatt!

Szombathely, december 28.
Szombaton este Asbóth Jóskát, 

kitűnő teniszbajnokunkat pillantot
tuk meg az egyik szombathelyi mo
ziban. A Jóska-gyereket (Szombat
helyen mindig csak Jóska-gyerek 
marad) nagy szeretettel vették kö
rül a szünetben. Megkérdeztük tőle, 
hogy meddig tart. a szabadsága.

—  M ár alig néhány óráig —  fe
lelte Jóska. —  Vasárnap délután, 
már az újpesti fedettpályán leszek.
Komolyan kell már készülnünk a 
stockholmi versenyre, hiszen január 
10-én már útnak is indulunk.

A  párosról is kérdeztem, erről 
azonban Jóska csak ennyit mon
dott:

—  Ezt hagyjuk a verseny utánra,
Úgy hallom, Szigeti O tti jó  formá
ban vám. Remélem, a sérülése neon 
súlyos s a svédek ellen ő is a leg-= 
jobb formájában állhat ki. A z  
bizonyos, hogy mindketten igyek
szünk majd megmutatni a■ svédek
nek . . .

Jóska még azt is elmondta, hogy 
a kéthetes szabadsága alatt pom
pásan érezte magát, hízott is vagy 
hat kilót a téli pihenő alatt é$ 
az erőnléte pompás.

Szóval: jöhetnek a svédek!...
N. K,

Hö SPORT
Dezső Kornélt Finnországba bírták.

Legjobb sífutónkat finn edzőtáborba biv- 
'a mog a finn szőve teósr Kubai Sándor,
. * eleink! tudósítónk utján. Sajnos. Dezső 
Ír úilcvéli.chézoógek miatt nem tud ki- J
nenni, pediijí i£?n nagyjelentőségű Ic iW
í futósportunkra, ha egyik versenyzőnk *»f
• égi# tudná csinálni a fir.n edzésrend- raj
szert a világhírű finn futók társasággá* 
bán. *

Brndl Ismét napry formában! Brad], & 
a németek legjobb síugrója isméi nagy 
formában va:.. A  fiatal világbajnok láb* 
törése óta először ugrott nagvsáncon.
Nemcsak hogy 227.50 ponttal (GÓ és .63 
m ugrásokkal) megnyerte a kitzbübclí 
versenyt Grogot Höli előtt, de a verseny 
után 67 métert ugorva megjavította $ig* 
mund Ruud 6áuc*csúcsát0 Buud 65 métert 
ugrott.

MOZI

A boldogtalan Boyer
gyilkossága és öngyil
kossága az amerika 
közönségesküdtszékei 
előtt

Érdekes kísérletet végzett az 
amerikai Warner-ftlmgyár a Rachel 
Field ,fEgy asszony három élete“  
című regényéből készített filmmel. 
Ebben a filmben Praslin herceget 
Charles Bouer alakítja. Boyer még 
sohasem játszott hasonló szerepet. 
Nemcsak boldogtalan marad, hanem 

gyilkol is és végül öngyilkos
ságot követ el.

Megöli a feleségét (akit egyébként 
ugyanaz a Barbara O 'Neil játszik, 
aki a ,H u majd eljön a holnap“ 
című filmben is Boyer feleségét 
alakította) és azután megmérgezi 
önmagát.

Felmerült az a kérdés, 
hogyan fogadja majd a közön
ség Charles Boyert ilyen szerep

ben.
Akadtak, akik attól tartottak, hogy 
még Boyer népszerűsége sem ment
heti azt a kegyetlenséget, amellyel 
Praslin herceg megöli a feleségét. 
(A  vizsgálóbíró mondja: „Soha
még asszony így nem küzdött az 
életért. A  falak, a bútorok mind 
tele voltak v é rre l. . . “  Mások ismét 
amellett kardoskodtak, hogy éppen 
Charles Boyer népszerűségére és 
rokonszenves ' egyéniségére volt 
szüksége Praslin hercegnek ahhoz, 
hogy a filmen éppen olyan igazi 
tragikus hős maradjon, amilyen a 
regényben volt.

