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Oflh 6 yörgy5t
visszahíviák Csilébe

Ab Edzők Alosztályához sürgős meg
keresés érkezett, amelyben Orth Györ
gyöt, minden idők legjobb magyar kö
zépcsatárát hívja vissza a csilei labda
rúgó szövetség edzőnek. Orth György 
ezelőtt öt évvel már működött Csilében 
és most is a szövetség edzője volna, na
gyon kedvező anyagi feltételekkel. Az 
Edzők Alosztálya a1 megkeresést' továbbí
totta a jelenleg Olaszországban, Savoná- 
'bsa működő Orth Györgynek;

Szukováthy dr a szabadságolását kérte, 
a miniszter további rendelkezésig Hisángyi 
Ottó dr-t bízta meg a Testnevelési Főiskola 

igazgatói teendőinek ellátásával
folynak a tárgyalások 

a húsvéti tornáról
F E R E N C V Á R O S I  H Í R E K

Február 8-mmsorsolták ki 
az NB IL kolozsvári és 
székelyföldi csoport fá
nak mérkőzéseit

e r d é l y i  h í r e k
A z N B  TI, kolozsvári és székely- 

földi csoportjának tavaszi sorsolá
sát február 8-án ejtik  m eg. A z  előb
binek a sorsolását K olozsvárott a 
Sácffj?-palotában, az utóbbinak a 
sorsolását M arosvásárhelyt (F ő-tér  
84. szám  alatt) végzik.

Aa erdélyi kerületi bajnokságok 
Sorsolása február 11-én lesz. A  k o 
lozsvári kerület mérkőzéseit K olozs
várt, a nagyváradi kerület m érkő
zéseit N agyváradon és a szatm ári 
kerület mérkőzéseit Szatm árném eti
ben sorsolják.

A  sorsolások tervsorsolások lesz- 
»ek, tehát, figyelem be veszik az egye
sületek kívánságait. A  tavaszi ra j
tot a  helyi időjárási viszonyoknak 
Megfelelően állapítják m eg, de a b a j
nokságot a minősítőkkel együtt jú - 
Wus 22-ig  mindenhol be kell fejezni.

&
A b N B  II, kolozsvári és székety - 

Halát csoportjának első és m ásodik  
^V eszettje  pont- és gólarányra m enő 
körm érkőzést játszik  az NB I.-be  

ju tásért. "A, n égy  csapat közül 
kettő kerül be.

&
Bírv&rö m érkőzések  a következő 

®aPokon lesznek Erdélyben: m árcius 
23, április 6; május 4.

Válogatott m érkőzések : m ájus
25-én Békéscsabán: Békéscsaba—
r^gyvárad, július 1. K olozsvár: K o 
lozsvár— Békéscsaba.

íto
A s M LSs és a JT E rdélyrészi k i- 

fehdeltségének tisztesei:
K özpont: K olozsvár: ügyvezető:

®*ücs Elemér, helyettese: Sim on
“ ?Dő dr, titkár: Rónai Lajos, pénz- 
j r°s: H orváth Balázs, ellenőr: K o- 
jpzsváry István, NB egyesbíró: 
~'®útschek Géza dr, igazolási ü gyek  
®föadója: Soős József, JT ügyvezető: 
I’ elser Jenő, JT titkár: Kuszalik
“•nos dr, JT oktatási vezető: A dor- 

Ödön.
^ N agyvárad : szövetségi m egbízott: 
ftovács László, előadó: Dobé Gusz- 

JT csoportvezető: Schm idt

■Marosvásárhely: szövetségi és JT  
Megbízott: Holbach Jenő.

Szatm árném eti: szövetségi m eg
“ tóott: Studnicka Pál,
Yezető: Kiss Kálmán.

JT csoport

It-Mézdivásárhely: JT m egbízott
Alakos István.
,̂ SePsiszentgyörgy: JT m egbízott 

^ W cze r  István.

összesenPsrf"z „^L S z jelenleg „ „
syesületet tart nyilván a visszatért 
mélyben s védelembe vett egyesü- 

m ég további három van. ím e:
(Kolozsvár) :  1. KAC, 2. Bástya, 

• KASÉ, 4. K. MÁV, 5. K. Húsos, 
K - MSC, 7. K. III. kér., 8. K . 
ggibor, 9, k . Villamos MSE.
( N agyvárad): 10. NAG, 11. N. T ö - 

Í C ^ f8’ 12‘ N - Egyetértés SK, 13. N . 
iie SE, 14. N. Elektrom os SE,

N. Vasas SE.
s -r í f  Vóhhi>: 16. Dési SE, 17. N a g y 
kai °ino aÍ SG’ 18' Nagyszalontai B ocs- 
fc*:’, 19;  Szatmárnémeti Törekvés, 20. 

tm ám . SE, 21, Szatmárn, Bar-

Kochba, 22. N agykárolyi AC, 23. 
N agybányai SE, 24. Szerencsefel 
(N agybánya), 25. Gutín FC (N a gy 
bánya), 26. M arosvásárhelyi SE, 27. 
M arosvásárhelyi M TE, 28. Hargita 
(Székelyudvarhely), 29. Turul SE 
(Szászrégen), 30. Csikszeredai TE,
31. Textilm üvek (Sepsizentgyörgy),
32. Corvin SE (S sztgyörgy), 33. Szé- 
kelyk-ereszturi K AC, 34. G yergyó- 
szentmiklősi SE, 35. Kézdivásár- 
helyi SE.

Védelembe v ett  (a  bajnokságban 
nem vesz részt): 36. Corvinus SE
(K olozsvár), 37. M akkabi SE (M a
rosvásárhely), 38. Székelyudvarhelyi 
M TE.

0
A  M áram arosszígetl SK-t az 

M LSz a Kárpátaljai alosztályhoz 
osztotta be.

Debrecen vissza
akarja hívni Mórét

N agy meglepetéssel vették a hírt 
a debreceniek, hogy M óré tavasszal 
már nem lehet edző. A  debreceni 
DVSC-szurkolók körében m ost m oz
galom  indult meg, nem lehetne-e 
arra bírni, hogy játszón tavasszal 
—  a DVSC-ben. Hiszen debreceni 
fiú, Debrecenben kezdte, ott fe jlő 
dött naggyá. A z  bizonyos, hogy 
Debrecen szeretettel és* örömmel 
várná, de kérdés, M óré tud-e, és 
akar-e j ö n n i . . .

Ui labdarúgócsapat Kiskunhalason.
Kiskunnala-scn az egyik nagyvállalat 
megalakítja tisztviselői és munkásai re
szelte a futballcsapatát. Az új egyesület 
a kiskunsági alosztály II. osztályában 
fog szerepelni.

Illetékes helyről hözlik: Bzuko-
váthy  Im re dr, a M. Kir, Testneve
lési Főiskola igazgatója, a főiskolai 
ifjúság által a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszterhez benyújtott pa- 
naszirat kapcsán a fegyelm i eljárás 
elrendelését kérte a minisztertől. A  
kultuszminiszter úr Bztahó Tibor 
egyetemi tanárt bizta m eg az ügy 
előzetes kivizsgálásával és a tőle 
beérkezett jelentés alapján m eg
állapította e hó 21-én keit rendele
tével, h ogy  a fegyelm i vizsgálat el
rendelésére semminö ok fenn nem 
forog  és ezért annak megindítását 
mellőzi,

A  Főiskola ifjúságának as igaz
gatóhoz intézett levelében és egyéb 
beadványokban fog lalt fegyelem sértö 
fellépéséért és a  rendbontásért —  
a súlyosabb fegyelm i büntetéstől 
m éltányosságból eltekintve —  rosz- 
szalását fe jezte  k i és felhívta az if
júságot, h ogy  a tanulmányi kötele
zettségnek haladéktalanul tegyen 
eleget, m ert annak nem teljesítése 
súlyosabb fegyelm i következm énye
ket. vonna m aga után.

A. m iniszteri rendelet kézhezvétele 
után Szukováthy  Im re dr, a F őis
kola igazgatója  bejelentette a  m i
niszternek, h o g y  az ifjúság részéről 
vele szemben m egnyilatkozott bizal
matlanság és legjobb törekvéseinek 
félrem agyarázása elvették a kedvét 
az' intézet vezetésétől és ezért sza
badságolását kérte.

Hóman  Bálint kultuszminiszter a 
M. Kir. Testnevelési Főiskola igaz
gatásával további rendelkezésig Mi- 
sángyi Ottó dr-t, a Testnevelési 
Főiskola helyettes igazgatóját bizta 
meg.

Eddig az illetékes helyről jött 
közlemény.

M isángyi Ottó dr tegnap délután 
már m eg is jelent új m egbízatásá
val a főiskolán, összegyűjtötte a 
hallgatóságot az alilában és bejelen
tette a m iniszter döntését. A  hallga
tók kitörő öröm m el üdvözölték és 
köszöntötték fe l új igazgatójukat. 
M isángyi pár szót m ég szólt hoz
zájuk, fegyelm et kért tőlük, a 
sportem ber józan  fegyelm ét, nem 
szolgai m egalázkodást, hanem tisz
tességtudó, de gerinces és észszerű 
beilleszkedést az országépítö munka 
síkjába. V égü l bejelentette, hogy a 
pár nap óta szünetelő kollokváltatá- 
sok a mai nappal ú jra m egkezdőd
nek.

Lelkes hangulatban tartotta 
első
szabadtéri edzéséi a Kispest
M á r  c s a k  N e m e s  g y e n g é i k é d  i k
Még együtt van az egész kispesti gár

da, amidőn négy óra után néhány porc; 
col megérkezünk. A játékosok igen jó 
hangulatban várják az edzés megkezdé
sét. A főtéma — természetesen — az 
Olajkárok Kispesten maradása. Olajkár 
I azzal fogadott bennünket:

— Ha már nem mehetünk Vjpestre, 
nagyon meg fogjuk verni őket.

A játékosok ezután Puskás edző veze
tésével a tornaterem helyett a szabad
térre vonulnak. Néhány kör lefutása 
után gimnasztikái gyakorlatokat végez
tet az edző. Rövid törné zás után a játé
kosok gyaloglókká vedlettek át. Meg
számlálhatatlan kör legyaloglása után 
Olajkár I kiállt, mert még nehezen 
megy neki egy kicsit a sok járás. Meg 
te jegyzi Puskás edző:

— Hála Istennek, mindjobban belejön a 
fiú.

Közel ötvenperoes szabadtéri edzés után 
Puskás ed'ztj véget vet az edzésnek. A 
fiúk szomorú Szívvel hagyták el a pá
lyát. Mindenáron '"“„focizni1’ akartak. Az 
edző azonban hajthatatlan.

Közbon megtudjuk az edzőtől, hogy 
Serikcy Gyula, a Kispest népszerű Igaz
gatója. CfiéfiZfiég-0 helyreállítása végett 
néhány napon - belül kórházba fog vo- 
n®h*h

Az öltözőben o hangulat mindjobban 
emelkedik. A gyúrópadon Olajkár II 
hatalmas hahotákba kezd, mert nem 
bírja, hogy a talpát csiklandozza a- 
gyúró. Alig birják a gyúrópadot tarta
ni. Közben Odry és Szilágyi ..húzza'* 
egymást. Szilágyi ezt mondja Odrynak:

— Nem szép tőled, hogy nem mertél 
kiállanx ellenem futásban.

Mire Odry így válaszol;
— Nem lett volna sok ertelme. mert 

úgyis megvertelek volna.
Közben ismét az Olajkárok ügye ke

rült szóba. A játékosok már Csak azért 
is ürülnek ani-ak, hogy az Olajkárok 
itt maradtak, mert így a csapat vezető
sége már csütörtökön esté kiadja a fi
zetésüket.

Mikor eljövünk. Olajkár II  utánunk
szól:

— Csúnya ruhát fog szakítani az Tij- 
pest. hogy lássa. kiket vesztett eil 
Egyébként legalább a negyedik helyen 
fogunk kikötni.

A Debreceni Vasutas SC már a szabad
ban edz. A tornatermi edzés után, a 
kedvezd időjárásra való tekintettel is . a 
DVSG már a szabadban tartja edzéseit. 
Az első szabadtéri edzés a DVSC-pályán 
volt és könnyű mozgásból éllelts

A  Ferencváros a múlt héten és 
ezen a héten is két-két tornaterm i 
edzést tartott. A z  ötödik edzésre ma, 
pénteken kerül sor. D im ény  L ajos 
edző a következőket m ondja:

—  Sok a. beteg  nálunk s  m ost 
úgy látszik, &ii is kezdem . N em  
érzem  magam a legjobban.

(■—  M ikor leezdik m eg a szabad
téri ed zések et? )

—  N em  kell sietnünk, van m ég  
időnk. Február 2-án délelőtt akarom  
először kivinni a fiúkat. A k k o r  rög 
tön labdát is kapnak, hiszen a torna- 
terem ebn is rugdalják a labdát. Addig  
m ég tartunk néhány tornaterm i ed
zést, A z  első kétkapus já ték o t fe b 
ruár S-én tartjuk m agunk k ö zö tt. 
Február 9-én kom oly barátságos 
m érkőzést játszunk s február 16-án 
jöh et az Erdélyi Kupa döntője. 
(Színhely: Csepel, ellen fél: W .M FC), 
M ost m ég csak annyit mondhatok, 
hogy nagyon elégedett va g y o k  a 
fiuk szorgalm ával. Nincs sem m i baj 
az edzések körül.

Székely Tamás
és a Mezőgazdasági 
középiskola a KISOK 
műlesikló bajnoka

Csütörtökön délután rendezte a KISOK 
ezévi műlesikló bajnokságát a Sváb
hegyen, a hárompróbás lejtőn. A 15 ka
puval tarkított pályán magasszínvonalú 
verseny folyt és az eredményekben meg
látszó hatalmas fejlődés azt mutatja, 
hogy. ez a nemzeti szempontból fontos 
sportág jő kezekben van.

A versenyt Michnay. Géza. KISOK-fő- 
titkár irányítása mellett vitéz Szabó Zol
tán, Takdts Andor, Somogyvári Ferenc és 
Ra'./cai Gyula testnevelő tanár rendezte.

Az eredmény: Bajnok: Székely Tamás 
(Werbőczy) 46.9 (24, 22.9), 2. Kálmán
István (Mezőgazd.) 54 (28.6. 25.4), 3. Kál
mán Dezső (Mezőgazd.) 56 ((28.6, 27.4),
4, Hrabovszky János (Mezőgazd.) 1:02, 5. 
Papp János (Toldi) 1:02.1, 6. Laczkovich 
(Toldi) 1:06.8, 7. v. Bánk (Ágh. Ev.)
1:15.6, 8. Szilvdssy (Toldi) 1:16.1, 9.
Szászi (Árpád) 1:23.8, 10. Korén '(Mező
gazd.) 1:81.1, 11. Wolff (Ágh. ev.), 12.
Háberl (Árpád), 13. Pölhing (Ném. bír.), 
14. Horváth (Árpád), 15. Nagy (Árpád), 
16. Tagay (Mezőgazd.), 17. Pásztor. (Ágh. 
ev.), 18. Zilahy (Toldi), 19. Vargha (Ágh. 
ev.). 20. Gáspár (Árpád), 21. Majorszky 
(Mátyás), 22.. Kaiser (Néni. bir.), 23. 
Posta (Toldi), 24. Pcrleth (Toldi), 23. 
Sándor (Ágh. ev.), - -

Csapatban: bajnok: Mezőgazdasági kö
zépiskola (Kálmán 1., II.. Hrabovszky, 
Korén, Tagay) 29 pont, 2. Toldi gimn. 
(Papp, Laczkovich, Szilvássy, Zilahy, 
Posta) 51, 3. Árpád 62, 4. Ágh. ev. G9.

A garmischi kiküldetésért versenyen 
kívül indult Henrik Ferenc (Toldi) 49.4 
mp-es, Adler-Rdtz József (Kegyesr.) 1:09 
mp-es időt ért el.

A pénteki futűbajnokságra 160 egyéni és 
tíz csapatnevezés futott be. A versenyzők 
délután 2 érakor gyülekeznek a fogas
kerekű alsó végállomásánál. Ennek a ver
senynek az esélyese a Mezőgazdasági kö
zépiskola, a második helyért pedig a 
Toldi és az Árpád fog nagy harcot vívni.

Egyéniben a Kdímdn-testvérek esélye
sek, valamint Kapocsi és Kalmár (vala
mennyien Mezőgazd. középisk,).
ÜSZAS .

B IX E ZN A T LASZI.fi —  
K O RM AN YFöTAN ACSO S

A  korm ányzó ú r . a - m iniszterelnök 
előterjesztésére Beleznai L ászló  dr 
m. kir. kormánytanácsos, budapesti 
ügyvédnek a sport érdekében k ife j 
tett érdemei elismeréséül a m agyar 
királyi korm ányfőtanácsosi cím et 
adományozta*

<r' .  :

A  Ferencvárosban különben egy  
kis szomorú ú jság van: Mailinger
Béla elnök beteg. Kórházba kellett 
vinni. Em iatt elmarad, a vezetőségi 
tagok  ülése is s így  m ég nem dönte
nek, hogy Bíró 71-nek mi lesz a sors;’..

A  Ferencváros Barátainak Társa
sága egyébként csütörtökön tóté 
tartotta szokásos vacsoráját.

Beszélgettünk' vitéz K ém em sy. 
Sándorral is, ő ezt mondta:

—  A  belgrádiak jelen tkeztek  a 
húsvéti torna ügyében. M egírta.', 
hogy a BSK és a Gradjanski ss ,.c;í 
tud jönni húsvétra Budapestre s 
m egírták azt is, hogy a visszavágói 
nem  a pravoszláv húsvétlcOr, hátié'::-, 
a pravoszláv pünkösdkor akarja^. 
Ez a m i püykösiMink ■ után van . Ő O  
héttel. É k k or  nekünk  ■ bajnoki’ nii: - ‘ 
kőzésem k vannak. M egpróbáljuk  
m ost azt, hogy a mi pünkösdi ünn§ 
peinkre teg yü k -a  visszavágót. Talán 
sikerül„

As első levél
S tockholm ból:
Gábori írta

Svédországban járó teniszezőinkre! 
eddig csak azt tudjuk, hogy  4:2 
arányban megverték, a svéd válpg: - '  
tottat. E gyéb hír m ég alig érkezeit 
a csapatról. Gábori Ejnil feleségéhez 
írt levele az ‘első-fecske.1 Gábori eb
ben m egírja, hogy- kellemesen- telt C-I 
a négynapos út. A  tenger-is jó l v -' 
selte' m agát az átkelésnél. Stockhcb -. 
bán díszes küldöttség fogadta a mr - 
gyár csap atot.'A lig  n yo lc .fo lt hid: f 
volt csak,, tehát az idő kellemesne::- 
mondható. Leírja m ég Gábori az el': ’i 
edzésüket és m egjegyzi, h o g y ’ jól 
ment a játék és bizalommal néznél: 
a m érkőzés elé.

M int tudjuk, ez a bizalom indo
koltnak bizonyult.

Bonyodalom 
a Szeged portyája körűi

.

A Srefieö AK beterjesztette s. szőve'.- ’ 
sóshoz portyajelcatését a Jú-tosztóvi- - 
bnn lebonyolított öt mérkőzéséről. 
szövetség n Bortól: ' Pál által nláírt por-' 
tyajelentést nem fogadta cl, hanem * *-' 
küldte a déli alsziivetséghez nrzal. hogy 
a portyán rószlvett néhány szegedi já
tékost bizonyos körülményekre von&tkorí- • 
lae hallgasson, ki.