Hal B. Wattis, a Warner gyártási 
vezetője a film nyilvános bemuta
tója előtt összehívta

a  közönség esküdtszékét.
H at férfit és hat nőt hívott meg a 
gyári vetítőterembe. Az „esküdt
szék" tagjai semmiféle összekötte
tésben nem álltak a Warnerrel, 
vag y  más gyárral és a szereplők
kel sem. Szabályszerű nézők voltak, 
akik máskor csakis pénzért jártak 
moziba. Wallis megbízottja is az  
•garik losangelesi mozi pénztára

előtt szólította meg őket, amikor 
jegyet váltottak. Az „esküdtszék" 
végignézte a filmet, azután a hat 
férfi így döntött:

—  Rem ek film , nagyszerű szerep
lőkkel!

Boyerról a hat nő mondott ítéletet
—  Felülm úlja önmagát, mert most 

már gy ilkol is és é le tit is áldozza 
—- a szerelemért!

Ez kell a nőknek!-..

14 film készül Német
országban
(3 német filmet Prágában for
gatnak)

5 Ufa-, 3 Tobis-, 2 Terra-, 2 
Wien-, 1 Bavaria- és 3 Panorama- 
film készül jelenleg Németország
ban.

Ufa-filmek: „Stukák" (Cári Rád 
datz, Albert Hehn, Hannes Stelzer), 
,3ú  várhajók, nyugatra!" (Ilse 
Werner, Herbert Wük), ,,tt a sza
badba" (Zárah Leander, Haris Stü- 
we, Slegfried Breuer), „A becsület 
lovasa" (W illy Birgel), „Támadás 
Baku ellen" (W illy Fritsch, Jutta 
Freybe, René Deltgen).

Tobis-filmek: „Krüger apó" (Emil 
Jannings, Ferdinand Marian), 
„Kampfgeschwader Lützow" (Chrls- 
tian K ayssle r, Heinz Welzel, Her
máim Braun), ,,-íakko" (Norbert 
Rohringer. Paul Wegener).

Terra-fiimek: „Frlerp-mann Bach" 
(Gustav Gründgens, Lény Maren- 
bach), „A  svéd csalogány" (Ilse 
Werner, K ari Ludwig Diehl).

Wien-filmek: „H árom  esküvő"
(Bolváry-film, Marté Harell, Willy 
Fritsch, Theo Lingen), „ A  szerelem  
rru-het" (Hans Moser, Susi Peter).

Bavaria-fílm: „Phillne" (Kathe
Dorsch, Heuny Portén, Hilde Krahl. 
Gustav Diesl).

Panorama-fitm: „Barbarába nem
üt a mennykő!" (Sybille Schmitz, 
Maria Koppenhöfer, Attila Hörbiger, 
Viktor Staai).

A  14 filmen kívül 3 német filmet 
Prágában forgatnak. A  „ N a g y  ki
rály" című Tobls-fílmet és két Ba- 
varia-filmet: a  „C ári P .-ters" című
drámát és a  „Fő a szerencse" cimü 
v íg játékot.

A MOZIK MŰSORA
Jannár I-én vasárnapi keltések.