Aradi is temesvári játékosok a ááJ! 
alszövetségbcn. Bajusz, az Aradi AO és 
Szegedi, a temesvári Kinizsi volt 
lcosn a Makói TK-hoz, Csűri, az A 1 
MTE volt játékosa.-a. Uiskunfcl-ogy'ln’.:. 1 
Reménységhöz kérte igazolását.
ÖKÖLVÍVÁS

NÉKETC RSZAG—DÁNIA 10.il 
A Kopenbágában megtartott német-öé.:i 

ökölvívó viadalon a német csapat bizto
san győzött. Eredmények (elöl a német 
ökölvívók): Obermauer veszt Kaj Fre- 
deriksen ellen, Bögers'nauson veszt Viago 
Frederiksen ellen, Schlmanski veszt Ras- 
mussen ellen. Schmeöes nyer Bründstnin 
ellen. Murach győz Köp- ellen (Kops 
jobbkezéfe-ak középujjh eltörött a máso
dik menetben), Schmind* 'egy mérkőzés
ben győz G. Petersen elten, CJmar győz 
Ch. Christiensen ellen. KlehiholdermanM 
«  8% moaetbcK kiüti fiorenaossai*
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megfiatalított összeállitáísfean. szerepel
ne: Szép f. — Klein, üngcher — Váradi, 
Csibugi, Müller — Antal, S-adp / / . ,  Tomi, 
Kovács, Spítzer. ás ha ki is dőlne ezek 
közül valaki, szépszámú tartalékgárda áll 
rendelkezésre.
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Névs aoaooeoaeaoooos 

Lakhely; soooooöoso

o6ooaoo«o©oo»o»

A beküldő alá vöt 1 maffát a fe-T léteik
nek, Minden szelvényhez ép és for
galomban tevő használatlan 10 filléres 
‘'bélyeget kell mellékelni. Aki hoten- 
kir.-t ötnél több szelvényt küld, kö
teles ide keresztet (csillagot) lenni:

Kötelezd 11x60 'réte
res váltót az NB-beral

R. B. (Budapest, VI., Nayymező-u. SS.) 
a labdarúgó mérkőzések előtti kötelező 
váltófutás gondolatát teszi magáévá és 
többek között így ír: „Ha minden mér
kőzés előtt HxGO, vagy 11x70 méteres 
váltóba való részvételre köteleznék a két 
csapatot, rövid idő alatt nagyot gyor
sulna a magyar labdarúgás. A futballis
ták váltója sokkal érdekesebb és izgal
masabb lenne, mint. a hasonló vízilabda- 
váltó, részben, mert nagyobb létszámban 
futnák, részben, mert a képességek nem 
annyira nyilvánvalóak és előre eldöntöt
ték, mint a vizíiabdások úszástudása. A 
nagycsapatok fokozott mértékben gondot 
fordítanának a futóedzésre, mert nem 
akarnának szégyenben maradni a kis
csapatok mögött, a papírforma szerint 
esélytelenebbek pedig legalább ebben 
igyekeznének megverni az esélyeseket/* 
Kifejti ezután a levélíró, hogy egy mér. 
teözés előtti 60—70 méteres futást min
den labdarúgónak él kell bírnia, és ha az 
edzéseken a futásra is több időt szentel
nek. minden játékos, végeredményben 
tehát a magyar labdarúgás is gyorsabb 
lesz. Emellett pedig a mérkőzés is ér
dekes számmal bővülne, mert egészen bi
zonyos, hogy a két csapat szurkolótábora 
hatalmas érdeklődéssel kísérné kedven
céinek váltófutását. Kísérletképpen elő
ször c«ak az NB I-ben vezetné be. a kö
telező váltót, maid ha itt beválik — és 
efelől .semmi kétsége sincs — minden, 
labdarugó mérkőzést ezzel kezdetne el. 
,,A győztes csapatnak — írja befejező 
soraiban — Magyarország leggyorsabb 
labdarúgó csapata címet adnám és a dí
jazásról is megfelelően gondoskodnék/*

Ferencvárosi 
szurkolók hangja

Kovát; n János ,'Csorna, Arany Jánoson. 
3.) így  ír: .M iért olyan meddő a Ferenc
város csatársora a kapu előtt? A csatárok 
a mezőnyben szépen tologatnak, de a 
kapu előtt, teljesen elfogy a tudományuk. 
Okát abban látom, hogy nincs átütő
erejű középcsatára a Ferencvárosnak. 
Pedig könnyen szerezhetne ilyent a Fra
di: miért nem szerződteti le a soproni 
Salamonit! Ha pedig nem akarnak más
honnan hozni játékost, tegye a közép- 
csatár helyére Sárosi fff-at. így képze
lem el a Ferencváros legjobb összeállí
tását: Csikós (Pálinkás dr) — Szoyka dr, 
Idtrai — Hámori, P-olydr, Lázár — Ka
locsai dr (Teller), Finta (Sáros! III.), 
Sárost / / / .  (Salaratm), Kissely, Oyetvai 
(dítutay).”

Borbély József és Stfífán József (Ko
márom) lelkes hangulati) levele így' szól: 
„Itt a tél, a labdarúgók pihenője. A 
Fradinak líem valami hosszú pihenőt ho
zott és a diadalmas őszi idény után itt 
áll előttünk az Erdélyi Kupa első dön
tője. Bízunk, abban, hogy a mi Fradink 
újra a régi küzdeniakarással éa tudással 
fog játszani és akkor őröm lesz minden 
vasárnap Fradi-szurkolőknak lennünk. Ta
vasszal eljön az idő, amikor a szövetségi 
kapitány úrnak nem lesznek gondjai a 
válogatás körül, mert a Fradi mindenre 
képesi'

Nem esett el Sí mony il
Tfh hegedűs Tibor (Budapest, V-, Ka

tona Jóssef-u. M.) . azt közli velünk, 
hogy véleménye szerint téves az a köz
lés, amely Simányi haláláról szólt. ' 4 
mu'.t év őszén, tehát jóval a fegyver- 
szünet után, hallgatott egy párisi hely
színi közvetítést Párig—Nyugat labdarúgó 
mérkőzésről. Amikor a gépét bekapcsolta, 
éppen 4:4-re állt a mérkőzés és világosan 
hallotta, amikor Simonyi góljával 5:4-re 
győzött a párisi csapat. A francia be
mondó Jó! érthetően mondta: „Btsimonü" 
— ahogyan a franciák Himonyi nevét ej
tik. De utána is több ízben ismételte a 
nevét úgy, hogy tévedés nem foroghat 
fenn. *

Egy kisegyesületértf
Jágercsdh Nándor ('Budapest. XIH-,  

tjteg-u. 6.), a Cdmpactnr SC lelkes sfur. 
kólója azt szeretné, ■ ha szeretett lila-
fehér csapata tavasszal, a következő —

Elismeréssel ír
a magyar labdarúgás korszerűsítése,, fej 
lesztése érdekében végzett munkánkról 
Gratsl Ferenc (X.„ Tomcsányi-u.t Városi 
Házak). Az ,,igazi* szurkolók ‘ nevében 
további munkára buzdítja lapunkat.

Egy igazi tornász- 
tehetségre

hívja fel a MOTESz figyelmét egyik kis
teleki olvasónk. A fiú mindössze 16 éves, 
K ér gén Lászlónak hívják. Olvasónk sze
rint olyan érzéke van a tehetséges le
ventének a torna iránt és máris olyan 
gyakorlatokat csinál, hogy akár or
szágos viszonylatban is megállná a he
lyét:

Hí a baj a kassai 
légsportban?

Egy volt kassal sportember (nevének 
elhallgatását kéri), aki hivatali beosztá
sánál fogva most egy másik városban él, 
jégkorongmérkőzést vezetett most Kas
sán, és az alábbi sorokkal szeretné rá
irányítani a figyelmet a kassai jégsport 
bajaira:

— Hibás a város, mert a Városi Szépítő 
Egylet nem adta ki bérbe a jégpályát 
az egyleteknek. Pálya nélkül pedig nem 
lehet. jégsportot űzni. De hibásak az 
egyletek is. Különösen a KAC és a Rá
kóczi SE, mert e két klub közt a vi
szony még elmérgesedettebb, mint an 
nakidején a cseh ICsSK-val volt. Miért

nem tud a város az egyleteit segítségére 
sietni? És miért nem tudják az egyletek 
egyszer már félretenni az ellenségeske
dést, Burtovszkiék és Rohringerék fogja
tok össze a magyar sport érdekében 1 
Kassán mindig igen szép közönségük 
volt & jégjátékoknak. Egy KISOK-xnér- 
kőzésen több néző van, mint a főváros
ban íl BKE—-BBTBJ mérkőzésen. Tegyük 
félre a személyeskedéseket és fogjunk 
össze a szent cél érdekében’

Kezdjék korábban 
a CsB-t!

írja Rálátás Ferenc (fDunaharaszti). A 
budapestkörnyéki szurkolók nem tudják 
végignézni a küzdelmeket, mert későn ér 
véget a csapatbajnok! küzdelem és le
késik a vonatjukat. Olvasónk belátást és 
méltányosságot kér„

Á BTK-ért aggódik
Böszörményi, Sándor (Szentes  ̂ 27., 8zé- 
chenyi-u. 62.). Figyelmezteti a ÉTK-t, 
hogy az FTC elleni mérkőzésre kérjen 
szövetségi ellenőrt, nehogy meglepetések 
érjék a pontozásnál. Emlékezteti a mag- 
dolnavárosiakat a tavalyi FTC—BTK 
mérkőzésen történtekre, meg a most le
folyt FTC—-WMTK összecsapás pontozói 
tévedéseire. Levele végén olvasónk ki
fejti, hogy bízik szeretett csapatában, a 
BTK-ban.

Keveházi ellen
szólal fel Kovács Géza (XIV Ajtösi 
Dürer-sor 17.y. Szerinte Kevehazi nem 
vezette jól az FTC—WMTK mérkőzést, 
szemmel láthatólag inkább a saját mozgá
sával törődött, mint a szeme előtt folyó 
küzdelemmel. A szurkolók és a verseny
zők idegeinek „kímélését*’ kéri lapja vé
gén olvasónk.

Rossz talajon igen jót mozgott 
a csütörtöki edzésen a Gamma

.Adám és Baranyai próbát Játszott
Csütörtöki edzését a Bánát-uícai 

pályán tartotta m eg aá Gamma. A  
pálya talaja igen rossz. Hó ugyan 
nincs, van ellenben vékony jégréteg 
és azalatt víztócsák találhatók.

—  Jó, porm entes pálya, —  jegyzi 
meg Thuróczy. János, a Gamma fö - 
pénztárosa.

Szilvásit, a Gam m a új hátvédjét 
keressük.

—  Szilvást m ég  nem, vehet reszt 
az edzéseken, a bokája m ég dagadt!
—  m ondja Jánosi Béla, a Gamma 
sportigazgatója. —  E gyheti teljes 
pihenőt kapott a fiú. A  já tékos kü
lönben sincs a fővárosban, Bajára 
utazott, va.lam,ilyen iratokat kell ott 
beszereznie.

A  Gamma két csapattal áll fél az 
edzésen. Vörös és fehér a két csapat. 
A  vörösek kapuját Háda, a fehére
két Havas védi. A  fehérek jobbössze
kötője Adám, a jobbszélsö viszont 
Baranyai, a SaJBTC játékosa.

—  Baranyai az egyesü letének  leve
lével je len tkezett nálunk és mi alkal
mat nyújtunk n ek i arra, hogy az ed
zésen  részivegyen , —  mondta Jánosi 
Béla.

A z edzést Sós edző vezeti. P.ögtön 
nagy játék kezdődik. A z  edző han
gos szóval m agyaráz, tanít, dícsér 
és korhol. Feltűnően frissen m ozog 
Váradi, pedig elég  kevés labdát kap.

—  Hiába, n agyon  észrevehető, hogy  
nincs itt Sütő, ak i jó  labdákat adjovi 
Bélának, —  je g y z i m eg Heint z 
G yörgy dr íduboi-vos.

Adám  ügyesen m ozog, sokat dol
gozik.

—  E gész jó  kis já tékos, —  hallat
szik a lelátón a közönség körében. 
Játék közben érkezik K irály , a 
Gamma volt válogatott fedezete, aki 
tavasszal ismét visszakerült csapatá
hoz.

—  Sajnos, nem  tudok hamarabb 
jönni az edzésre, m ert sokáig dolgo
zom ! -— m agyarázza Király Sós ed
zőnek.

M ajd egy kis bem elegítés után a 
vörös csapathoz áll be.

M ost Turay I I  remekbeszabott 
gólt fe je l a hálóba.

—  Ennek a fiú n a k  «  fe je  ‘n&m is 
aranyat, hanem gyém ántot ér  —  
m ondja Jánosi Béla.

A  fehérek együk tám adását Bara- 
Baranyai szép beadással fe jezi be.

—  Kár, hogy o lyan  jobbssélsönk van, 
■mint Váradi —  je g y z i m eg az egyik 
néző —  különben nagyon tudnánk 
használni Baranyait.

A  csúszós ta la jon  gyakori a hiba.
~-e Hiába, ez n em  ideális a já tékra

—  jegyzi m eg T huróosy  János.
M egérkezik A g fa lv y  Ipoly  is, a

Gamma ü gyvezetője. Ebben a  pilla
natban Toldi G éza  gó lt rúg.

—- E z az ön tisz tele tére  történ t —  
jegyzi m eg H ein tz  G yörgy dr.

Havas nagy önfeláldozással dobja 
m agát Twray I I  lába elé, bele a 
legnagyobb sárba, vízbe. Csurom
vizes lett.

—  N o tessék , ■m-ost tiszta, száraz 
m ezt adhatunk H avasnak  —  mond
ja  tréfásan, tettetett haraggal Já
nosi Béla.

A  harmadik harm adban már Sütő 
is  játszik, m ert közben  megérkezett. 
A  csatársor be lső  hármasa Így áll 
fe l: Sütő, T uray, Takács.

—  t e h e t ,  h ogy  tavasszal is ez less 
a csatársor belsöharm asa  —  halljuk 
a lelátón.

A  játék Irama a harmadik har

madban ia igen erős. A  játékosok 
olyan frissen m ozognak a nehéz ta 
lajon, mintha most kezdték, volna a 
játékot.

—  Ú gy látszik, hogy jé  erőben  
vannak a fiaink  —  jegyzi m eg A g- 
fá lvy  Ipoly.

Lassan sötétedik m ár éa Sós edző 
a játék végét jelzi.

A  kétkapus játék eredménye: 6:5 
a vörösek javára.

Góliövö: Turay II  (3) ,  Takács (2) 
és K em ény  (11-esből), illetve Toldi 
(2),  Adám  (2)  és Baranyai.

Mindenki bevonul az öltözőbe. 
Jánosi Béla intézkedésére Sütő és 
Király  m ég szorgalm asan ró jja  a 
köröket, ő k  kevesebbet m ozogtak, 
a hiányt pótolniok kell.

Edzés után Jánosi Béla ezt mond
ja : ,

—  Sokkal jobban -mozogtak a fiuk, 
mint legutóbb. Adám, is, Baranyai 
is biztatóan m ozgott. Ezen a héten  
már nem tartunk több edzést.

A  Gamma vasárnap délelőtt a 
M OVE Fér. Törekvéssel játszik ba
rátságos mérkőzést. A  tartalék- 
játékosok részére is nyélbeütnek 
m ajd mérkőzést.

“ sssee<«*

á l l á s  é s  t u - á s  s e t t u M . . .

—  De jó  kedve van, T erefere úr! 
M iért énekel, m iért nem  beszél in
k á bb f A z t jobban m egértjük. M it 
jelentsen  az, amit én ekelt

—  Csak a legnagyobb titoktartás  
m ellett súghatom  m eg, hogy a neves  
vidéki válogatott csatár, aki a na
pokban a fővárosban volt, a budai 
görögbetiis egyesületben  jelen tkezett. 
A rról volt szó, hogy a já tékos  szíve
sen jön  fe l ism ét a fővárosba és szí
vesen  játszik  a budai csapatban, ha 
állást kaphat. A  tárgyalás nem né
ze te tt  eredm ényre, m ert az egyesü 
let elnöke külföldön tartózkodik és  
azt akarják, hogy az elnök döntsön 
ebben a dologban.

—  Kiről van s z ó t  Miért n em  
árulja é l t

—  N evet nem, mondhatok. A z t  
azonban elárulo'tn, hogy a já tékos  
valamikor a válogatott ,,agytröszt“  
egy ik  já ték om  volt.

* Kocsis Gézs. a Tokod .játékosa *z- 
úton mond kSszdjietet az Újpest játéko
sainak és vezetőinek, meri édesapja ha
lála alkalmából a temetésen ineffjplentek 
és koszorút helyeztek el.

A Makói TK  ú.i erteSjé Herozeg Ferenc 
dr. a szeg-adi KB AO volt válogatott já 
tékosa lett,

MOHÁCS SEGÉLYT KÉR
A Mohácsi Tli-bea anyagi zavarok vsn- 

r.ek. Az 52 éve#; egyesület ennek elle
nére feltétlenül indulni akar a hajnolt- 
s&srban s most segélyt kór a szövetségtől. 
Az adósság enyhítésére február 1-én 
sport bált rendeznek. Az edzéseket Pa- 
róczi István intéző-edző vezetésével a 
jövő Tiélon Kezdik él. Legközelebb lesz 
a közgyűlés. A jelöltek: éltük: Bartók 
Lajos dr, h. jegyző, ügyv. alelniik: Fa
ragj) Gábor tanító, intéző: Paróezi Ist
ván, szakosztályvezető: Sehnsfder Edo,

A SZEGED
csütörtökön déintán tartotta második 
tornatermi edzését. Ezen az edzésen mák 
a?ok a játékosok vettek részt, akik Bem 
szerepeltek a portyán. A Szöged egyik 
tegtehotségegchb fiatal játékosa, Tóth 
Kálmán, aki egy alkalommal jobbbátvó- 
det is játszott az e'sü osapníbsm. eíiitm 
zott Szépedről. Tóth Szombathely (elé 
fart, Shoí or SzPC saíneiban fog játszó
in. Kérdés még azonban, hogy ki is 
mii n o  a Szeged. ’

Csillaghullás a JT-ben
A  M agyar Labdarugó Játékveze

tők Testületé az alosztályainak elő
terjesztésére a következő játék
vezetőket léptette elő:

III. fokra
Krdélyrés&l Alosztály*. Grimm Kálmán. 

Gencsy Béla, Bükiedet György, Lposey 
László dr. íöchmklt Béla, Maim Karoly, 
Győri Ferenc. Fejér István.

Budapesti Alosztály. Figyelmest Sz. Fe 
renc, Halász Ferenc, Sallay II. János, 
Gondál- Árpád, Hunfalvi János, Stubeczky 
B'err-ne, Gárdonyi István, Jánosi Miklós, 
Polgári József.

MOVE Alosztály: Soronkívül: Földes
(Fibinger) Sándor.

Délmagyarorszúgi Alosztály: Sztjjárto
János.Nyugatmagyarorssági Alosztály: Hor
váth Győző.

Kfizépmagy(írországi Alosztály: Cigelédi 
Károly, soronkívtil. Vollek Tstván.

Délnyugutmagyarorsgáni Alosztály: 8o- 
ronkívül: Se.hwara Nándor.

Keletmayvarorszdgi Alosztály: Auer
Kálmán, Pillér József, soronkívül: Tho- 
mas Henrik dr.

ás (.okmagyar őrs sági Alosztály: Havas
János felvitt., Palkó István felvid., Havas 
János felv.. Palkó István felv., soron- 
kivül: Hegyi Zsigwond.

II. fokra
Erdély részi Alosztály: Hamar Andor,

Raduch Jenő, Vtnczt József, Kalmár Ti
bor ötvös József, Csont Samu, Stud- 
nicka Pál, Petrán Sándor, Jania Nándor, 
Csonka Gábor, Máthé András, Kovács 
János, Gőllner Attila, Búbért Sándor, 
Polareczky János, Z. Sebess József, Gá
bor Ferenc Szabados Ernő, Lakoncaik 
Lajos, Molnár Józsiás, Kallina Vencel, 
Vitai Sándor. .

Budapesti Alosztály: Békési Tstván. Ka- 
lotai Frigyes, Tunikold József, Hanzéli 
István, Pusztai József, Korkay Nándor, 
Rendes Ferenc, Dobsa Elek.

MOVE Alosztály. Barcs Aladár, Bukó 
Gvörgv, Osepregbv János, 1 nerc Jórsef, 
Pálos Ferenc, Pintér Imre, Tamási Tnusz 
Ferenc. - /

Délmagvarorszdai Alosztály: Galgóai
Grulich Ernő, Hegedűs Imre, Horváth 
Zoltán, Kovács Sándor, Németh Gyula.

Kéletmagyarorssngi Alosztály. Bánsági 
Miklós, Farkas Iván.

Délnyvgatmaoy(írországi Alosztály: Dá 
vid Jenő, Deák Ferenc, Horváth Géza, 
Kováts Pál, Magyar Móder Ernő, Márton 
Géza dr.

Közép-magyarországi Alosztály: Fehér
György", Mihály Sándor dl-.

Észákmagyarországi Alosztály: Benkő
Sándor, Bozsik Ferenc, Hpchholzer János, 
Kardos István, Richnneszky László, Vile- 
zsál Árpád. Soronkívül: Csala András,
Mécs Ernő, Mészáros János, Rózsa Gyula 
dr.

I. fokra
Erdélyrészí Alosztály: Jakab József.

Kopenetz Lajos dr. Holbach Jenő, Csont 
Sándor. Czinczer István, Kis Xós Antal 
Sepsi Endre. Soós József, Mohai Imre, 
Molnár Attila, Tímár Béla, Nagy István, 
Bartha Zsigroonű. Szerény II, János, Szi
lágyi János, Barta Károly, György Zol
tán. V/inkler Vilmos, Mecaárl Ernő, Csel
le Sándor, ifj. Kupás Gyula, Mann Aurél.

Budapesti Alosztály: Balassa .Lajos,
Ballu Károly, Balogh Miklós. Benedek 
Béla, Bordó László. Berényi János, Bor
széki István. Coutha Sándor, Dalios D. 
Richárd. Dezső Gábor, Duffek Ferenc, 
Fehér Benő, Főrls Sámuel, Fridvalszky 
Gyula, Gervay József, Glózik János, Go- 
lenszky György, Guthy József, Hegyi 
Kern János, Herbály Antal, Korányi II. 
József, Hutter Kálmán, Katona Józkef, 
Kerekes Jenő, Klamár István, Kolossy 
Imre, Komár István, Koronczay Károly, 
Kovács III. János, Kemény K. Antal, 
I,[)torczay József, Major László, .Martin 
István Mózny .János, Mocsári József, Műi
kor, János, Náda.sdy Zoltán, K, Nagy 
Tibor. K. Nagy János, Németh János, 
Nyitray Sándor. Ott József, Patala An
tal, Peterka József, Petrovics Károly, 
Pállá Pitrieh J., Pongrácz István, Pöcze 
János, ftácz Albert, Rédei Riedl Frigyes, 
Skultéti Dániel, Szabó János, Sz. Szacin. 
Kér Ede, Szterényi Tivadar, Szukk Sán
dor. Tajty Béla, Teli Péter, Tóvári Mi
hály, Turosányl Mihály, Turóczy Károly, 
Úghy Sándor, Varga Elemér, Varga Jenő, 
yarga Kálmán, Verebes Pál, Verebély 
István, ifj. Zsamóezay Ernő.

Délmagy (írországi Alosztály: Adányi
József, Almás Gyula, Abrahám Jenő, 
Barna József, Bánki Károly,\ Berta Ká
roly, Eibal Sándor Cső.ti Ferenc dr, Do- 
böczky Ferenc, Dobos József. Dudás Sza
bó János, Faragó Vince, Fekete Béla, 
Gyarmathy Mihály, Kákőnyi József dr, 
Kiss Imre, Kókay József, Kovács István, 
Liliom István, Pálfv József, Pintér Jenő, 
Rozsnyai József, Schanjien János _ dr, 
Solti Miklós, Szundi György, B. Tóthy 
Imre, Török Lajos. Wlttmann Ferenc, 
Zsembery István.

Nyugatmaiiyarorszdoi Alosztály: Balogh 
László, Egerváry György-, Finta Iknre, 
Gürszky Sándor, Halasi József, Hamrnsrl 
Ferenc, Hercig János, Keresztes Ferenc, 
Németh Jenő, Kindl László,, ifj. Koháry 
József, Lőcsei Lóber Antal, Moflár Jó
zsef, Risőcki István, Rózsa Péter, Síéi
nél" István, Tokaji Ferenc, Török Antal 
Wöller János.

Kelet-magyarországi Alosztály: Erdélyi
László, Horényi János. Körőssy Antal, 
Horváth Károly. Ráday Andor, Füzessy 
Béla, Nedeczky Ruzséjk Gyula, Steíanszky 
János, Faragó Mihály, Kiss István, Tóth 
Sándor, Csórni István, Szolipsinszky Já
nos, Kazinczy Lajos, Vasa József, Juhász 
Bála, G4fl Imre, Kobzos József, Vekerdi 
Géza, Kahán József, Torna László, Linón 
József, Gerber József, Pásztor Miklós, 
3z. Kovács Imre, Székely Tibor.

Békéscsabai Alosztály: Gáspár Lajos,
Hőgye József, Imbe Lajos, v. Nagy Szabó 
Béla, Rekényi Imre, Vigh Lajos.

Kárpátaljai Alosztály: Fiiak Mihály,
Kökőrcaény Béla, Kubinyi Jenő, LeuEá- 
nice Sándor,

Középmagyarországi Alosztály: Csem-
nitzkl János, Deák Antal, Dunai Dezső, 
Dobál Jenő Deli Lajos, Cselényi Ernó, 
Földvári Sándor, Gróf István, Hamar 
Antal, Janeső István, Kasincky János, 
Kovács Gyula, Kozák Gyula, Kőbl János, 
Medgyes Ernő, Méisner István, Nagy Jó
zsef Nagy Sándor, Raj Ferenc, Rónai 
Béla, Sárkány Kálmán, Sárai Boldizsár, 
Szabó Sándor, v. Sziráky János, Turozer 
Vilmos, Valis Árpád, Kéri Gyula, Pász
tor Károly.

Sszakptagyarországi Alosztály: Bakó
Aprél, Bendicsek Gyula, Bernáth Viktor, 
Bojtos József dr. Csöpp Sándor, Dévay 
László, .Erdei Aiidráa, Gallé István, Gaz- 
dnrh Gj-ula, Jvanies László, Juhász lát
ván, Kerekes Dezső. Kőriseit János, Ko
vács Ferenc, Krompaszky Géza dr, Kus- 
tán Dezső, Lajos Géza, Marti Zoltán. 
Mikula János, Mogyoressy Gyula. Pál- 
falvy János, Petrlk Zoltán, PeírilK: Tat - 
><ián,- Printer Gyula, Sehrnmfeó Jenő, 
Szentíváuyi Sándor, Szolnoki László, 
Tóth Béla. Tulaj Lajos, Uhlár József, 
’wftliikampf Lajos,

Gyakorló játékvezető-, Gómo.v T. ászló.

Téli Kupa Pályázat Vili.
Beérkozési határidő: tebr, 1, 3S őfsn'
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A beküldő alávotl maítüí a íeltétei-és  ̂
nek. Minden esel vényben ép éf jót- 
^alomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeflct kell mellékelni, AkL heten-

í kir.í ötnél több emelvényt kula, kö
teles idő keresztet (csillagot) íeű«i:
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Leleményes játék* 
vesétek

A v a g y
Intéző a rács mögött, 

rendőr karddal 
és zászlóval

A. keletm agyarorazági já tékveze
tők  kedélyes összejöveteleken  össze  
szokták gyűjteni aa idény legjobb  
eseteit s  a valóban legjobb esetet  
apró díjjal jutalm azzák.

A. legutóbbi idény sele jtező je  már 
m egvolt, a döntőbe a következő két 
eset került.

i .
A z  egyik  kis városkában a nagyon  

ideges in téző fo ly ton  ,a partvonal 
m ellett szaladgált s  beleszólt a jár- 
tékba és a já ték vezetésb e  is. Go- 
rondí Im re volt a já tékvezető , ő  á  
gyors elhatározás em bere. Hirtelen  
m egkapta a szaladgáló intézőt s  d 
közönség kacaja közben  becipelte  
az Öltözőbe. A z  öltözőt kulccsal be
zárta és a kulcsot zsebretette . A z  
öltöző ablaka a pályára nyílt, azon  
vasrács volt. O tt dugta ki a fe jé t  
az intéző, de szólni nem  m ert többé, 
m ert fé lt, hogy a já ték v eze tő  az ab
lakot is becsukja. A  m érkőzés v é
gén az intéző n ev e te tt  a legjobban  
az eseten. Am íg ugyanis az intéző  
szaladgált, addig a csapata vesztés
re állt, a bezárás után azonban 
minden m egfordult s végül is az 
intéző csapata g y ő zö tt ,

3.
A  másik eset M átészalkán történt 

m eg. Itt baj volt a partjelzővel. A  
közönség folyton  gúnyolta a part-- 
jelzőt. MAr-már k itört a botráng, 
am ikor Joanovics G yörgy  já ték 
vezető  hirtelen k iv e tte  a zászlót ff, 
partjelző kezéből s  azt a községi 
rendőrnek adta. A  községi rendőr 
oldalán kajrd volt s a k özöm én  
többé nem- szólt e g y  szót sem , 
Annál is kevésbé, m ert a rendőr ki
tűnő partjelzőnek bizonyult.

*
(D ebrecenben m ost azt vitatják, 

hogy m elyik já ték v eze tő  érdemli ff 
díjat f )

Víz alatt
a Törekvés salakpályája

A  hirtelen bokiiszüntótt olvadás alapo
san elöntötte a Törekvés-pályát. A  ho-
gárhátú játéktér mív.tes árvíztől, de 
a salakpálya annál kcvóíbó. Pedig egyen 
lőre, a salakpályára van nagyobb szuk-- 
6ége a .csapatnak. Kedden még alapos ; 
tryatoglóo'jaóet tartottak (15 kör oróS 
iramban), szerdára azonban már csak 
csónakkal lőhetett volna közlekedni a 
pálya körül, íg y  aztán megint «  torna
tere mii c szorultak.

A pénteki edzést szüretnek a szabadban 
rendezni, szó lehet róla, hogy az új.on- 
na.B füvcailott játáfctőreu tartanák labda- 
edzést, A pénteki edzés pontosa:. 3 óra
kor kezdődik, utána vacsorával egybe
kötött szakelőadás !«sz.

Nemcsak ns Újpestnek, a Törekvésre,,' 
is inogván t.z első sérültje. Kotróba, ?  
kitűnő fiatal kapun labdázna közben só  
riiit nmg az álián. A sériikW azonbs® 
nem komoly- Zörgő térde megint rakov 
cftttnnkodil;, további kezelésre szorul.

Lehetséges, hogy vasárnap már könnyű 
kétkapus mozgást, (s tart a ősapát, gy*" 
lógjátákkal élénkítve.

ÜJ erők s m s e -b e n . A D V*r btzrysJ.3-
tolta Kocaár di kapué «Vi Mitlya joblF
összokfitő igftzolááát. Miudkát jáUikof 
GalBnból jött át magyar területre, Kn-ffí" 
szerű jálékogok. Mlllya má,r ar. «l*ő WJ“ . 
nokl mérközfoen szerepet kaphat ás 
beválik. Szabó, az eddigi jobböazzokoW 
hátra m-egy a íedezeísorba.
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FARKA.S MÁTYÁS e lőad ist fart az Edzők
Alosztályában

A G Y O R S A S Á G R Ó L
ül siakelőadá§5©r©iaf indul az ediőal- 
©sitáiybars — F a r k a s  M á t y á s  előadása 
kedden fél 7=lc©r kezdődik az MLSz tanács
termében

Z E M & 6

M egint napirendre került a  m a
gyar labdarúgás egyik fogyatékos
sága: a já ték  lassúsága . Ennek a 
kérdésnek egyik része a já tékosok  
lassúsága- Kétségtelen, hogy a 
gyorsaságot fokozó módszerek terén 
a* atlétika sokkal előbb tart, mint 
4 labdarúgás s az atléták által le
szűrt eredmények m ég nem ju tot
tak el a  labdarúgásig. A z  M LSz 
Edzők Alosztálya ezért akar szoro
sabb együttm űködést az atlétika 
Szakértőivel.

A  múlt évben Vadas Iván tartott 
■előadást az edzőknek a bemelegítő t- 
föl, a bemelegítés fontosságáról.

A  m ost meginduló új szakelőadás- 
sorozat első előadója Farkas  M á
tyás, a M AC-atléták kiváló edzője 
lesz. H ogy miért éppen rá esett az 
alosztály választása, azt S enkey  
liftre, az alosztály ügyvezetője 
mondja el:

Olyan előadóra van s&ü'ksé- 
9ünk, aki a labdarugó szem üvegén  
keresztül is tudja nézni a gyorsaság  
Problémáját, K eresve sem  találhat
tunk volna jobb m egoldásts mint 
Farkas M átyást aki nem csak kiváló 
atléta volt, hanem jó  já tékos is. ö  
tehát tudja azt is, hogy

milyen a® a gyorsaság, amelyre
a labdarugónak szüksége van,

hogyan lehet azt elérni anélkül, 
hogy a labdaedzés rovására menne. 
Fgy labdarugó sokkal bonyolultabb 
edzést végez, mint eg y  atléta, a 
labdarúgásban a gyorsaság e g y  a  
®ofc egyéb  feg y v er  közül, míg a vág-

M it m@nd a  „ m e g 
t é r t "  K r a s z n a i"
a szombathelyi futball 
„karácsonyi ajándékau

Szombathely, január,
Krasznai, a  Haladás régi hátvéd- 

|e m ásfél éven keresztül nem rúgott 
labdába. Szolgálata, m unkabeosz- 
fasa nem engedte, hogy  részese le- 
Ilyen a Haladás mérkőzéseinek. K a- 
facsony táján visszatérhetett pol
gári foglalkozásához és miután a 
•MáV-mühelybe nevezték ki iroda- 
Segédtisztnek, nyom ban bejelentette
* Vezetőségnek:

’— Játszani akarokl Tudom, hogy  
'9en sokan már eltem ettek , de én  

megm utatom , hogy a rég i 
*Kada“  tud még futballozni és hasz- 

tagja lesz a Haladás védelm é- 
»e/e.

Csak nem  akarsz túltenni a 
mjri Krasznain ? —  húzták a já ték o-

* A zt tálán nem , de azt igen, 
Jjtfy nélkülem ne lehessen össze-

mani a Haladás tavaszi csapatát.
' T essék elképzelni —  szól e so - 

°k írójához — , mindössze 28 éves  
Jjpyok és ha m eg is híztam e g y  ki

tt (jelenleg 80 k iló), azért hasatheni
6e»t eresztettem , inkább erőm  te ljé -
r,.- erzem  magam. Ú gy fog ok  fe l-  
h ú ^ n i  a kezdésre, hogy m ég né-~Jziilní a kezdésre , 
m yszor a, régi hangorkán kísérje a

H í.
ycit

f k o m a t  és a hazai szurkolók is 
J ««S á k , hogy azért a „Kadaf‘  nem
, m eg, hanem m ég tud fu tbal-

% y  folytatja ; 
gc'~~ Ú gy volt a s  kérem , hogy k é t  

ezelőtt kineveztek forgalm ié- 
r^ttk. El is helyeztek  Szom bathely- 
f • term észetes, hogy nem  is tud- 

telkiism eretesen készülni a m ér-  
j  f^sefere. Akárhányszor hetek m úl
ttá e<lzés nélkül. T erm észetes,

dy nem csak elhíztam és kén yél- 
fi.e® lettem , hanem m ég a m galm as- 
e ®°hkít és biztosságom at is e lv e 
t e t t é i n .  E zért történt, hogy ha 
kg ném elykor és rendszertelenül 
^ á l l t a m  a játékba, nem m ent s e -  

dy sem  a focizás. Ereztem , h ogy  
ssab&d erőltetnem  és várnom  

addig, amíg nyugalmas m unka- 
'kapok. Bántott, hogy igen so -  
futballidöm végét je lez ték , de  

Hídfőm, hogy ha egyszer  arra a 
^ ttik  áhelyre kerülhetek, am elyik  
3óts^ny edí a rendszeres edzést és  

° tj akkor a „Kada" újból fe ltá -

most úgy érzi, hogy e lko 
kszéit ennek az ideje f, 

i£~~ K gyi M egvan a rendes beosz- 
e .°m ' ez a munkakör lehetővé teszi 
ér* entt$zeres munkát és já tékot és  

is ’ kogy ha néhány kilót le - 
t0. ft ® súlyomból, ami egészen  biz- 
f0l.’ ” fcfeor legalább is elérem, a r ég i  
eo«  » 'W* a Haladásnak már csa k  

Tgjttítvédröl kell gondoskodnia.
~sy beszél az önbizalommal, le lk i

társának minden a gyorsaság. A  
labdarugó m ásképpen fu t, mint a 
vágtazó, nem összpontosíthat csak  
a futásra, m ert hiszen a játékból 
sem  kapcsolódhatok ki s  a labdával 
is törődnie kell. Hirtelen irányvál
toztatásokra is szüksége van, ehhez 
pedig arra van szüksége, hogy az 
egyensúlyával mindig rendelkezni 
tudjon. Rem élem , hogy Farkas Má
tyás előadása hasznos lesz edzőink 
tudásának kibővítésére. Ú gy tervez
zük, hogy Farkas előadása után

„interpelláeidg óra ,e
következik  am elyen az előadónak 
kérdéseket tesznek fe l  a m egjelent 
edzők.

•—• E z az előadás üj sorozatot in
dít el. A  rendszer kérdését lezártuk, 
a vita vég ére  pontot tettünk. M ost 
szabadon foglalkozhatunk egyéb, 
hasonlóan fontos kérdésekkel. Úgy  
tervezzük, hogy legközelebb Horváth  
Boldizsár dr tanár urat kérjük fel, 
hogy a sportszerű  gyúrásról tartson  
előadást. A z  ifjúság neveléséről, a 
jellem nevelésröl is lesz majd szó, 
egyelőre  azonban még nem  döntöt
tük el, hogy ezeknek a kérdéseknek  
kik tesznek az előadói.

S enkey  szavaiból örömmel állapí
tottuk meg, hogy tovább fo ly ik  az 
Edzők Alosztályában az a fontos 
szakmunka, amelynek évtizedes mu
lasztásokat kell pótolnia.

Farkas M átyás előadása kedden, 
január 28-án fé l 7 órakor kezdődik 
az M LSz földszinti tanácsterm ében.

erővel teli Krasznai, aki m ár m eg Is 
kezdte az edzéseket és aki igen nagy 
szorgalommal, lelkesedéssel és ami 
a legfőbb, egészséggel készül fel a 
tavaszi idénykezdésre. Csak egyet 
fá jla l:

—  H ej, ha m ég a régi Iván is ide
kerülhetne. akkor tudom, Isten nem  
hullanának n égy-öt gólok a Haladás 
kapujába. No de majd íg y  is m eg
próbáljuk javítani a gólarányt és 
Körmendi gólm entesítését...

B a j á n
© agyon  k é szü ln e k  
a  tavas® ! id é n y re

Az NB Illába beosztott Bajai TISE az 
őszi idényt gyenge szereplésével zárta. 
Az utolsó előtti hely nem felel m e? a 
csapat képességeinek. Baján azonban 
nem keseregnek a szurkolok. Ha figye
lembe vesszük, begy a csapat az ősszel 
egyetlen egy esetben sem tudott teljes 
csapattal felállni, hogy egyetlen játékosa 
sem szerepelt minden mérkőzésen és hogy 
38 játékos került be a csapatba* érthető 
less a sikertelenség:. Az utolsó mérkőzés, 
amelyen a bajnok jelölt BRSC-t gólzápor
ral Küldték haza, önbizalmat adott a ve
zetőségnek. a játékosoknak és a szur
kolóknak egyaránt.