RÖVIDÍTÉSEK . Sz =  szombat. V — vasár 
nap. a -  «/., t -  Mi. h =  %

Bemutató mozik
ÁTRIUM Marglt-körát 15. Tel.: I53-0SL 
f6, fS. flO. Sz. V.: f4 kor Is A szerelem 
nem szégyen. (Tolnay. Jávor i 
UELVAROSI Hl KA Dó Petőfi Sándor-n. 6. 
T .: 181-244. 10-töl 24-ig folyt, Magyar-. 
U'fa- újjee- és Fox híradó. A jövő ho
roszkópja (rajzos híradó), Egytál étel. 
Építő i.emzet. Kajzfüm.
CASINO Eskü a. 1. T.: 383-102. n«. f8 . hlO. 
Sz. V.: 3 kor is. A notredamei toron -őr. 
(Charles Laughton )
CÍTY Vilmos császár át . 36. T.: 111-140.
h6. h8, hlO.. Sz. V .: h4-kor la. Repülő 
ördögök. (Stan és Pan).
CORSO Váci utca 3. reiefon: I3Z—818 
f6. Í8, flO. Sz. V. f4-kor is. Balalajka. 
(Nelson F.d-dy, HajmáiW Hona.)- 2. hót! 
DÉCS1 Teréz-körnt 28. Tel..: 125-952.
ffi f8. fll>. Sz. V.: f4-kor is. A szerelem 
uem szégyen (Tolnay, Jávor.)
FÓRUM Kossuth Lajos-u 18 T  : 189-543 
n6, f8, lilO. Sz. V.: n4 kor is. Kék madár. 
(Maeterlinck világhírű mese játéka.) V. 
d. e. 1 1 : l/ovasmgtiné.
HÍRADÓ Erzsébet brtrtút 13 T.: 222-499.
9-től 24-ig folyt. Magyar-, Ufa-. Luce- 
és Fox híradó. A jövó horoszkópja (raj
zos híradó). Egytál étet. Építő nemzet. 
Rajzfilm.
OMNI A Kölcsey otea 8. Tel.: !30125.
5, n8. fiO, Sz. V .: 4. 6, 8. 10. Repülő 
ördögök. (Stan és Pan).
R A D Il'S  Nagymező ntea 22. T.x 122-08 
f6. h8. hlO. Sz. V.: f4 kor i«. Tóparti lá
tomás (Sirnor. Tolnay, Jávor.)
ROYAL APOLLO Erzsébet-körni 45. T.: 
222-002 n6. f8, blO. Sz. V.: 3-kor is.
Balalajka. (Nelson Eddy, Hajméssy 
1 ona.) Pro'oncálva!
SCALA Teréz körót W. T.: IH -Ill.
n6. f8, hlO. Sz. V.: 3-kor la. Árvíz It diá
ban. (Myrna Lov. Tvronne Power.) 
URÁNIA  Rákóczi-ut 2i Tel.: 145 046. 
5, n8. no. Sz V.: hS-kor is. Egv királynő
szíve. (Zarah Leander.) V. d. e. 11: A
nyugati villám háború. I, réfcz.

U tán játszó  mozik
BROADWAY Károly-körót 3. T.: 422-722. 
f4. f6. Í8. HÓ. Sz. V.: f2-kor is. Broad- 
wav Melodv 1940.
CAPITO! Barohs-tér *3 Tél.r IS4-SS7
f4. Í6, f8, flO. V. 12-kor is. Hazajáró  
lélek. 31 én este 10-kor: Kék madár és

CORVIN 0I!ől-űt 40. T.: 138-988. f4, f6, 
f8. f 10. V.: f2 kor Is. Sok hiihó Emmyért. 
V. d. e. f ii: ördöngős fruska. 31-én:
Kaharé.
ELIT Szent István kiírót t«. T.: It4 SOS 
4, 6. 8, 10 . V.: 2-kor is. Sok hübó Lm- 
myórt.
HOLLYWOOD Bethl n tér *. T.- 22S 0O3. 
f4. f«. f8. flO. V.: f2-kor Is. OZ. V . d.

fii- Kaló-kb asszony.
KAMARA Dohány Utca 48. T-- 423 Sül
1 1 . 3. 4, 5. 8, 10 . Rózsafabot. - 31-én este 
f ii  kor; Hát smUvala.

LLOYD Hollán nfoa 7/s. Tel.: I l i 998 
f 4, fS. fs flO. V.; f2-kor is. Erzsébet 
királyné.
PALACE Erzsébet körút 13. T.: 221-222.
11. 2 4 8. 8. 10. Igen. vagy nem? 2 h*t! 
PATRIA Népszinház-ntea 13. T.: 145 675. 
4. 6, 8, 10. V.: 2-bör is. Erzsébet királyné. 
29 én d. e. h ll: Táncolj és szeres®. 1-én 
d.,c. hll- . Kozákok kapitárvá.
SAVOY Üllői-ól 4. T.: 140 Mii. f4. f8. f8. 
flO. V.: f2 tői.- Erzsébet királyné. 29 én
d. e. f i i :  Táncolj és szeress. l-<h. d. e. 
f i i :  Kozákok kapitái.ya.
S1MPLON Horthy Miklós-úl 82. T.: 268- 
999. Í4, ffi, Í8, f)0. V. f2-kor is. Sok 
hűhó Émmiért. V. d. o. 11: Kék Szakáll
8. felesége. 31-én: Nagy szilveszteri ka
baré.
'STUDTÓ Akácfa-ntea 4 T  : 225-276. 11, 2. 
4, G, 8, 10. Pepita kabát. 2. hét!