A tavaszi csapat valószínűleg a Zengő, 
Bíró, Rudas. Lehel. Baróti. Tcmes Soly* 
mos, Harmat, Zsolnai v. Fekete-Kovács, 
Gyarmatos, Matos, Rád! I, Rádi II, Vár- 
konyi és Tarján keretből fog kikerülni 
és  lényegesen nagyobb játékerőt fog kép
viselni, mint az őszi együttes.

A  csapat edzéseit v. Fekete-Kovács a 
KEAC volt játékosa vezeti, akinek nem* 
csak edzői ténykedésére, hanem játékára 
is számít a vezetőség.

Az utánpótlás körűi nincs baj Baján. 
Anyag van és most már csak az hiány
zik, hogy a közönség is pártfogásába 
vegye a kői szerű rendszerben játszó csa
patot. Egyelőre az utolsó helyről szeret
nének elkerülni a bajaink, jövőre azon
ban már komolyabb szerepre pályáznak 
a hék-ssárgág. Erre, is megvár, a remé
nyük, hiszen Szabó-Szabovjjcvits Dúsain 
dr, a vármegye ny. alispánja, Pétery 
Sándor alezredes, Nyiraty Zsombor vá
rosi főügyész. Baffsy Imre plébános, 
Hollós Sándor és  Nikolausz Béla hozzá
értően vezeti az egyesületet, ^

Néhány nyilatkozatot szedtünk ossz© a 
csapat vezetőitől:

Pétery Sándor: ü g y  látom, hogy a-” 
egyesület nagy népszerűségnek örvend 
városunkban. Meggyőződésem, hogy vá
rosunk labdarúgósportja komoly felien- 
dö ’ésnek fog indulni.

Hollós Sándor dr: Minden alton múlik, 
hogy a meglévő játékosok mind rendéi 
kezésre állanak-e $ hogy -a közönség 
mennyire fogja  támogatni a csapatot.

Nyiraty Zsombor dr: Bízunk csapa
tunkban és örülünk, hogy hatalmas já 
tékosgárdából válogathatunk.

A főszürkolő: Még r.éhány olyan játé
kot. mint a legutolsó volt és akkor Baján 
még a csecsemők ib futballmérkőzésre 
fognak járni,

A Bajai TISE-t tehát nem ken félteni 
a tavaszi idénytől. Jól felkészül és javí
tani akar.

Majd meglátjuk, hogy meanyire sike-
r a r F l a W * *

" < ♦ >
ISO# hétléte,! Génessy S4éj<3<w. «  Deí>- 

rfiöeoi Va«im5 SC sportszerető és üsy-
hu*gó BlúbelyíÍBök© most köteleiévé 
tette, hegv mi,,dW MÁV. „mühelyi java. 
fcas tartóink belépni a DVSC-be. fisán- 
kívül minden tar fólévenkiíit 1 pengééit 
bérlétét kap és esért a nevetségesen

3üg©siiá¥láhao 
?a§árnap kezdik

Jugoszláviában a szerb, horvát és 
szlovén ligában csak 10— 10 csapat 
játszik, m égis a bajnokságot már 
most vasárnap el kell kezdeni. Az 
3940— 41. évi bajnokságot ugyanis 
április elejéig be kell fejezni, mert 
április elején m ár kezdődik az or
szágos bajnokság, am elynek döntő
jében a szerb ligából négy, a horvát 
ligából három és a szlovén ligából 
eg y  csapat vesz részt. A  döntőben 
pont és gólarányra játszanak egy
mással a csapatok, az két fordulós, 
tehát minden csapat mindegyikkel 
kétszer játszik : -egyszer otthon és 
egyszer idegenben. A  döntőben tehát 
■minden csapatnak 14 m érkőzést kell 
játszania. M ég ünnepnapokon is já t
szanak s így  is csak június közepén 
fejeződik be az országos bajnokság.

M ost vasárnap azonban csak a 
horvát liga kezdi el a tavaszi mér
kőzéseket. A  szerb ligában m ár az 
ősszel lejátszottak három fordulót a 
tavaszi idényből s ugyanígy előny
ben van a szlovén liga is.

A lább ism ertetjük a szerb és a 
horvát liga jelenlegi állását. Ebből 
többek között az is kiderül, hogy 
milyen szerepet töltenek be azok a 
csapatok, am elyekkel a Szeged a 
jugoszláviai portyá ja  során játszott.

\ Ki lö v i
az idény első dugóját, 
mí kor kap tortát IBene
é$ ami a kettő között történt a BSzKRT csü
törtöki edzésén

Szerb
1. BSK

liea:
12 10 1 1 51:12 21

2. Jugoslavia (Béig.) 12 8 1 3 28:17 17
3. ZsAK (Szabadka) 12 6 2 4 24:28 11
4. BATA SK 12 5 1 6 24:21 11
5. Vojvodina (Ujv.) 12 i 3 5 23:23 11
6. Gradj. (Skoplje) 12 4 3 5 19:28 11
7. Jedinfiztvo 12 4 2 6 13:19 10
8. Jugoslavia (Tálmás) 12 4 2 6 20:33 10
S. Siavia íSas-ajevo) 13 2 5 5 31:31 9
10, BASK 12 1 4 7 17:38 6

Horvát
1. KoBkoídia

Hsa:
9 T 2 -  Sl: 8 16

2. Gradj. (Zágráb) 9 6 3 — 36: 6 13
3. Hajdúk 9 6 2 1 26: 8 14
4. HASK 9 4 3 2 18:13 11
S. Split SK 9 4 1 4 13:26 9
6. Siavia (ESüék) 9 2 3 4 13:27 7
7. Siavia (Várasd) 9 2 1 S 9:19 S
8. Zs&lyezniosár 9 1 3 5 11:23 5
9. Bácska 9 1 2 6 11:25 i

10. Sarajevol ASK 9 1 2 S 5:16 í

otu kixrmaézbeti. Eddig isbb béifió _________
a legyét; eajtyi bw«t<e® v»n jftjtr a 
DVSC mindén mérkőzésére. Méff megéri 
a. cívisváros. hogy főbb néző 1-eaz a 
DVSC mérkőzésein, mint volt a Bocskai 
aaéi-kezéeekea a Soesfeá fénykorába©;

Vasárnap a kővetkező mérkőzések ke
rülnek sorra:

Zágráb: Konkordta—SASK, Zselyezni.
csér—Slavía (Varazsd).

SpaTató; Split SK—Gradjanszltí (Zág
ráb).

Szabadka: Bácska—HASK.
Eszéki Slávía—Hajdúk.

Apróságok
Olasiországfeől

K ik rúgták a  gólokat az elmúlt 
vasárnap:

( G-enova— Milano 1 :1 ):  Mieheloni, 
ill. Menti I.

( Torino— L ivom o 1 : 0 ) :  Ossola.
(Triestina— Rom a 4: 1) :  De. Filip- 

pis, Cergoli ( 2) ,  Qrezar (l l-e s b ó i) , 
ill. Coscia. Trevisan, a válogatott 
csatár nem já tszott a Triestinaban.

(Napolt— Bari 3 : 1 ) : .  Fabbro, Bar- 
rera, Rosellini, ill. Milano (ön gól).

(Am brosiana— Atátanta 2: 1) :  Guar- 
nieri, Ferraris II, ill. Ciancamerla 
(11-esből).

f  Bologna— Lazio 4 : 2 ) :  Andreoli,
Reguzzonl (11-esből), Puricelli, Bia- 
vati, ill. Vettraino és Rameila. Érde
kes, hogy  a L azio a II. félidő elején 
kiegyenlített. P iola  hiányzott a L á
ziéból,

(Fiorentina— Juventus 3: 2) :  Ma-
glierini, M enti II, Varg'lien II  (ön 
g ó l), ill. G abetto és ColaussL

(Novara— Venezia 0 : 0 ) :  —
A  gőllövö'llsta őszi végeredménye:
16 gólos: Puricelli. IS : Ossola. 12: 

G-abetto és M enti 11. 10: Rosellini.

A z utolsó forduló nyolc m érkőzé
sét összesén 69.000 ember nézte vé
gig. Télen ez n agy  sző.

Játékvezetés hangfüliet
N em rég N ém etországban járt a 

Bratislava . A  Túra Leip&ig— Bra~ 
tislava m érkőzést a drezdai Bchuls 
vezette , m ég pedig nagyon érdeke
sen, JSrkélyről v ezette  a m érkőzést 
s előtte hangfül volt. A  hangfülbe 
fütyült bele és  a  fü ttyszót a hang
szóró továbbította . Bchulz a  fütyülés  
után rögtön  bem ondta azt, hogy  
m iért fü tyült.

Télen az ilyesm i yaég m egy, m ert 
a hidegben a n ézőknek nincs kedvük  
kiabálni. D e nyáron  ? . . .

EDZŐT KERES A CEGLÉDI MOVE
Cselédén az az njsig\ 
hogy Bódy Jójíaf iigyv. ainSk <d*S

—-■ Ide n ézzetek  fiúk, én lövöm  az 
idény első dugóját, —  hallatszott a 
BSzK RT cíprusutcal edzőpályájáról 
M osonyi hangja.

A  kerítés egyik hasadékán bekuk
kantunk. M osonyi lő, de Sólymost 
más véleményen van. Könnyen fog ja  
a kapuja felé tartó lö v é s t . . .

. . .  Eközben bent a pályán fu tás
hoz készülődnek a kék-sárga já ték o
sok. A  játéktérről már teljesen el
tűnt a hó. Vékony jégkéreg borítja 
helyenkint a talajt, itt-ott pedig na
gyobb víztöcsák láthatók. Szorult 
esetben azért kétkapuzni is lehetne 
m ár rajta.

Gyaloglás és körözés vezeti be a 
villamosesapat edzését, majd K ul- 
rucz edző csoportba osztja a fiúkat. 
Bíró, M osonyi, Szalag és Miklósi 
rúgögyakorlatokra vonul a pálya 
alsó részébe, Túli, Balogh I, Ssödi, 
Biczó  és a veterán őri  adogat egy
másnak, m íg Sólymost kapuját Páli, 
Bene, F orgács és Szabó III  veszi 
bombázás alá. Szinte alig venni ész
re a nagy „csatazajban", hogy a 
két K ováts  és M észáros hiányzik. 
Mindhárom kisebb-nagyobb influen
zával bajlódik.

M ár eg y  órája dong a labda, am i
kor a partvonal szélén álló Raki- 
tovszky  intéző felkiált:

—  N ézzék  a m atrózokat!
Bíró és M osonyi —  a vizes ta la j

hoz alkalmazkodva —  térdig feltörte 
a melegítőjét és valóban úgy hatnak 
messziről, mintha holmi tengerész- 
fiókák. kergetnék a bőrt.

Sólymost ezalatt a kapuban már- 
m ár vetődésre szánja él magát, de 
Kutrucz leinti:

—  N e dobáld magad ezen a tala
jon . . .

—  Van alattam m ég egy  nadrág, 
—  védekezik a kapus, de az edző 
elzárja a vitát:

—  M ég akkor sem  . . .
Sólymost bánatosan néz a sarokba

zúgó lövések után.
.Még a fedezetek látogatnak el egy 

kis „kóstolóra" a kapuhoz, de K út* 
rucz edző hamarosan véget vet aa 
edzésnek. M ásfélórás, kiadós mozgás 
Után az öltözőbe vonulnak a játéko
sok. Ralcitovszky intéző Benére mu
tatva így szól:

—  M ég az idény elején a felesé
gem  m egígérte Benőnek, hogy a ti
zenötödik dugója után kap tőle egy  
tortát . . .

A z intéző elhallgat, de röviddel 
később kiböki:

—  Igaz, m ég csak két dugója 
hiányzik Benének a tizenöthöz, de 
már milyen régen  m egnyerhette 
vo ln a . . .

Pénteken erőnléti edzést tartanak 
a kék-sárgák, vasárnap pedig isméi 
kimennek a pályára —  labdával.

Lat ©reá »liieá'foa©Ó r t á s e d & é j *

G u r u i - e  a  A e h é z  la b d a ,  
n e  e j t s ü k  e l  a  b ő r t
é s  e g y é b  e l e  k t r o m o s i á d á k

Csütörtököd délután egészen tavaszías 
kép fogadja a belépőt as Elektromos 
latorcautcai pályáján. Egyetlen hófolt 
sincs a pályán, a gyep sárgászölden üt el 
a futópálya latyakos salakjától s az álló
hely oldalán felhalmozott hőhegyektől. 
Akár játszani is lehetne már a gyepen. 
Csak a középtájon gyűlt össze nagyobb 
víztócsa

Amikor afelől érdeklődünk Tépi István 
edzőtől, hogy mikor takarították' le a pá
lyát, így válaszol:

— Mi egyetlen topát havat sem toltunk 
le a gyepről. A természet végezte el itt 
ezt a munkái. A mai olvadás minden 
haoat eltüntetett a pályáról.

Az öltözőben Boldizsár viszi a szót.
— Én nem bánnám — mondja ha 

már vasárnap bajnoki mérkőzést játsza
nánkV alahogy úgy érzemv máris for
mában vagyok.

— De esak az első topos labdáig, «—«
jegyzi meg valaki a sarokból.

Tóth-Potya négy óra után veszi szám
ba a megjelenteket.

— Bizony — állapítja meg —, éppen 
elegen hiányzanak. Gajdos, Lengyel, Pá
linkás, Rozsáli, Pázmándi, Kínál és Fűzi 
11. nem jött ki. Gajdos, Rozsáli és Fűzi 
II. beteg , a többiek pedig hivatali elfog
laltságuk miatt nem vehetnek részt a mai 
edzésen.

Negyed öt óra után vonul ki a pá
lyára a társaság. A futópályán sorakoz
nak föl. Kétkörös futással kezdődik az 

edzés. Aztán gimnasztikái gyakorlat.: k 
következnek. Nagy igyekezettel végzi min
denki. Jó félóráig tornáznak a fiúk, aztán 
mindenki átvonul az edzőpályára Hó itt 
sincs. Latyakos, nyúlós sár annál inkább. 
Szinte bokáig süppednek benne a fiúk.

Potya  mester hármas csoportokra oszt
ja szét a társaságot. A csoportok a ka
pásból való passzölást gyakorolják.

_ ■ j w s t w  ________
szorzód tété&ó ügyébén Budapestéi; j áyt* 
Lukáéc óridát, a WMFC volt edjpőjét sze
relté volna Kzerződtetmk de a megálla
podás n«m sikerűit;

hogy a C. MOVE is megkezdte a z  élő- 
készületeket a tavaszi idényéé;

hogy á játékosok közül Oláh, a kapus, 
a védelem erőssége idén nem akarja az 
egyesület kapuját védeni. A  vezetők re
mélik, hogy o láh  a rajtig meárgóndóljá; 

hem  2*em«©képa m&gbe&z a sösgyűléöi

— Ne várjátok meg a labdát, amíg 
hozzátok ér  — hallatszik itt is, ott is 
Tóth István szava —, menjetek ölébe a 
labdának.

Boldizsár és Bakon, a két kapus kéz
zel dobálja egymásnak a labdát. ■ A 
„Hosszún”  vörös bőrkesztyű van, csakúgy 
ragad hozzá a labda. Bakon csupasz 
keze már lyukasabb... Pedig bíztatja 
Boldizsár:

— Főleg arra vigyázzunk most, hogy le 
ne essék a földre a labda, mert csupk 
latyak lesz.

— De kényes lettél az utóbbi időben, 
— vág vissza Bakon. És a következő 
labdát kiejti, állítólag véletlenül....

Jó félórája tart már & passzolgatás, dó 
csak nem akar véget érni.

— Nehéz már a labda — állapítja mefr 
valaki —, alig gurul. Talán abba is 
hányhatnánk.

Tóth-Potyának jó  füle Van. Meghallja
a megjegyzést.

— Ennél rosszabb talajú pályán is 
játszottatok már ónéi kőzést, — mondja.
<— Aztán az sem áll, hogy nem gurul a 
nehéz labda. Hiszen ilyen csúszós talajon 
éppenhogy csak meg kell rúgni.

Nincsen olyan edzés, hogy egyszer 
véget ne érne. Az Elektromosék futással 
fejezik be.

— Sajnos — mondotta az edzés után 
Tóth István —, sokan hiányoztak a mai 
edzésről. Mindössze tisenketten vetlek 
részt. Akik kint voltak, lelkiismeretesen 
elvégezték az edzés műsorát. Remélem, a 
legközelebbi edzés népesebb lesz. Erre 
szükség is van, hiszen most már egyre 
rohamosabban közeledik a bajnoki idény.

(— Egyéb újság?)
— Semmi. A legközelebbi edzést szom

baton délután tartjuk. Ez az edzés már 
nem négy órakor* hanem 8 órakór kez
dődik.

Lehet, hogy fetor. 16-án 
a Nagyváradi AC-ot 
látja vendégül 
a űamma

Csütörtökön, délután, az edzés 
után Jánosi Béla, a  Gamm a sport
igazgatója a kővetkezőket m ondta:

—  L evelet írtunk N agyváradra a  
N AC elnökségének és február 16-ra  
Budapestre hívtuk m eg a  n agyvá 
radiakat. E e a m eghívás közvetlen  
azelőtt történt, am ikor a DÍMÁVA.&  
levélben felk ért bennünket, h ogy  
február 16-án velük játsszunk ba
rátságos m érkőzést. A  nagyváradiak  
válaszát mindennap várjuk, h ogy  
m egérkezzék . Rem élem , hogy m eg 
hívásunkat elfogadják.

Erdély visszacsatolása óta eddig 
m ég csal? -a nagybányaiakat láthat
tuk Budapesten. Ha a Gamma m eg 
hívását a nagyváradiak elfogadják , 
akkor február I6-án igen érdekes 
mérkőzés szemtanúja lehet a  fő v á 
ros spórtközönsége.

„H a jrá " '. iátéfevesetó. A  látókvezéíók 
TÉstüléte ialhívta tagjait, tiosry a j ide
gén hangzású ttftyfiek lekétőlesr magyar 
sporta-éven szerepelj«nek. rfaideok?r kas
sal játékvezető Hajrá névre kért és ka
pott engedélyt. Majd kiáltják le neki 
hajrá, Saárás

DIÓSGYŐRI 1ZGAL MA K :

Operáció, prdh. 
látókos, évad- 
nyitás

A  DiM AVAG házatáján az az u; 
ság, hogy  csütörtökön délelőtt m ej 
operálták Felföldit. Porcleválássí 
bajlódott. A  műtét kitűnőén sikerű: 
és az orvosi vélemény szerint 8-—1 
nap múlva el is kezdheti áz edzés'

A  másik ú jság: jelentkezett 
D iM AVAG-nál próbajátékra eg 
fiatalem ber. Húsz éves, m ost jöl 
Bukarestből és azt állítja, hogy vei 
már román válogatott Jg. Tudásári 
hajlandó próbajáték keretében is b: 
Zonyságot tenni. D iósgyőrött nag 
érdeklődéssel várják  ezék után 
próbajátékot, am ely valószínűié 
szombaton lesz Ekkor ugyanis kéi 
kapus edzést tart a  DiM AVAG 
régi pályán-

Egyéb ú jság: a  Debrecent VB1 
február 9-re, vagy  16-ra Pebarecer 
be hívja a D iM AVAG  csapatát „ 
diósgyőriek eleget is tesznek a  még 
hívásnak, csak m ég az Időpont féli 
pérn döntöttek. A  DiM AVAG ugyani 
ajánlkozott egy  barátságos mérkc 
zésre a  Gammának s  m ost v á ljék  i 
Gamma vá laszá t



Péntek, 1941 január

í'A fenti cím. alatt olyan íutballis- 
; iákkal foglalkozunk, akik nem kerül

tek ugyan az országos érdeklődés 
homlokterébe, de — mint mondani 

; szokás — jó kis focisták voltak.)

Szekeres László' 
Újpest HL kér. fC

Ea a név bizonyára igen kevés 
ember előtt ismeretes. Szekeres  neve 
1934 augusztusában merült fel az is
meretlenség homályából, am ikor az 
Ú jpest tartalék középfedezetet hoza
tott fe l Szegedről az egyik kis am a
tőr csapatból. Szekeres  László igen 
hagy tehetségnek ígérkezett, dekát 
az Újpest első csapatába akkor sem 
volt könnyű bekerülni s így  Szélmé
rés  a tartalékok kenyerét ette. K é
sőbb, hogy a fiú játékba kerüljön, 
&s Újpest kölcsön adta a H l. kér. 
■SU-nek. Szekeres  középfedezetet já t
szott az óbudai csapatban és egy-két 
meccsen igen nagy' tehetségről tett 
tanúságot. A z edzéseken is nagy ké
pességeket árult el. Letette a laodái 
a kaputól m integy 40 méterre és 
ezt mondta a kapusoknak: N ézz étek  
ez t az angol sarkot. M egöszöm  a fe 
jem , ha nem rúgom be a jobb fölső  
sarokba a labdát." Ls berúgta oda, 
ahová mondta. Ha netán a bal 
„fö lső " sarkot, mondta be, akkor oda 
rúgta. A  kapus —  m int mondani 
szokás —  oda sem szagolt a labdá
hoz. Csaikhát egy kis baj volt vele. 
Gazdag kisbirtokos családból szár
mazott. A z apjának volt otthon jó  
pár liold földje. Neki nem sokat je 
lentett a profifizeíés. Mint profi is 
am atőr maradt. Műkedvelő futbal
lista volt —  a szó igazi értelmében. 
Megtörtént, hogy három napra is el
tűnt Pestről. Am ikor visszajött, va
lami olyasfélét morm ogott, hogy 
haza kellett mennie, mert utána kel
lett néznie, hogy nines-e baj a fö ld 
del. V agy azt mondta, hogy7 „Untam 
már nagyon Pestet, szét kellett néz- 
nöm  otthon egy kicsínyég". V a
lami kislány is lehetett ott Szeged 
környékén, aki minduntalan haza- 
csalogaüa a kiváló fiatal középíede- 
zeteí. Nem is tudott sohasem gyöke
ret verni Budapesten. Olyan volt, 
mint a vadvirág, amelyet nem lehet 
mükertbe áttelepíteni. Csak a pusz
tán érzi magát otthon. A z esze fo ly 
ton másfelé kóborolt. Lélekben min
dig otthon járt a tanyán. Szórako
zottsága közmondásos volt. Végre a 
tn . kerület megunta, hogy  nem bír
ta fegyelem re szoktatni a játékost

és egyoldalú szerződésbontást kért 
ellene. Ez m eg is történt. Bzelceres 
visszakerült szegedi egyletéhez. M ost 
is ott futbaliozgat valahol Szegeden, 
ha éppen kedve tartja  és nem kell 
utánanézni, ■ h ogy  „rőndben van-e 
mindön a tanya köríil“ „

&. SzesjoSl VSE esíiíBrM&Sra torasiwmS 
edzési t&Hoit. Az eredeti edzéstervek 
szerint vasárnap ve ár a pályára ment 
volna a csapat. dó az első szabadtéri 
edzést — a vezctdséír döntése értelmében 
— csak a jövő héten tartják meg.. Ok: 
az edző még kevesli a tornatermi előké
születeket.

A írvSC h&roin mérkőzést tervez: 
február 2-re. 3 - re és . IG-rs. A Nagyvá
radi AC, Nagybányai SE és budapesti 
Törekvés vendégszereplésére számtanai: 
és szinte teljesen bizonyos rndr a há
rom egyesülőt debreceni játéka. Egész 
jó  iöéi.ynyiíó m űsor....

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Nestiesszegrby Jenő. Az „uszká’Vt míoz 

lehet kísérelni bevezetni, a többi _<nár 
mind szerepelt a pályázatainkon, sőt a 
magyarító szótárakban is. de csak mér
sékelt sikert éri ,eb

IFJÜSAG
A EISOK pécsi kerületének sfoajnok- 

sága a kedveződéi hóviszonvok miatt 
elmarad. A soproni kerület 26—27-én, a 
miskolci (Gyöngyösön) 30—31-én, a kas
sai febreár 1—2-án. a marosvásárhelyi 
(Csíkszeredán) február 7—8-áin rendezi 
versenyét.

A Cserkészszövetség síversenje az eny
he időjárás miatt elmarad.

TO RN A
A Postás házi íornászbojnökságoi ren

dez szombaton délután 4 órakor a dob; 
uieai új postapalota udvarán levő torna
csarnokban. A verseny érdekessége, hogy 
azon kipróbálják a nyilvános pontosástl

K ÉZILABDA
Németország válogatott. kézilabda c&a-

svéd-német mérkőzésen 25:14 (6:4) arány-
boa győzött.

A  F3DSTTPAL VÁ K2Z1 LÁBBÁ-
BAJNOKSÁG ÁLLASA.

TI. osztályú férfi
1 BTK 3 6 — — 101: 46 12

5 3 — 2 75: 48 6
3. MAFC C 3 — 2 30 : 65 6
-i. ELE VII. 5 3 — 2 67: 56 6
5. Elektromos 5 3 — 2 66: 56 fi
6. MYE 5 3 — 2 S5: 58 6
7. M. Posztó 8 2 — 4 58:110 4
8. KAOE S Í  — 5 SÍ: 66 2
9 Széchenyi 5 ------- 5 23: 56 —

II. osztályú kőí:
1. hl. Posztó 6 5 — 1 40:19 10
2. MT23 G 4 t 1 13:13 9
3. M. Farmit 4 S — 1 14: S 6
4. Standard BC 5 3 — 2 24:36 6
5. Ko. TX. 5 2 r 3 12:15 4
6. MFéSC 5 I 1 3 8:2-1 3
7. Ko Kelenföld 4 — 1 3 4:14 1
8. WMTK 5 — 1 4 5:15 1

JtSwíirei
iedeftpáJyii, 'kézi- 
labdahajnofcság ~~ 
a kis sportesar* 
iiöfe bán!

A kitűnő Schélenz mester, a kézilabda
játék német feltalálója bizonyára nem 
hitte, mennyi gondot okoz a magyar ké
zilabdasport derék vezetőinek, amikor a 
szabadtéri kézilabda után a teremjáték 
szabályait is összeállította. Ez a szabad
téri kézilabdánál sokkal finomabb és 
fordulatosabb játék elcsapásra megnő 
dítotía a magyar kézilabdázókat és 'ina 
már ott tartunk, hogy hírverés helyett 
— -korlátozni kell a résztvevő csapatok 
számát. Pedig kézilabdázóink egy cseppet 
sem irigylésre méltó környezetben ren
dezik meg a téli bajnokságot. A fedett
pálya kézilabda legalább 25x35—kO méte
res porondot kíván, jtszzei szemben a baj
nokság színhelye, a jó öreg Nemzeti Tor
nacsarnok porondja mindössze 16x28 mé
teres, karzat ja pedig alig 150—200 néző 
befogadására alkalmas. Kézilabdázóink 
már ott tartanai:, hogy nemcsak a csapa
tok, hanem a — nézők számát is korlá
tozzák. Hírverésre még gondolni sem le
het...

A kis Sportcsarnok megalkotása ki
mondhatatlan örömet váltott ki kézilab
dázóinkból. Hiszen arról volt sző, hogy a 
magyar terem kézilabdasport megfelelő 
teret kap a fejlődésre és rövidesen be
kapcsolódnánk a nemzetközi fedettpálya 
kézilabdaéletbe. A körülbelül 2000 szemé
lyes kis sportcsarnok a kézilabdázók igé
nyeit tökéletesen kielégítette volna, a 
sportcsarnok pedig egy rohamosén fej
lődő téli sportággal gazdagodott volna.

Ahogy megoldáshoz közeledett a kis 
Sportcsarnok ügye, a kis bőrlabda hí
veinek reményei is elhervadtak. £  tervek 
16x21} méteres porondról szóltak, ez pedig 
semmiképpen sem felelt volna meg a ké
zilabdasport céljainak. Most már biztos
nak látszott, hogy a kézilabdázóknak 
mea kell várniok ci Nemzeti Sportcsarnok 
elkészültét. Addig pedig sok víz lefo
lyik a Dunán. Nem is szólva arról, hogy 
húszezres nagyterem költségeit még so
káig nem tudja megfizetni a magyar 
kézi labdasport, bárhogy fejlődik is. Még- 
kevésbé bírja el egy sokszáz csapat rész
véteiével sorrakerülő, egész télen át tar
tó bajnoki torna költségeit. Ezt csak 
futballméretekten népszerű, ugyanígy lá
togatott és nemzetközi viszonylatban is 
számottevő magyar fedettpálya kézilab
dasport tudná előteremteni. De -hol fej
lődjék ki ilyen méretűvé az a jobb sors
ra érdemes sportág, amikor nincs alkal
mas helye a fejlődéshez?

Azaz talán mégis van! A napokban az 
épülő kié Sportcsarnok feló jártunk. 
Benn a teremben tetőig érő gerenda erdő 
feszült. Látszólag tényleg kicsi a porpi.d. 
Ámde lehet, hogy csak a magas tető alatt, 
látjuk oly kicsinynek. A gerendák kö
zött bukdácsolva lemértük a belső leret: 
hossza — szerintünk — 28- méter, széles
sége 17 méter. Nem éppen szabályos, de, 
ha meggondoljuk, hogy a Nemzeti Tor- 
noosa rmokban ennél is kisebb porondon 
játszanak a csapatok — nem is remény
telen!! És ami a fő: nem tüdőgyilkoló
porban, hanem sportszerű, mutatós kör: 
nyerzetbci-, mindem oldalról áttekinthető 
nézőtér előtt bonyolódhatik le a fedett- 
pálya kézi labda bajnokság. Talán már 
jövője! Ami nem is lenne olyan rossz 
előkészület a nagy Sportcsarnokban való 
szereplésre.

! KOSA1ULABDA
I Terem hiány miatt csak a Jövő héten 

j-átszák le az elmaradt kosárlabda- 
bajnoki mérkőzéseket.

Kitolták a viliáratorna nevezési sár la 7 
tát. A kosárlabda villám torna nevezési 
zárlatának végleges határnapját január 
27-ben jelölte meg a bizottság.

Újra ;i át szák a BBTE—VÁC í. osztályú 
íérfibajnoki mérkőzést. Á befejezés előtt 
félbeszakadt bajnoki mérkőzés újraját
szását rendelt© el a kosárlabdabizottság.

KISOK BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK A 
DÖNTŐBEJUTÁSÉRT

Izraelita g.—Eötvös g. 58:2$ (31:14). Ve
zette: Nonn és Jánosházi. Kosaraobo: 
Magyar (22). Klein (16), Pfeifer (8), xiei- 
rna-nn (6), Mezei é© Gelíér (2—2). illetve 
Grcgor és Rádvány (10—10). Molnár (ö n 

Szent László g.—Izraelita g. *8:2* 
(241:12). Kosárdobó: Bank (14), Barcsai 
(12), Váczi (5), Kiráylhidi (4). Stern Uh 
illetve Magyar (9), Gellér (6), Klein (5), 
Mezei (4), Pfeifer (2).Pestújhelyi fk.—Eötvös g. 6©:42 (34:23). 
Vezette: Jánosházi. Kosárdobó: Leszler
(21), Boítlik (16), Papp (8), Várnai (5), 
Faragó és Hoek (4—i\ Máthé (2), illetve 
Esd vám y (26), Molnár (14). Parányi (2) 

A Szent István fk.—Fáy g. mérkőzés 
elmaradt, mert a gimnázisták nem jelen
tek meg.

DÖNTŐ MÉRKŐZÉS
Széchenyi fk.-Rákóezi fk. 42:34 (23:11).

Vezette: Badacsonyi és Király. Kosár- 
dobó: Rnschil (22). Furuiyás (9), Varga 
(5), Vadászi (4). Kovács (2), illetve Né
meth (17), Török (13), Bazso (4).

ö
A  Budapest-kerület KISOK kosárlab

dába jnokeág döntőjében eddig a követ; 
kező négy csapat szerepel; Szent László 
g., Rákóczi fk., Széchenyi ík „ Wesselé
nyi fk. ■ .. „A döntőbe jutásért az Eötvös g.. a 
Szent László g., az Izraeltia g. és a 
Pestújhelyi g. csapatai még knzdeneK.

A KISOK-BAJNOKSÁG BUDAI 
CSOPORTJÁNAK ÁLLÁSA

1. Szent Imre gimn.
2. Eötvös gimr..
3. Verbőczi glmn„
4. Kossuth fk.

KISOK JÉGKORONGBAJNOKSA0
Csütörtökön folytatódott & _ KIS )K Jég* 

korongbajnokság, de a kijelölt báró 
mérkőzésből- ismét kettőt játszották csas 
le, mert mind a Pestújhely- g.;nek, 
pedig az Izr. g.-nek igazolásai nemkor 
tak rendben. A KISOK vezetőtanárai e 
úton is még egyszer figyelmeztetik. J* 
illetékes testnevelő tanárokat, hogy 
is azok a játékosok játszhatnak, akiien® 
igazolványába a sportorvos „verseny©"” 
hét" szót pecsételi. téA csütörtöki bajnoki mérkőzések •Tö
ménye: I. osztály

Szent Imre Árpád «. Ss®
2:0). Műjégpálya. Vezette: Ott. Megérő^ 
rrie-lt. igazságos győzelem. Sollovo: Moí 
nár (3). II . osztály

Bolyai g,—Széchenyi^ fit. 5íS fl:2»3:0). Műjégpálya.. Vezette: Ott. óoh
volt a Bolyai. Gól lövő: Sombor (3). he
rényi (2), illetve Trompák, Németh. 60 
Drovák.

Több vidéki városból érkezett meg- 
hívág a BKE-hez. .Műkorcsolyá
zóinkat szeretnék látni. A  beállott 
enyhe időjárás m iatt most vasárnap 
nem tudnak eleget tenni a  meghívá
soknak.

s — s
8 2 I 4 
3 1 2  2 
3 — 3 —

BIRKÓZÁS
Az FTC országos II. osztályú súiy-

o-rn cl ö csapatversenyt roudez vasárnap 
délután 4 órakor az Uj Élet dalkörnek 
a Nyusrati pályaudvaron levő helyiséíré- 
Íven. (Bejárat a Nyugati pályaudvar ér
kezési oldalán, az 1. számú kapun.) A 
térvényén íl csapat — MAC, DetAw, 
J5VSC, FTC, UTE és SzVSE — vesz 
részt. . . . . . .A MAFC országos II. osztályú mrkozo- 
rersonyt rendez vasárnap, egész napot, 
át a Műegyetemen, Délelőtt 10 órától 
a küzdel mek a torna teremben, a döntők 
— 5 órától — az aulában fognak folyni.

Az ARAK kerületi Ifjúsági birkózó- 
versenyt rendez vasárnap a székesfehér
vári sportcsarnokban.

A  kolozsvári országos műkorcso
lyázó verseny a beállott olvadás és 
utazási nehézségek miatt elmarad.

M űkorcsolyázóink nem tudnak 
készülni a Három Város Versenyé
nek visszavágójára, mert a bécsiek 
m ég nem küldték m eg a  kötelezd 
gyakorlatok kiírását.

a s z t a l i t e n i s z ;
Budapest—Kolozsvár válogatott asztal* 

teniszmérkőzést terveznek február hónap 
ra. A verseny színhelye Kolozsvár vm®

Csapatverseny Hatvanban. Ecséd—B8* 
vaui ipnr<>3 cserkészek 15:14. Nagy kú«, 
delemben győztek a vendégek._____

VÍVÁS
Mindszentiig nyerte 

a főiskolások kezdő
párbajtőrversenyét

A  M EFSO K  csütörtökön este rffl  ̂
dezte kezdő főiskolai párbajtörveF 
Senyét a BEAG Semmelweis-utca* 
vívótermében. A  viadalon 15 kezo» 
főiskolás vívó indult. A z ötös döntő" 
ben nagy küzdelem alakult a  ke 
ludovlkás: M indszenthy és Sebé*
között. M indszenthy  csak a hott' 
verseny levívása után előzte n®®f 
klubtársát, Sebőköt. Pállá is kivé* 
tehetség. Részletes eredmény: *•
M indszenthy L A S E  3 gy., 2. Sebő 
L Á S S  3 gy., 3. Pállá BEAC 2 &  
1 k. t., 4. Sólym ossy  LASE 2 gy * 
k. t.» 5. Zoltán  B E A C  0 gy.

AZ V. (DÉLI) VIVÖKERÜLET
műsora így alakul: január 25: 
rnia és vemeny BajÁn, február 2: 
démia és vívó verseny Hód mező vásár v* 
lyem, február 15: akadémia és vers©1". 
Kiskunhalasom március 2: Szegeden g  
SzTK rendezésében kerületi kard- X 
tőrcsapatbajnoki verseny. március 
Hódmczőváfeáfhelyer* női ös férfi 
tőrvorseny, április 6: Kecskeméten 
KAC rendezésében kard egyéni versen?, 
április 13: Baján a BVG orezágce J-JJJ 
osztályú kardvensenye. május 4: den a SzE A.0 „Hősök Erplékvorseaiíy**

» W M  -4wsLsx$/f

isnwtidc-.Teleki — -
(23)

A  szélsörsjátszás a mezőnyben nagyhatású. A z  ellenfél 
kapuja előtt már a legtöbbször hiba kiadni a labdát a 
szélre. Ez majdnem felszabadításszerü . . .

&
Ha a szélsővel való támadás gyors, akitor a legtöbbször  

csak a három előretolt csatárunk vesz részt benne. Ferge
teges helycseréket jelent ez a két szélső és a  középcsatftr 
között, lendületes lyukrajátszásoliat és térölelö ósszjatéAO^
a két szélső között.

A hátrahúzott építő
A  „Védelem " tárgyalásakor szó esett hát ráhúzott

ieösépcsatárróí és az előredobott összekötőkről. d-SV VfM.- 
rendszerü védelmet ilyen eszközökkel nagyon n eh éz m eg
zavarni. A z  „em ber em ber ellen" elv alapján e g y  angol- 
rendszerű védelemnek nem kerül nagy fejtörésébe az Ilyen 
húzás kivédése. M egemlítettük akkor azt Is, h o g y  a tá 
madó hamar rájön arra, h ogy  eg y  előkészítő-ép ítő  csatár 
k e v é s .

Más hibája Is van ennek a tervnek. A z, h ogy  könnyen, 
kiismerhető. A  kezdeti meglepetés hatása hamar elm úlik s 
m ég egy  régi rendszerű védelem  is hamar rájöhet az ellen
szerére. A z  ellenfél hozzászokik  ehhez a felálláshoz, a a 
m eglepetésből vterevség  lesz. Ugyanez a helyzet akkor, ha 
az egyik összekötőnket állcmdóan hátúi tartjuk, a  másikat 
pedig elől.

Sokkal jobb ennél az a m egoldás, am ikor a  já té k  m oz
gásában hol az egyik , hol a  m ásik  összekötőnk zárkózik 
fe|, vagy  marad hátul, hol ez, hői az a  mégy, csa tá r  marad 
elől s  ebben a változatban természetesen a középcsa tár is 
résztvehet —  mint egyik változat. H a a balösszekötőnél 
van a labda, akkor a jobbösszekötö fu t előre —  és viszont.