Továbbjátszó mozik
a l k o t á s  oimhöí-ót ii. Tei.t 355-374.
n4 n6, tl8, nlO. V.: n2-kor is. Poelames- 
ler. V d. e. ll- Kerosszék.
FELVAROSI Irányi ulca 21. T.: 384-563. 
4, 1. 8, 10. V.: 2, 3. 4. 5. 6, 7. 8. 9. 10.
Bel ami.
BUDAI APÓLLO Széna tér T.: 351 500. 
f5. h7, 9. V. f2. f4. f6. f8. flO Hazafelé. 
V. d .. e. f i i :  Kis csHri. 31-ór. oetc nll. 
Nagy ez'lvrsztcri kabaré.
ELDORiDO NépszinlJizu 31. T.: 133 171. 
4. 6. 8, 10. V. 2-kor ás. A fain rossza 
V. d. e, 10, f 12: Pasztái királykiaasz-
sropy.
HÓM ERŐS Hermina-űt Tel : 196:178 
h5. 7. nlO. Sz.: í4-tő). V.: f2-től. Pén
tek 13.
IPOLY Csáky ntea 65. Tel.: 292-526. f4.
f6, f8, flO. V.: PJkor is. Hazafelé. V. d.
e. 11: Slrogoff Mihály. 31-én esto 10-kor. 
Szilveszteri elöndás.
JÓZSEFVÁROSI Kálvária tér 7. Tel.: 
134-644 f4 ffi fs fio V - f2 KOI s
Bel ami. V. d. e. flO és f 12; C«ak egy
szer vzigy fiatal. _ 31-én esto fél 1 2 . Vi 
dá-m filinelőadáa.
OLYMPlA Erzsébet kftrót 26 l’.i 4ÍS 188
11. 2, 4. 6. 8, 10  Bel ami.
OTTHON Beniezkv-utén 3. Te! : 146-447
(.4, n6, n8, nll). V.: n2-kor is. ITazafcIé. 
V. d. ©. 10 és 12: Zivatar Kemeneö-
pusztán. 31-én este nl2: Vidám filmelö- 
adúa.
PHONIX Rákóczi ól 68. Tel.: 223-242. 
11. 1. 3, 5. nS, flO. Be! ami.
RIALTO Rákóczi-ut 70. Telefon: 224 413. 
11. 1. 3. 5. n8. flO. V.: 10. 12 2. 4. 6. 8. 10- 
Budapesten először: Lángoló határok
Stan és Pat.. a búval bélelt boxbajnok.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda szombat kivételé 

és kiad'vei minden nap Szerkesztőség és kist 
nivata! Bp. VIIL, Böki Szilárd utca t 
-  Távbeszélő 132-499 és 133—917. Levél 
•ím: Budapest '2. Posiaflók 42

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gynla. — Ff 
elő# szerkesztő: Hsppe L4sz>ó. — Feli 
őa kiadó: Knltsár litván.
Előfizetés* dij: Belsőidre egv bóra ! 

3.2lk negyedévre . külföldre 9—. -  
Amerikába 10.—
Nyomatott a Stádium Rt. kBrfergAgé-
- --------eyóvy Aladár Itunti.

A  R AÜIö  MŰSORA s
Vasárnap, december 2*.