R engeteg  ilyen változat van. A  példa kedvéért m egem 
lítünk m ég egyet: a középcsatár a  balösszekötő labdájára 
hátrarohan s egyből vág ja  előre  a labdát a  balosszekötó- 
neik, aki már akkor előrerohant, am ikor a  középre tolta a 
labdát a  köaépcsatárnak. A  jelenet így  fest:

A  labda útját kipontoztuk, a játékosok útját egyenes 
vonal jelzi] A  képen nem látható a jobbösszekötö, de való
színű, hogy az is rohan előre, mert hiszen ebben a helyzet
ben a középcsatár m át csak á második vonalban  tud utá
nuk futni. M ost mint \ „hátrahúzott Itözépcsatár“  szerepel, 
de nem állandóan, hanem csak é p p e n  m o s t , Legközelebb 
megint más lesz a megoldás.

Mindenesetre a támadók szem pontjából megnyugtató, 
hogy  aZ összekötőket ilyen változatosan fe l  lehet hasz
nálni a támadásban. A z  „olasz" összekötőkkel nehéz ilyen 
ízig-vérig támadószerepet játszani.

A z  alapkiindulás nem változik a csatársor felépítésé
ben: három előretolt csatár és két elökéssltő-ép ítö össze
kötő. A  já ték  alatt azonban sokszor történnek, helycserék 
és szerepcserék. Történjék azonban ez változatosan, válto
gatva a csatársor többi fegyverével.

Helycseré® támadások
Ezekkel lehet a legnagyobb zavart előidézni az ellen

fél védelmében. Mindjárt az elején megállapíthatunk egy 
főszabályt: a helycsere g y o r s  legyen! Ha a helycsere köz
ben megáll a támadás, meglassul a lendület, a m eglepetés  
hatása eltűnik.

A. helycsere legyen tehát egyszerű, gyors lefolyású s 
a helycsere után már minél előbb fe jező d jék  is be a tá
madás.

A  védelem tárgyalásakor m ár rajzban Is lerögzítettünk 
egy helycserés támadást. A  középcsatár a labdával kifutott 
a szélre, miközben a  balszélsö befutott a  középcsatár he
lyére. A  következő rajzunk ennek az ellenkezőjét mutatja 
be: a balszélsö cselezte be m agát a középre, m iközben a 
középcsatár fu to tt ki a helyére.

sépcsatár ne a szélső előtt, hanem m ö g ö t t e  fusson '"&• 
Lehetőleg ugyanis ne kerüljön lesre, m ásrészt pedig 
vonja magára a közfigyelm et és ne zavarja  a labdává 
futó szélső mozgását,

A  helycserés mozdulatokhoz n agy m egértés  szükség®®' 
Nem szabad tétovázni. A  középcsatárnak tudnia kell, rm 
jelen t az, ha a szélső befelé  vezeti a labdát. 'Nem szabad, ® 
labdát megállítani! A  balszélső ne gyanakodjék, ne bámU:' 
jón  ki a szélre, hogy vájjon  a középcsatár megértette-e^® 
szándékát. A z akció gyorsaságához persze —- kétlábassal 
is szükséges. Ha a balszélső befelé húzódik: s k i akarj 
rúgni a balszélre a labdát, akkor azt jobblábbal kell eWÚ 
geznie. Gondoljunk csak utána ennek a mozdulatnak “  
képzeljük el, hogy  milyen n yakatekert fordulás szükség0̂  
ahhoz, hogy a balszélsö ballal rágja M  a labdát imént eÖ*?'' 
gyott helyére.

A  helycsere nem jelent sablonos m egoldást. Ha p é ld ^  
a befelé húzódott balszélsö- kapura tud lőni, akkor new 
fog ja  kiadni a balszélre a labdát, hanem kapura húz és V# 
Ilyenkor a szélre kifutott középcsatárnák. persze nem s20' 
bad m egsértődnie. . .  M egtette ö is a kötelességét, s e g í t i  
megzavarni a védelm et, am ely bizony nem  tudta az utoffl 
pillanatig, hogy ml lesz a labda útja. Ilyen  esetben nem y 
árt, ha a helycserét feltűnően  visszük végbe, szabad a K0" 
zépcsatárnak integetnie  is a labdáért (kiabálni nem sza
bad, m ert az sportszerűtlen ), holott ő  Is tudja, hogy  n0®* 
kapja m eg a labdát, mert a balszélső kapura húz, vagi 
pedig jobbra ad. Mindez az ezerféle változat birodalm&by 
tartozik, ezernyi forté ly t  lehet kitalálni az alapelgond0' 
lásfból.

A z  ezerféle megoldás közül m ég egyet rajzolunk 
Böbén az esetben azt feltételezzük, h o g y  a  szélre kifutót 
középcsatár az elörefutó balösszekötőnek  tolja  hátra a 
dát, aki egyből továbbítja a jobboldalra a  i o b b s z é ls ö o e k  
E z .a m ozgás valahogyan így festi

.56,

Rajzunkon a  behúzódott balszélső m áx k i is adta a 
labdát a  szélre. A z  akció további sorsa bizonytalan. Lehet, 
hogy  a középcsatár (jelen leg  balszélsö!) m a ga  fu t a lab
dával a kapura (ha le nem  szerelik ), lehet, h ogy  beadja a 
középre, lehet, hogy  átvágja a m ásik oldalra, ahol a fenti 
rajzról helyszűke m iatt kimaradt jóbbszólső állhat esetleg 
jó  helyzetben. (A  rajzon kissé borúlátók voltu n k  a  tám a
dás szem pontjából: a védők szépen  követik  a  helycserét.)

A  helycserét végzőknek nem szabad elfeledkezniük m ég 
egy fontos körülm ényről: am ikor pl. a szélső behúzódik a 
labdával s a középcsatár ugyan altkor k ifut a  gzélfé, a ktv-

28.

££a a  mozdulat gyors, akkor m eglepő m ódon hokhatj0̂  
gólhelyzetbe a  jobbszélsönket. (F e lté te lezv e , hogy  
olyan ügyesen  helyezkedik, mint ahogyan  a rajzon láthat0'. 

Ism ételjük: ezer  és ezer  hasonló helycserés megold®'') 
lehet kitalálni és pályára vinni. A  lén yeg : gyorsaság, e9já 
bői való labdakezelés. íg y  a védelem esetleges pillanatta 
réseit k i tudjuk használni. Vannak cserék  a szélső  és « 
összekötő, a  lcözépcsatdr és az összek ötő  között, —  eZL  
is hasonló alapelvek szerint mennek végbe. Minden 
haremozdulatb*, be lehet vonni az ö sszek ö tők et is, —  h®-
o. ■'.VM-r.-.i-u ez?" íámadószellemének.

*. . .  1 - .
(Folytatják.)



Péntek, 1941 Január 34. %ssa
yalőszíuüleg elmarad 

a harmadosztályú 
kardcsapatbainok-
ség:

\ l  A  B T K
\  IIÍ. ©„ k ar öcsapa, tb aj nők ság e hét 

Vasárnapjára volt kitűzve A nevezés teg- 
lejárt s meglepetésre csupán egy 

<*Qmh & MPSC kardcsapata jelentkezett 
a Versenyre A versenyt minden bizonnyal 

fogják egy csapat részére megtör- 
w " 8  arra. hogy újabb nevezés érkez
ek, legalább is olyan szálúban, hogy őr- 
wjftes. legyen megtartani a versenyt — 
î1ÚC3/ remény. Sajnálatos, hogy nem 

több csapat, hiszen ezen a ver--
Sí?nyeu megkötés nélkül mincien egyesület 
hidithat csapatot, hacsak nincs..._________ _ ______ ____  már rná-

osztályban. Bizonyos, hogy van né
hány olyan egylet, amelynek csapata van. 
^ III. o. kardcsapatbajnokság tavaly is 
^maradt s ez lesz a sorsa az idén is.

m in d e n t  ' 
e g y  l a p r a  t e s z  f e l

Segít-e Wéidemann kabalája? — 
Vojnovich már egészséges
Az ö köl v í vó  CsB legújabb hívei

Válogatás aíersztyánszky- 
emlékversenyre

Ebben az évben, mint ezt a 'Nemzeti 
sí>Qrt olvasói tudják,, a Tersztyánszlcy- 
eÚilékversenyt Olaszországban rendezi az 
olasz vívószövetség. Mivel a verseny nap- 
jf kczeiedlk és a csapat együttes munka 

meg kell indítani, a szövetség váló- 
fö-tóbizottsága kijelöli azt a 12 tagú kéré
st, amely együtt fog edzeni erre a 
í^gyszabású nemzetközi viadalra. A vá
logatás korai időpontjának másik célja az. 
Aogy mind a kiutazás hazánkból, minrl 
^  Olaszországba való beutazás Körülmé
nyes engedélyekhez van kötve s az olasz
követséget idejében kell értesíteni arról, 
üofy kik lesznek azok a vívók, akiknek

beutazási engedélyéről idejében kell 
Böhcoskodni. A válogatóbizottság vásár
ján a BBTTC II. o. párbajtőrversenyén, 
gflelőtt U órakor ül össze a BBTE klub- 
üá2ában„

33 vívó állott 
edzésbe Szombot-

1>en

A z ökölvívó csapatbajnokság" ne
gyedik fordulójában, szombaton este, 
két rangadó kerül sorra. A  BSzKRT 
a BVSC-vel, az FTC pedig a BTK - 
val mérkőzik. Mindkét mérkőzés 
sorsdöntő a bajnokság kimenetele 
szempontjából, érthető tehát, ha 
mind a négy csapat hatalmas ará
nyú előkészületeket tesz szombatra. 
Viszont az is érthető, hogy vezetők, 
versenyzők és szurkolók roppant 
izgalommal várják  a szombat estét.

A z előkészületekről, tervekről, el
lesett és kitalált . titkokról, izgal
m akról és egyebekről a következő
ket jelenthetjük:

A BTK kockáztat!

helyi
k tWÍ'Cíx-eííe _ a szomb a íhe- 

vívás t'utJi. megindulását. A > leroni- 
hiáliy'rói már a Ncrowcti Sport w meg- 
WóKözett.

»,$ok nehézség 
vívás idei

Most. véfíro majdnem négy 
apoa késéssel*, mégis csak mese Ind ill

e tő it n vívóélet Szonrbatboly-on is. / A 
?áro&i tornacwnrnokot. átalakították és 
öeti három edzésre a vívók rendelkezi- 

bocsátották. A  vívók elkezdték az 
Trésüket, persv.e versenyről majd lég- 
Wbb caetbon február második feleb en 
“ hét szó.
„ A  Szombathelyi Vívó ’EfrycsüW iiíry- 
v«íctöjének, Hausnor Vilmos czreilesncK 

szombathelyi vívóélet megindulásáról 
** & vóietnónye:

83 vívó állót, ki a plans-.  Haryszi-rre — . —  - - - - -  - - , ,ía. A rési verseny vívok munkájává!
Párhuzamosan 15 fiú és 10 leány is mejr 
Wnlte a vívást. Az a célunk hogy 
ínból a 25 fiatal vívóból kiemelhessük 
StOmbnthely versenyvívó utánpótlását, 
m .  már naíjr szüksÓKe tan a sr.ombat- 
Oflfi vívásnak mert hiszen veroenyzfi. 
Oárdánk innen-onnan 10—H éve képviseli 
fjíjyuEatl kerület vívását, sziikse,, van 
J*aát CRÓszscKes felfrissítésre. A 33 vivő 
“itatását és képzését ctldiffi vivómcstc- 
r®hk. Tóth Sándor mellett Varsa Imre 
Gázlós is vészi.

~  A honvédséff tisztikara híren nagy 
“Mvsl kapcsolódóit bele a szombathelyi 
Vívóélctbc és masa balisfalvl Kiss 
hiszi,•, hadtestparancsnok úr veti a le*- 
{'“lüyobb súlyt a tisztikar vívősportjárn. 
jgyekként a szombathely! honvedtlBztak 
Tlyóhn.inoksáEát februárra mar ki is ír- 
*5* és meggyőződésem, hogy H°k kitűnő 
Jivét kap a szombathelyi vívás a tiszti; 
Jár 'kiíróból is. Ezek a szombathelyi 
“̂rsenyvívásnak is nagy erősseirei lesz-

A  BTK-nak a papírform a alapján 
nincs győzelm i esélye a bajnok
jelölt FTC ellen. A BTK tehát —  
lesz , ami lesz! jelszóval —  hazárd
játékra szánta el magát. Ide-oda 
fo g ja  dobálni tt versenyzőit és igyek
szik az FTC „b iztos” pontjaiból 
egyet-kettőt magának megszerezni.

K i szerzhet ilyen úton pontot a 
mag'dolnavárosiaknak ? Torma I 
például megverheti Kubinyit, vagy 
más valakit, K ocsis  is szerezhet 
pontot, nagy a bizalom az ú jjá 
született M onferában) m eg Oláhban 
is; a legnagyobb bizalom minden
esetre Torma II szorítóbalépését 
kíséri. Bárki legyen is az ellenfele 
—  Mándi, Csontos vagy Szigeti —  
M agdolnavárosban bíznak az alig 
64 kilós „T orec“ -b<s.n.

sem bánná, ha a győztes mérkőzés 
után megint hom lokon csókolná öt 
V inicsci.

—  A BVSC bentmaradásának örö
mére Viniczei m egölelt az FTC—- 
WJ!ITi£ m érkőzés után, —  mondotta 
nevetve. —  Sőt homlokon is csókolt. 
Nehezen éltem  túl ezt a rohamot, de 
túléltem. Talán m égegyszer is elvi
selném , hu m egvernénk  <i BTK-t.

Mire nem képes az intéző a csa
pata győzelm e érdekében! . . .

véhází Géza. Pontoz; 
Kiss Elemér, Staindl 
László.

Tállay János, 
Antal,. E gry

Uia'ifo ötletre van 
szükség

3 beteg a BSzKRT-
hm

A  szövetség irodájában Rajki L a
jos ezzel fordult Sulkó Bélához:

A  csapatbajnokság nagyon Izgatja 
a „srácok.” fantáziáját. Pénzük, nincs, 
tehát ötleteiket igyekeznek értékesí

teni g, bejutás érdekében. Svpos 
Imre, M öSz-gazda egy hosszú heve
dert őrizget szombat óta a váloga
tott csapát felszerelése között.

__ Ennek a seg ítségével húztak
fel egym ást az elmúlt szom baton az 
egyelőre ism eretlen „ tettesek “ az 
egyik  öltözőbe. K i volt és kit húz
tak fel, egyelőre titok. -4 vizsgálat 
folyik.

Szegény magdűltiavárosi gyere* 
kék, újabb ötleten törhetik a fe 
jüket.

* A z ökölvívó csapatbajnokság
jegyei elővételben a következő he
lyeken kaphatók; A.z Esti Ú jság 
kiadóhivatalában (József-körűt 5), 
Arató-hirdetöiroüában (Erzsébet- 
körút 14), a Pesti Hírlap kiadóhi
vatalaiban (Vilm os császár-űt 78 és 
Erzsébet-körüt 1 ), Színházjegylro- 
dában (Berlini-tér 6 ), Színház- 
propagandánál (Teréz-körűt 50), a, 
Városi Színház pénztáránál és s. 
Népművelési Bizottságnál (Szép
utca 5 ).

ÜSZAS

Egysn-ing
A  CsB-n résztvevő csapatok kö

zött kétségkívül a BTK-ban a leg- 
családiasabb a szellem. Minden 
„n agy” versenyző a lehető legjobb 
barátságban van a legkisebb kö
lyökkel is. Együtt éreznek egym ás
sal. M egbecsülik . egymást. Pajtások.

A  szombati 8:8 után Érdős,, a csa
pat egyik legjobbszívü tagja tíz 
krémessel jelent meg- az edzésen. Az 
edzés után a csapat, tagjai habos és 
cukorporos szájjal „fa ltak ” ...

E gy  ismeretlen •— és nyilván te
hetős —  szurkoló a BSzKRT elleni 
eredmény után 50 pengőt küldött a 
csapatnak felszerelésre. Szombaton 
a. csapat ennek következtében egyen- 
ingben fo g  feszíteni! 

fis így  tovább!...

—  Hogy  van a kis Vojnovich f
—  Hála Istennek ,már a javulás 

útján van —  válaszolta Sulkó — , de 
a BSzKRT-nak n em ■ leéli tőle félnie. 
M ég gyenge.

—- Félni azért nem félünk  — m on
dotta Rajki — , csakhát az em bernek  
mindenre számítania kell.

(—  H ogy áll fe l a BSzK R T? —  
kérdeztük R ajtától.)

—  Három betegünk is van megint, 
—  panaszkodott Rajki. -— Somody 
meghűlt, Lovas fülén gennyes daga
nat van, Szolnokinak m eg a szem 
héjsérülése nem gyógyu lt m ég meg. 
Igazán nem is tudjuk, mit csinál
junk. R em élhetőleg szom batig még 
javulni fog  a helyzet.

—  Ez az utóbbi az, amit biztosra 
veszünk.

Vofnowkfo márediett 
isi

1. BSE, 2. MAC, 3. UTE
Ez vízilabda nagycsapataink 
1940. évi rangsora

„.bunda István, az SzVE f«ylh; legrégibb 
Jivója ős n nyugati vívulterület ciuauo-

a következüket mondja:
A róni a őr rlíval — Varga. Thler- 

f’ far, Górnia — inár nem sokáig aUhn- 
I“j>k az élen. Friss erőkkel kell pótolni 
S'lket. A négvhónapos késés nagyon 
íí®»avetctt bennünket. Más években ok- 
, "or elején már javában dolgoztunk es 
aJ.ÍHárban ............  " "" ” '

*®nk

különbőzé
__  , cl
február

?kHuiik most 'ellenben a legjolib esetben 
-  ■ ----- ".......í - JM- felebencsak február második 

nyilvánosság elé.

versenyeken se
léphc-

. ̂ ajún
B K W

ossxcSllítású

mini megírtuk ~” í>rfí7.á.̂ ‘ű3
Szcifceú'•úvivövomouy lesz vasarnap 

a *A V í«, vj-ainrnboa, Pókay dr, Szobonya 
iís<ív.ii.tVi 1 {túcní osapat utazik 'íai!’ TO l

fezt 
izob 

Bajára^

% TKS IjLETl HÍREK
, Az Ungvári Atlétikai Club most tar- 
‘°tta övi rendes közgyűlését, amelyen 

^Választották az ú.i tisztikart. Az el- 
5?k> tisztet egyhangúlag Meffay, László
,;r. Poig.ármost.(»rliolyelltw9ol töltötték bo,
r}'« iigvveiétö cimökkó Dobrovolszky 
J'óUt, főtitkárrá pedig Tomesáinyi Ala-
j j l t  választották.

ö*vOLA IV AS
' r®sáriiíip Bobreoenben elmnraólt »

'oeen-iOgőt vároBkiizi ökiUvívóroérküzes 
,V, a vonat korlátozás miatt. Helyette a
“Chééeeni ökölvívók házi, edzojsUegu 
ét’Senyi rendeztek.

o Ai ökölvívó edzők pénteken csf« féi 
5..érakor üs»iojövetelt tartanak. Az ös«»o-
“veteten szalúiérdóseket fognak megho

““élni.
A  vidéki ökölvívó egyesületek nem sra

Sulkó Béla, a MÖSz vidéki M- 
r'W igának előadója arról panaszkodik, 
j°ífy a vidéki egyesületek nem fizetik
{L&ffMjakat. Szerinte a február 2-i köz/ 
Sütésen szinte kivétel nélkül _c»ab hu 
pbesiH agyesülotek nlaniiii
°k.lák ínegvúlaeztani 
K

áj tisztikort. 
szövetség 20

Weldemann kabalái a
A  m agdolnavárosiak ellenfele, az 

FTC természetesen mindent elkövet, 
hogy az idén is m egnyerje a bajnok
ságot. Erre minden reménye m eg ia 
van, hiszen a . csapat a legerősebb 
összeállítású a CsB résztvevői k ö
zött. A zt ugyebár csak viccnek lehet 
venni, amit Csepreghy  Pál, a 
BSzK RT segédintézője mondott, 
hogy  aszongya:

— Ilyen  szerencséje is csak a 
Fradinak van! Gyatra csapattál is 
bentm aradtak a döntőben!

A z  FTC-nek a papírform a alap
ján  biztosan kellene nyernie a ba j
nokságot. De jó l tudjuk, hogy ököl
vívásban —  akárcsak labdarúgásban 

nincs biztos mérkőzés! W cide- 
mann Károly, az FTC intézője, azt 
mondja, hogy szükség lesz megint 
a kabalára.

—  A  W M TK ellen már kipróbál
tam , nagyszerűén bevált —- hangoz^ 
tátta teg-nap. —  A z volt a kabalám, 
hogy minden m érkőzés előtt észre
vétlenül fejbevágtam . K áposzta  An- 
talt, a W MT K  intézőjét. A  fe jb e 
vágás után villámgyorsan eltűntem,, 
hogy m eg ne lásson. Ez az utóbbi 
részlet roppant fontos az egészben.

fis szombaton ki lesz az „áldo
zat” ? —  kérdezték tőle.

—  Majd kiszem elek valakit a 
BTK-ból!

A  vasutasok színeiben talán már 
Vojnovich  is indul szombaton.

.—  Tegnap nála voltam  —  mesélte 
Sulkó Béla félretoltuk a bútoro
kat és egy  /ácsit m ozogtattam  Voj-  
novichot. A  súlyos betegségéhez  
m érten m eglepően jól m ozgott. Há
rom szor három percet dolgozott ós *—  
egészen  jól bírta!

Vojnovich  indulását egyelőre két- 
ségbevonják az érdekelt intézők. 
V agy pedig: Vojnovichnak  nem volt 
tüdőgyulladása.

A  BVSC szom baton teljes csapat
tal áll ki.

—  Kedden m ég nagyon aggasztó  
volt a helyzet —- mondotta Sulkó 
Béla — , m ert csaknem  az egész  
csapatunk m eghűlt. Tegnap azonban 
■már mindenki m egjelent az edzésen. 
Ki akarunk tenni magunkért a 
BSzKRT ellen.

Vízilabdacsapataink erőviszonyai
ban lényeges változást hozott az el
múlt esztendő. M íg a lefolyt tíz év 
során az UTE egyeduralmát: hiába
ostrom olta a M AC és az M TK..1940- 
ben nemcsak a bajnokságot, hanem 
a M agyar-Kupát is elvesztette az 
újpesti együttes. Előbbiben a BSE 
m ögött a második, utóbbiban a 
M AC és a BSE m ögött csak a har
madik hely jutott az UTE-nak.

A  három nagycsapat egym ás el
len a következő eredményekkel vég 
zett az elmúlt évben:

BSE— VTE 3:2, S:S
BSE— M AC 5:4, 3:3 

. M AC— VTE 1:2, 3:1 
(A z első eredmény a bajnokság

ban, a második a M agyar-Kupában 
született m eg.) Ha már most a fenti 
eredmények alapján adjuk m eg a 
három nagycsapat 1940. 'évi sorrend
jét, a helyzet .a következő:

Fradi-szív is van i ...

i , . '  néniét amatőr ökölvívó
JSz alatt a húsz óv alatt a sisiet 

. válogatott oi/vüttesz tt rtemzetettko- 
u'?c mérkőzést, vívott. Éhből 54 gyoae- 
„-hnmi, 8 döntetlen mrodjnéiu.yd, 9 podm 
S h h f8®01 végződött. Nem csúnya ercd-

o.ÚftC'j usnpatinl vesznek részt a né™?- 
S f . * *  ökölvívó EB-n. A német okol- 
iiöív :ÍWVW»!»tal

EB n.
. __ bejelentette a nemzei-

n», - ökölvívó stóvetsétrnek, ho,!-y teljes 
a aP0ítal, azaz 8 ökölvívóval vesz rés,®* 
Si-sfP.IiH* vél én Bnőapester Borrakeriilo 
“ k iv ív ó  IJB-n.
8 ffeWvivó CsB szombati.
W»rekor: BPzKBT-BVSC,
VÍjtr;BTK. A mérkfeóso!:

®r®,i Színház lesz.

rnó rkőzópei: 
10 órakor: 

színhelye a

A z FTC-ökölvívók előkészületei
ről Szántó Imre segédedző, a nép
szerű „Csöpl”  a következőket mon
dotta:

—  A  legutóbbi • edzésen nagyon  
„ h a r a p ó s a k v o lta k  a fiuk. Nagyon  
fogadkoztak, hogy elintézik 
BTK-t. Kom olyan egyelőre  senki 
sem  beteg, rem éljük hogy nem is 
lesz. Győznünk kell/ h a  m eg akar
juk védeni a bajnoki cím et!

Szántó szerint a BTK. nagyon ne
héz ellenfél lesz, A  „szívtől” fél 
Csöpi.

—  Ám bátor Fradi-szív is van 
világon! —  fejezte be bizakodva,

A győzelmi cső
Weide-mann kijelentette, hogy

c . . .
azt

fűk pontoznak?

1. BSE 4 8 1 —  16:12 7
a. M AC 4 1 1 2 11:11 3
S. UTE 4 t  — 3 8:12. ,  %
Látjuk tehát, hogy a BSE első-

A  szombati fordulóban a követ
kező m érközésvezetők és pontozók 
működnek:

BSzKRT— BVSC. Mérkőzés vezető: 
N agy  Lajos. Pontoz:. Tokaji János, 
Károlyi Emil, Abaházi József, Erm- 
ler János. \

F T C —BTK. M érközésvezető: K e-

A  R A D IÖ  M Ű S O R A :
Budapest I  (AP.5 m): 6.40: Ébresztő,

Tárna. — 7: Hírek. Hanglemezeit. — Itt: 
Hírek — 10 20: Erdély te-rme«o»«'S
gyósykinceel.. Irta: Benczúr Gyula dr.
— 10.45: Szegény, gyermekek gazdag bi
rodalma. Irta: . Fprray Zárna. — 13.10; 
Báumgartner Margit éneke], zongorán 
kítnírí Érvek Mária. — 1 .̂40: Hírek. — 
12.55: LTlbrich Hermin gorikrakázik, 1911- 
gorakísóreltel. — 13.30; Országos Postás- 
zenekar. Vezényel: Eprdögh János. —
14.30: Hírek. — 15.20: Csorba Dezső oi- 
gányzauekara. — 5 í r,c:s , lt°mske-dők. A  S lw eos-oea lód .• Kislegbi Nagy 
Dénes őr előadása. — 16.45: Hírek. — 
17- Hírek szlovák én ruszin nyelven. T_ 
17.15: Kulcsár szájliarmonilia-kcttőe, — 
17.30: Sportkiiztoményók. — 17-40: Érté
kesítsük az értóktelont. Ifi.. Sor* Antal 
előadása. — 18.10: A  rad-;-o szalonzene
kara. — 19: Hírek magyar, hómét ós ro
mén nyelven. — Itt • Mátyás király, 
mint olasz operai:iá. “ Bevezetőt mond 
Haraszti Emil dr. JMolvasss Kovrj;, 
Emil. Közreműködik Bodo Erzsi, PnMo 
Imre dr és Höslor Endre (ének), Ber« 
L ili (zOT.gora). —- 20.20: 11 a 1 h aí:: lián
szorelmesck. Szörényi Éva és. Rajnai 
Gábor előadóestje. Az összekötő szöve
get írta Szüos László. Fololvassa Fáj 
Bél®. Rendezi Barsi ödw^ Hangfelvétel.
— 21: Buttola Ede taucaenekara játszik.

21 25- Víz alatti fegyverek. Nagy Sán
dor előadaása. — 21-40: Hírek. — 22: 
Szalonötöa. — 3S: Hírek nemet, olasz, 
angol és francia nyelven. — gb, 28,23: 
Portié Jeneő cigányzcn-ekára muzsikál
— 24: Hírek.

Budapest I I  (834 ni); 18.89: Gyórairu- 
tan-lolvam. Szlabey Géza előadása, — 10: 
Timko Margit magyar Uotakat zongori- 
zik. — 19.20; Beothoven: VI. (Pastorale) 
szimfónia. (Boaztoui szirnfónikusQk. Ve- 
Kényei Kuszeviczkij.) Hanglemez. — 20 
Hírek, -r- 20.10: Sárközi Gyula cigány 
zenekara muzsikál, Orbán Sándor éne
kei. — 21: A  gyermekkori tü-d-őbaj
(játtehe Or/kór dr előadása.
'K assa  (259.1 m): Jl.M: Arcok n sároei 
főidőn. Bzmreésónyi Mária előadása. 
11.2.1: Bp-núlemezek. Opcrctfrcízl-pfek,
11 Itt- Hírek ris-zf::- én szlovák nyelven
— 15.15: Szlovák féhto. — 18,10:. ki
Kőyi Lrzsóbct 
.Schmidt Bella.

licgedü', zongorán kísér

sége az egészévi teljesítményt fig ye - 
lembs - véve vitathatatlan. A  főváro 
siak veretlenül szerepeltek az elmúlt 
évben. Második helyén a MAG csa
pata áll, az U TE pedig . csak a har
madik helyet szerezte meg.

A  BSE szereplését különös érdek
lődés előzte meg. A?f M TK „palota- 
forradalm a”  után a válogatott já té 
kosok a BSE-be kérték átigazolásu
kat és ezzel a fővárosiak csapata 
egyszerre a bajnokság kom oly esé 
lyese Tett. Ennek ellenére az első 
bajnoki mérkőzések után a BSE csa
patában csak kevesen bíztak. M iért? 
A  BSE nem vette kom olyan a k is
csapatok elleni - mérkőzéseit. A  
BEAC-tól például három gólt Is k a 
pott a csapat, a M ESE ellen csajt 
egy góllal tudott győzni. U gyan
akkor a másik két nagycsapat n agy  
fölénnyel intézte el az . egyetem istá
kat és az egrieket. Miikor azután az 
UTE elleni mérkőzésre került a sor, 
a BSE m egm utatta, hogy a csapat
ban rejlő hatalmas értékek  érvén ye
sülni is tudnak: M íg a kiscsapatok 
ellen nem játszott m eggyőzően a 
BSE, az UTE ellen megmutatta, 
hogy küzdeni is tud. A  M AC elleni 
mérkőzésen —  régen, látott izgalm ak 
között —  lélekjelenlétből és kü j ien i  
tudásból i*mét jflesen vizsgázott a  
crárda
°  A  M agyar Kupa küzdelmeire sem 
„javult m eg”  a  BSE. A z  M TK  
elleni mérkőzést elkönnyelmüsködte 
a fővárosi csapat, a  M AC ellen 
csak döntetlent tudott elérni és az 
FTC ellen már hiába erőlködtek: 
kilenc gól sem volt .elegendő -— a 
kupát jobb gólarányával a M A C  
nyerte. A  tanulság: minden m érkő
zést kom olyan keli venni, a g ó l
arány nagyon fontos.

A  M AC n yá ri: és téli csap ata , k ö 
zött két pontop van eltérés. Fábián  
Sándor, a válogatott hátvéd az 
ősszel kilépett a  M AC-ból. Tartós 
Sándor, az ugyancsak válogatott 
középcsatár pedig visszavonult. A  
két veszteség ellenére a kék -sárgák  
kupacsapata egységesebb , jobb t e l  
jesítm ényt nyújtott a M agyar K u pa  
küzdelmeiben, mint nyáron a ba jnoki 
m érkőzéseken. Nyáron 2 :l-r e  kapo-tt 
ki a JJAC az UTE-tól, de csak jó  
védelmének köszönhette ezt az ered
ményt. A  BSE elleni rendkívüli iz 
galmas és változatos csatán kívül az 
FTC ellen is kemény harcot v ívott 
a szigeti csapat és a 2 :l-es  gólarány 
azt mutatta, hogy valami baj van a 
M AC csatársora körül, A  decem beri 
mérkőzések során azután E lem éri 
beállításával, ágy  látszik, m egoldó 
« o t t  a M AC eaotárváleága. A z M T K  
és az FTC ellen biztosan győzött

csapat, sőt az U TE -t Is simán fek 
tette két vállra. A. BSE elleni 3;3-as 
eredményre rászolgált a kék-sárga, 
csapat és jo-bb gólarányával m eg
nyerte a Kupát.

A z UTE visszaesett az elmúlt esz
tendőben. A. bajnoki küzdelmek so
rán az újpestiek határozott fölény
nyel, sokszor nagy gólaránnyal 
győztek minden csapat ellen, 
amelyre a m aguk álló, pontosan 
passzoló játékm odorát rá tudták 
erőszakolni. Pl. az FTC gyors, 
ügyes gárdáját „m egölték”  a  ki
tűnő adogatással és 7:0 arányban 
tönkreverték a Fradit. A  BSE ellen 
m ár nem m űködött ez a stílus. Nyár 
ron Is, decemberben is a fővárosi 
csapat kezdettől fogva  kezébe vette 
a játék irányítását és az újpestiek 
összjátéka nem tudott megbirkózni 
a  BSE-védelemmel, legtöbbször nem 
is tudott kialakulni kom oly táma
dás, mert a gyors BSE-csatárok 
egy-kettőre az újpesti kapu előtt 
termettek. A  M AC ellen nyáron 
m ég csak ment valahogy a dolog, 
mert a Sonnjózy— Tarics— Szivéé 
csatársor adós maradt a kezdemé
nyezésekkel. A  M agyar Kupa dön
tőjében azonban másképp állt a  
helyzet. A z  Elem éri— S zívós— K á- 
násy hármas gyorsaságával, 6tle- 
tességével, váratlan váltásaival, álló. 
középcsatár nélküli játékával biztos 
fölénnyel intézte el az újpesti 
együttest.

A z UTE-ban valami baj van. A b 
a régi, pontos összjáték, az a nagy 
taktikai fölény, amely régebben 
kezdettől fogva  uralkodott a  me
dencében ék nem engedte az ellen, 
fél gyorsaságát, vagy  egyéb „U T E - 
ellenes erényeit" kibontakozni, bi
zony m egkopott egy  kicsit. Ax 
újpestieknek némi frissítésre van 
szükségük. fis ha az UTE 
Komjáűi Kupa-győztes fiataljaira 
gondolunk, azt kell mondanunk, 
h o g y . az újpestieknek nem kell 
messzire menniük az új emberekért.

....... « i>s a 38gg

1940-ben elért úszó- 
csúcseredmények

goo m g yors : Tátos Nándor FTC
)H6
1000 m g yors : Tátos Nándor FTC 

12:57
1500 m gyors: Tátos Nándor FTC 

19:55, 19:37.4
400 m m ell: Fábián D ezső.M A C  

6:12.2 .
H ölgyek ;

800 ni gyors : Vámos Adél FTC 
12:45.6

1000 m gyors : Vámos Adél FTC 
15:56

100 m hát: Novftk Ilona MUE 
1:22.8, 1:22.4, 1:20.4

200 m hát: Novált Ilona M CE 
3:05.8, 8:05.4, 3:04, 8:01.0, 2:58 

300 m hát: Vámos Adél FTC 4:42.4 
300 m hát: N ovak Ilona MUE 

4:85.6 '
3x100 m vegyesvá ltó : FTC .(L o 

vász, Salgó, Vám os) 4:05
3x86% m  vegyesúszás: Felhős

M agda M UE 3:07.4.

HIRDETMÉNY
A Mfifltú-uáknlcnuíoitn]: Biülnsító Inté

zete felhívja, a Búdopest, liijiiafolí, Cggr 
nsl. Kisph-u. PeaU'm.lorv.ssihej, Rais&f-pa- 
i.-!a ók IT.lpoet hftlvSi-íthen • nl!:r.:nifl!vía- 

bnn átló Htegsőa iPú  esotftr# bhlM ílait 
flsía-lkórú .ingjait (14 ’t'vtsiilS T* évesig), 
hu-y orvosi vL<.<*áinti»a béhívó«Vfc' x-ó-- 
;reti 1941 január 22-töi február tí-lg. dél-' 
óUíft S ófáiéi óélt) tán g éráié (cMnibfljót 
5 -4  óról Sít jelent i-.-'V-.z«n--!( »V Tnfózethea 

flptulVorá, bizto-ftníink iimilivtósi
eorHá-nó'.., -V II. Rotu-ntiiünr-ulea 13, Y .  
év. fölt’ szint 3.j. kecsker mií.-d-̂ n-

pKtcknpja fiz orvosi vizsprólatra Xsxó36r v-Á ö-í A t e, , - r. -,A onnán ,, tvn,.* -M .! ,71 dl - í —A tavasul cfn'napo: 
fi w.dnl'AsöUon, íj nynri üdylö-
t?U»f’ i'rkbnn okok vfih-öiacit
:/// n niö«t kösöí! ’ t&lhisí.sztk iík*Â cn. 
pteg-f't és í&y &z évcnkiiji
szaros orvosi vizsgálat'mi átosnclr.

lm s,/ r. í  'l F ; - .



ssax Péntek, 1941 ja sa fe  24,'

MOTOR

Nagyszabású sarasás
nak ígérkezik a ICTT 
vasárnapi tornája

A  hirtelen enyhülés kérlelhetetle
nül olvasztja a nagyrákost gyakorló
tér jég - és hótakaróját és ha nem 
áll be újabb fagy, a vasárnapi K TT- 
torxia az év első nagyszabású sara- 
zás a lesz. A  m otorosok rendkívül ör
vendenek a régvárt csemegének, 
m ely  olyan kitűnő alkalmat nyújt a 
sárm otorozás elsajátítására.

A  vasárnapi K TT-torna délelőtt 
tízkor kezdődik, gyülekezés a K ál- 
vin-téren.

P Á L Y Á ZA T I ÜZENETEK
Vréher Sándor: Csak olyan szelvénye

ket könyvelhetünk el, amelyek hozzánk 
tényleg beérkeztek. Ha a posta utólag 
megtalálja az elveszett küldeményt, akkor a pontokat természetesen a javuk
ra írjuk. ______

ATLÉTIKA

Mi ysíí a magyar-olasszal ?
Külföldi válogatott ^aíléiis-ai mérkőző 

sóink most már nagyjából biztosítottnak 
látszanak,, Mint tegnapi számunkba!. hí
rül adtuk, a svédek, finnek és németek 
elleni válogatott viadalunk időpontja 
mar csaknem vésrlejses-n-ek tekinthető.

Éz a három verseny azonban __ külföl
dön lesz és az itthoni mérkőzések közül , 
egyedül in B) válogatottnak Jugoszlávia 
eÜení mérkőzése biz'os. Ez — valószínű
leg vidéken lesz, úgyhogy Budapest 
egyelőre teljesen nemzetközi esemény j 
nélkül áll, _ j1941-ben sz előirányzat szerint liuüa-1 
pesten kellett # volna meg rendezni a ma- ] 
gyar-olasz viadalt és az első angol- 
oiagyart. Utóbbira természetesen nem 
kerülhet &?r, clőbLit azonban a MASz 
mindenképpen igyekszik biztosítani. Mi 
már tavaly vártuk idő az olaszokat, do 
ők ,,műsoruk túlterheltségé re-'’ n ivatkoz
va 1941-re halasztották budapesti látoga
tásukat. A MASz már több ízben  ̂kérte 
őket, hogy a végleges időpontban ia ál
lapodjunk meg, ez azonban eddig nem 
sikerült. rNemzetközi műsorunk alakulása Követ
keztében az idény első felében aligha 
fogadhatjuk az olaszokat. Június nekünk 
korai időpont, július és augusztus pedig 
máris túlterhelt. A MASz előreláthatólag 
szeptember 7—S-ikát (kettős ünnep) fog
ja ajánlani és reméljük, hogy az olaszok 
ezt el is fogadják.