Budapest I  (549.5 m): 8: Ébresztő,
Hui.glcmezck. — 8.45: Hírek. — 10: Egy
házi ének és szentlií-széd (Tóth K. János, 
a )>Hst: Szent Jmro kollégium prefektu; 
na). Bánáti Buchncr Aufal: Karáosonyi 
mise. — 11.15: Evangélikus in tori tisztelőt 
(Scho-Iz László glmn. vallaslanár). — 
12.30: Székesfővárosi zenekar. Vezényel:
Fridi Frigyes. — 13.43: Hírok. — pl;
Hanglemezek. I. rész. M ű vészié mezők.
(Oigli, L ili I ’ons, de Luca.) XI. ré>sz: 
Fitmdalok. (Glgli. Erna Sark, Eggerth 
Márta, Schipa.) — la: Időozerű gazdasági 
tanácsadó. — 15.30: Szalonötös. — 16: 
Hangképek yasíi-nap sportjáról. BmzAI: 
Plűhár István és Legényei József dr.
— 16.30: A  világhódító Jézustársrság. A
rend 400 eves alapítása. I*. Hyenis And
rás előadása. — 17: Hírek magva:', szlo
vák és ruszit. nyelven. — 17.15: Hon- 
védmusor1 — 18: Varsa Imro magyar rió- 
tákat énekel, kíséri Vereti Ijajos cigány
zenekara. — 19; Hírek m-’gOar. német 
és román nyelven. — 19.20: Sporlerad- 
m-ények. — 19.30: Magy.v pa riszt »
színpadon. IT. rósz. Tanulmány, Irta é« 
ria.div.i Csanády Dyörgy. Előadásra ke
rülnek jelennek Kodolónyi János: Föld
indulás; Nyíró József: A Jéznofarreó 
ember; Jókai Mór- Dózsa György:.Kos 
Károly: Budai Nagy Antal ós Nyirő
József: Uj haza c. müveiből. Közn-mü- 
ködtk- Nagv Ibolya F-gyod Lenke. I-,'ZJ-. 
nyl Olga, Gnbbi H i’da, Kulcsár Irma, 
Ixihotay Árpád, Gárdny Lajos. K 'neezi- 
Boócz Lajos. Bársony István, B-losa 
Soós László. Dévényi Gynn. -  20.40:
llíre-k. — 21.15: Schuhort: Esz tiitr trió, 
Előndia a Busch-hármas. Hnnglemez. - — 
22: Hírek. — Utána: Táj.rzenekar játszik.
— 23: Farkas Jenő cigányzenekara mu
zsikál.

Budapest I I  m'- H : Az 1 . honvéd
-valogczred zóneknra. Vezényel: Pongrácz 
Géza. _  12.05- Levente rádiófélóra. -  
15: Mn'ceir'-’ C ,Bch» i-i/z-zongora számai.
— 15.30: , Emlékezés Knas Ivnrra. Bóka
Lász'ó előadása — jg. Sza'on-'itös. — 
16.25: Az -Operanáz -loeember 28-i tö adá- 
aának kozvctnéise. Hai.gfolvétel. .Mozart: 
Figaro házassága. -  Gróf Almaviva: 
Hámor? Jinrc: A grófnő: Nagy Margit! 
Suor.nne szobairány: Orosz Julin; Figaro, 
v- y: Losönczy György; Bnrtolo:
Komáromy Pál; MaroAina: Szilvássy

Bavilio énpkmastor- Lauri-sín 
.Cberubin, apród: Gero Lola'; An- 
kertész; Szórna lányi .lái.os; Fan- 

chette, a leánya: Kováts Jo’ án; Don
-urzio, a híró: Somló József: Első leány: 

norányi Karola: Második leány: Múthő 
Jolán. — Az I. fe-lv. ötán kb. 18: Pírok. 
7- ,Az előadás után kb. 19.25: Szórakoz- 
laio zene. Hangfelvétel. -  20: Hírek Lé
met, olasz, angol és francia nyelven. — 
-0.30: Londvai Jóska cigányzenekara mu
zsikál.

Kaeaa (259.1 ml: 9: Egyházi ének és 
szentbeszéd a Sz.ont Orsolya-rcnd kassai 
templomából. (Gvuresovios Tstvá: ieoló 
giai tanár.) — 10 : Hanglemezek. — 10.15: 
EvangóliKuK istentisztelet a kassal evan- 
eé’ ikus templomból (Tewénvl Koméi). — 
11.15: Hírek, heti beszámoló. — 1 ] 35:
Hanglemezek. — Közbon kb. 11.45: B5. 
vid történelem az J940. évről.