A LEGKIVÁLÓBB NÉMET EDZŐK 
VEZETIK

a válogatottak és válogatott jelöltek ré
szére tartandó edzőtáborokat, amelyeket 
január közepétől március közepéig ren
deznek az egyes versenyágák rószéro, A 
futók Etllir.genben ; Ger.sehlcr. a távol- 
és liárrnasugrók Lipcsében Richter, a 
rúdugrók és a dobók Münchenben 
Christmann vezetésével tartják edző tábo
rukat. — A németek jól felkészülnek 
líMl-reí T)o kell is, mert ebben az éyben 
Svédország, Finnország, Olaszország és 
Magyarország, tehát Európa vezető álla
mai Pilon állnak ki a német atléták.

MEHL KIKAPOTT
az első n-ewyorki fedettpálya versenyen, 
pedig csak közepes időt. 4:14.4-et futott 
a gyors Munski az egymórföldes távon. 
Harmadik Fánske lett. Két mérföldén 
Kic© győzött 9:12.2 mp-es közepes idővel 
Lash és az Amerikában élő, hírnevét 
egyre koptató Beccali ellen.

A gerelyvetők könyöke éppúgy 
tönkre megy, mint egy 
sokat használt ágyúcső

á l l í t j a  e g y  f i n n  s p o r t o r v o s
Helsinki, január.

Néhány happai ezelőtt résztvet- 
tem a finn sportorvosok közgyűlésén 
és ott előadtam N agypataky  Gyula 
dr ezredorvosnak, a „Sportorvos1* 
szerkesztőjének üdvözletét és a 
m agyar és finn sportorvosok együtt
működésére vonatkozó javaslatát. 
Ugyanakkor átnyújtottam  a nem
régen m egjelent „Sportsérülések** 
című m agyar spox-íorvosl tanulmány
gyűjteményt.

A  finn sportorvosok egyhangú 
lelkesedéssel fogadták N agypataky  
dr javaslatát és elhatározták, hogy 
minden téren keresni fog ják  az 
együttműködést a m agyar sport
orvosokkal.

Ezután végighallgattam  egy fiatal 
sportorvos érdekes előadását a 
gerelyvetők sérüléseiről. A z illető 
többek között azt a feltűnő m eg
állapítást tette, hogy a gérelyvetök  
soraiban a könyöksérülés nem kivé
tel, hanem szabályosan bekövetkező  
tünet. Legfeljebb arról lehet szó, 
hogy ki hogyan, tudja ezeket a sérü
léseket kiheverni. Noha az illető 
neveket nem említett, a felsorolt 
eredményekből mindenki azonnal 
megállapíthatja, hogy- Jarvinen, N ik- 
kanen és M ikkola  is szerepel a 
sérültek között.

Igen élénk vita indult m eg ezután 
arról, hogy lgaz-e, hogy a jelenlegi 
finn edzésmódszer egyenesen káros 
az egészségre és hogy a gerelyvető
nek csupán elvétve lenne szabad ver
senyben , résztvennie.

A  röntgen-képes előadás nem ve
zetett végleges eredményre és a fe l
sorolt példák alapján á  sportorvosok  
többsége nem volt hajlandó aláírni 
a fiatal kutatónak azt az állítását, 
hogy az erős g erelyvetések  által a 
gerelyvetö  kön yöke éppen úgy el
használódik és tönkrem egy, mint 
egy  túlságosan sokat használt ágyú- 
cső. (Jarvinen és Nikkanen  könyöke 
a röntgen-felvételek szerint valóban 
végleges elváltozásokat mutat, de 
csak kevesen írták alá azt, hogy 
ezek az elváltozások kórosak és ká
rosak.) A  fiatal sportorvos most az 
összes finn gerelyvetök könyökéről 
röntgen-felvételt akar csinálni, hogy 
többszáz példa alapján bizonyítsa be 
állítása igazságát.

A  közgyűlés után alkalmam volt 
beszélgetni Klem ola  dr-ral, a szö
vetség főtitkárával. 6  a finn-m agyar 
sportorvosi együttm űködésről a kö
vetkezőket m ondotta:

Nálunk m ég  fiatal, mindössze

kétéves a sportorvosok szövetsége, 
am ely a helsinki olimpia hatása 
alatt jö tt  létre. M ég 'nem rendelke
zünk olyan széleskörű, tapasztala
tokkal, mini m agyar kollégáink. 
Sem folyóiratunk, sem más kiadvá
nyunk, sem  laboratóriumunk nincs. 
Mindazonáltal rem éljük, hogy eze
ket a céljainkat rövidesen el fog ju k  
érni. A z  ú j olimpiai stadionban már 
készen áll a helyiség a sportorvosi 
kísérleti in tézet számára. A  fe jlett  
■magyar sportorvosi tevékenységre  
való tek intettel nagyon örülnénk, ha 
a m agyar kutatások eredm ényét fe l
használhatnák és a sportorvosi te 
véken ységet m agyar mintára, ren- 
dezhetnök be. A z  első lépések nálunk 
is nagyon biztatók. Többen dolgoz
nak érdekes tanulmányokon. íg y  
például rövidesen m eg is jelenik az 
első tudományos sauna-tanulmány, 
am ely a finn fürdőnek a sportered- 
m ényekre gyakorolt befolyását tár
gyalja. N agyon  szeretnök, ha a ma
gyar sportorvosokkal való együ tt
működésünk nem alakulna egyolda
lúvá azért, m ert a m agyarok eny- 
nyire m egelőztek  bennünket.

K ulal. Sándor.

TENISZ
Nagyváradot a íemszszövetség elnöki 

tanácsa a kolozsvári kerülethez csatolta. 
A nagyváradi egyesületeik most bei.yuj 
tották a teniszszövetséghez a fellebbe
zést és eportszcmponíból a debreceni— 
tiszántúli kerülethez kérik a csatolásu
kat. Ezenkívül földrajzi szempontból is 
ezt szeretnék. A tiszántúli ‘ kerület is 
csatlakozott a fellebbezéshez, és így re
mény van rá, hogy Nagyvárad, Szalmár, 
Nagykároly a tiszántúli kerülethez tar
tozik majd és teljesül a várnáink vágya 
a teniszben is, ahogy a vívásban már 
teljesült.

HÖSPORT
A M. kir. Testnevelési Főiskola idei 

női síbajnokságát a Mancsukon rendezte, 
—• ahol sítanfolyamofc tartott — közéi 2 
km hosszúságú és tekintélyes ezi'Utkii- 
lihibségű lcsíldó és iger. nehéz műlesíkió 
pályán, A verseny érdekessége, hogy ez 
volt az első magyar magashegyi ver
seny, ide számítva a visszacsatolt f-rii- 
1-eíekct is. A versenyen -17 induló volt. 
Eredmények: 1. Sebesy 2:00. 2. ,Fogarasy 
2:44.2, S. Szaiay 3:00, 4. Könny 3:27. £  
Hátnos 3:36, íi. Komáromy 3:40.5. Mű
lesiklás: 1. Szaláy, 1:34.12, 2. Hámos
1:43.04. 3. Fogorasy 1:45.01, 4. JáSzó
1:46.08. 5. Zeley 1:50.07. 6. Sándor 2:06. 
összetett: 1. Fogarasy 439 pont, 2. Szaiay 
443, 3. Hámos 529, 4. Rói.ay.602, 5. Zeley 
COS. 7. Jászó 616.

Elmarad a MAFC lesíkló és futó csa
patversenye. mert a Svábhegyen kevés 
a hó. Elmarad a BSzICRT február 2-re 
kiírt mátrai versenye, is. Ennek oka leg
jobbjainak távolléte.

Elutazott ié c sb e  
Budapest sícsapata

Csütörtökön reggel Tatár István 
ügyvezető-alelnök vezetésével elin
dult Bécsbe a Bécs— Budapest via
dalra a siszövetség válogatott csa
pata. A z eredetileg kijelölt csapat
ban két változás történt. A  nagybá
nyai K ovács  (futásban indult volna) 
azért nem indulhat, mert m ég nincs 
eg y  éve, hogy pesti lakos, Dem jén  
Miklós pedig, a M AC lesiklója, be
tegsége miatt nem vehet részt a ver
senyen. A  kővetkezők utaztak:

D eseő  Kornél dr, H arangvölgyi 
András, Hulényi Miklós, Kiss János 
(futók) ,  Iglói László, Kővári K á
roly, Szaiay László, Tassonyi Csaba 
(m ülesiklók), K ozm a  László, R egös  
József, Vány a Pál (u grók ). Kővári 
és Szaiay futásban, Ványa műlesik
lásban is indul. A  hölgy műlesiklás
ban Iglóiné Eleöd  Anikó és K oz
mámé képviseli a főváros színeit.

A  versenyzőkkel együtt utazott 
H uszty  dr kerületi elöljáró is, aki 
Szendy K ároly polgárm estert fog ja  
képviselni.

Sok fővárosi síző megy 
a székely udvarhelyi 
versenyre

A  visszatért Erdély első síverse- 
nyét' rendezi most vasárnap a szé
kelyudvarhelyi H argita TE. A  sí- 
szövetség nagy súlyt vetett arra, 
hogy  ezen az első erdélyi versenyen 
minél több jó  fővárosi versenyző 
vegyen részt. Egyéni futóverseny, 
ugró egyéni és hármas csapatver
seny lesz, utóbbi a Hargita-vándor- 
díjért. M ár csütörtökön elutazott a 
versenyre Enyedi, Rábel, M ucsy  és 
Agárdi a Postásból, Katona, Káz- 
mér és Pauer az UTE-böl, M ayer és 
Rieth  a GSE-böl és N ém etberta  a 
M AC-ból. Pénteken m egy a BBTE 
ugrócsapata (Rész, Schneider dr és 
M olnár), valamint Várszegi, aki a 
futásban indul.

Székelyudvarhely környékén tar
tózkodik Szathmáry Aba, a BEAC 
kiváló ugrója és B erecz, a PSE ver
senyzője is. A  szövetség mind a ket
tőt benevezte és mind a ketten in
dulnak is. A  székelyudvarhelyi ver
seny sikere tehát a helyi verseny
zők közreműködésével teljesen biz
tosítva van.

A  versenyzők nagyobbik része 
lenn marad Erdélyben és jövő vasár
nap elindul Csíkszeredán a „Székely
föld  visszatért" vándordíjért folyó 
versenyen is.

BEFAGYOTT A SVÉD SIZŐR HAJÓJA
Trcliehoílf és ' Sassi.itz közölt. 12 órai 
küzdelem után tudott csak a jágtiimbők 
közül kiszabodul,ni. A világbajnokságra 
utazó svéd válogatottak ezért késnek 
majd egy napot. (Do azért a verseny 
kezdetére odaérnek.)

Ma, pénteken Indulnak 
a Yiíásfeafnokságra

Coríínába a magyar* sfzök  ̂ Zá* 
borszky  V iktor sportbizottsági el* 
nők vezetésével. Jobbágy S.áaos, 
Szikla Péter és Tassonyi EdotÖSj 
utazik vele, Bécsijét:, csatlakozik 
hozzájuk a Bécsbe menő csapattal 
elindult Emánuel Antal. A  lesüttök 
azért mennek előre, hogy a szokat
lanul hosszú lesiklópályát egy kissé 
megismerjék. A  Bécs— Budapst via
dal után D eseő  dr, H arangvölgyi és 
Kiss és Hulényi közül a jobbik  futó 
és Szaiay és K öváry  közül a jobbik 
mülesikló m egy m ajd utánuk.

TEKÉZÉS
LEGKÖZELEBBI BAJNOKI MÉRKŐ

ZÉSEK
Nyolcas csapatok

I. osztály. WMTK—MA.VAG január. 
26-án délután 3 órakor HÉV-pálya. Vé-'Vj 
zeli: Kalmár (Előre). — HÉV—Corvin 
január 26-án délelőtt 9 órakor HÉY-p. 
Vezeti; Somogyi (BSzKRT).

II. osztály. A) csoport 
Polgári—WMTK B) január 26-án dél 

olrítt 9 órakor Maglód: úti pálya. Vezeti: 
Iiárdy (Ganz). — Danuvia—BSzKRT B) 
január 26-án délelőtt 8.30 órakor Angol- 
utcai pá'ya. Vezeti: Swajda (Ganz). | 
Ganz—Vízművek január 26-án délután a 
órakor Iüzér-utcai pálya. Vezeti: Kirí- 
esi (Előre). — Hermina mező—PATE ja
nuár 26-án délután 3 órakor Angol-tL 
pálya. Vezeti: Nádudvary (Dán.).

B) csoport
Közt. Szöv.—Hűvösvölgy január 2S-án 

délelőtt 8.30 órakor Füzér-utcai pálya* 
Vezeti: Fellegi (Keli. K). — -Lampart— 
Kistext január 26-án délelőtt 9 órakor 
Ana-fi-ntcai pálya. Vezeti: Pozderk®
(WMTK). — MAVAG B)—Előre B) ja
nuár 26-án délután 2 órakor Kőbányai- 
úti pálya. Vezeti: Tislér (BSzKRT).

Négyes csapatok
A) csoport: Köb. K asz .—Vízmű vek ja* 

nuár 25-én délután 3.30 órakor Füzér-u<> 
Vezeti: Czobor (Ganz).

C) csoport: MAVAG—Előre B) január 
24 én délután 6.30 órakor Kőbányai-út* 
Vezeti: Horváth Rc (BSzKRT).
A HÁRMAS CSAPATBAJNOKI MÉR

KŐZÉSEK
második napjának hőse: az Előre. Mind
három csapata megütötte a, 2300 fát,' sőt 
a B) és C) csapata a 2400-t is túlszár
nyalta. A B) csapat Melczer, Kovács 
Emil és Kemerlo János összeállításban 
812 fa átlagot ért el. A C) csapatban 
Slaffa 838 fát ütött.

A hármas csapatbajnokságban muta
tott eredmény az áprilisi . német-maöya? 
válogatott szempontjából fontos, mivel 
ott minden játékosnak 200. folytatólagos 
dobása van. Ebből 100 telibe és 100 taro
lásra.

Ezért a hármas csapat mérkőzések már 
mint ed zömé rk őzé se k szerepelnek, ahol 
dr Kacsó szövetségi kapitány figyeli a 
játékosok tudását.

K ERÉKPÁR
A magyar országúti válogatott legeny- f  ég idén résztvesz »  Miláné—-Münehert' 

táv versenyen (?i. Már tavaly felvetődött- 
az az ötlet, négy a magyar válogatott 
tízesfogpt részt vesz a német és az omBS 
szövetség állal ávről évre .megrendezett 
Milánó—München táv versenyen. Az eh
múlt esztendőben »  felvetett terv csak 
terv ^maradit. Idén azonban mindent el 
fog követni a szövetség, hogy ebbe & 
nagy mérkőzésbe a hazai válogatott 1<0“ 
génység is belekapcsolódjék.

MOZI

Uránia •,
] U O  s ü s s

Tűzzel, vérrel, robbanó indulattal 
van tele ez a film. A  három szerző 
(V . Harlan, E. W . M öller és L. 
M etzger) erős vonásokkal rajzolta 
m eg Josef Süss Oppenheimer sötét 
alakját és alaposan megindokolta a 
stuttgarti bíróság ítéletét, am ely 
különlegesen magas akasztófára ju t
tatta K ároly Sándor uralkodó
herceg pénzügyminiszterét. (Akinek 
talán legelső elődje a X VI. század 
elején M agyarországon működött: 
Fortunátus Imre, II. Lajos hírhedt 
kincstárnoka.)

H árom világ tárul fel a filmen. A  
württem bergi hercegi udvar merő 
pompa, fény és —  könnyelműség. A  
hercegség polgári társadalma nélkü
lözések, csalódások, m egalázások 
között vergődik, de —  ellenáll és a 
jövőbe néz. A  stuttgarti gettó  népé
pében a rettegés, az öröm  és a gyű 
lölet szenvedélyes lángjai lobognak.

sj:
A  szereplők tökéletes alakításokat 

nyújtanak. A  hatalmas gárdából 
nem is lehet mindenkit külön ki
emelni. A  címszerepben Ferdinand 
Marian csodálatos önuralommal 
tartózkodik minden túlzástól. E gyet
len pillanatig sem távolodik el a 
megszemélyesített alaktól. Heinrich 
G eorge  remekük játsza a könnyelü- 
müsége és a jobb meggyőződése kö
zött végzetesen ingadozó herceget. 
W em er Krauss két szerepet is já t
szik (a rabbit és Oppenheimer tit
kárát), mind a kettőt nagyszerűen. 
Kitűnő a fiatal Malte Jaeger: szinte 
lángol az egész ember! A  rengeteg 
szereplő közül m ég ki kell emelni 
Eugen E löpfert, Kristina Söder- 
baum ot, Albert Florathot, Erna 
M orénát, Hilde von Stolcsot és  az 
öreg  Jacob Friedtkét.

Veit Harlan nagyvonalúan ren
dezte a filmet, amelyhez W olfgang 
Zeller nagyon hatásos kísérőzenét 
Szerzett.

#
A „Jud Süss1- nagy film . De nem 

7upán film. Határozott, nvilt, ke- 
6nény állásfoglalás is.

O m n la  r
A K O L O S T O R  L I L I O M A
A  legérdekesebb, m ert a legsajá

tosabb francia film ek egyike. Nem 
is francia tulajdonképpen, hanem 
baszk film. (A  baszkok —  vagyis, 
ahogy ők nevezik m agukat: eusz-
káldunák -—• Franciaország délnyu
gati és Spanyolország északi részé
ben laknak. Ennek következtében 
mindkét oldalon sok csempész akad 
közöttük. Jelenleg a legrégibb lakói 
Európának, az ösl ibérek  leszárma
zottja i.) Ennek a baszk film nek a 
cselekménye a Pyrenék francia  lej 
tőjén játszódik, eg y  kjs falucskában, 
ahol csempészek, vám őrök és apá
cák élnek. És m ind euszkáldunák...

Pierre Lo ti regényéből készült a 
film . E z a n agy  francia Író igyeke
zett m egörökíteni azoknak a vilá
goknak tűnő képeit, amelyeket a 
belső átalakulások és az ostrom ló 
körülmények halálra ítéltek. íg y  
jutott el abba a faluba is, ahol a 
szép, fiatal G racieuse és az ügyes, 
kedves Ram uncho szerelme virág
zott.

A z  egyszerű, de m élységes érzel
m eket finom  külsőségek rejtegetik 
az áruló v ilágosság  elöl. A  költői 
történet m űvészi képcsorozatban ve
tődik elénk. M ély  árnyak lengenek  
a nyújtózó tá jakon  és szelym es haj
szálak között csillám ló fénysugarak  
bujkálnak.

öregek, akik  végzetesen ragasz
kodnak a sa ját igazságukhoz. F ia
talok, akik könnyebben tudnak le
mondani a v ilágról, mint egymásról. 
Egészen őszinte szavak, amelyék 
mégsem fájdalm asak. És fájdalmak, 
amelyek nagyon őszinték.

a. ; ' ■■ . í ■■•■ • t
FTáncolse R osa y , ez a remek szí

nésznő, egy k on ok  öregasszonyt 
játszik. Lesim ított ősz haja, merev 
arca felejthetetlen. Madelalne Ozeray  
finom, törékeny virágszál. Paul 
Cambo —  Ram uncho alakítója —  
igazi baszk f ick ó , csodálnánk, ha 
nem ott született volna a francia- 
spanyol határon. A  többi szeíeplő is 
mind kitűnő.

K ó rs a  $
A P E K I N G I  L Á N Y

A  pekingi lány amerikai szülök 
gyerm eke, de Kínában született. 
Apját, anyját sohasem ismerte, k í
naiak nevelték. Kínai vagy am eri
ka i? ■— ez az ő problém ája.

De van a film ben m ég egy prob
léma, amely nagyobb az elsőnél. 
Szabad-e az orvosnak mással is tö 
rődnie, mint a beteg  te s tév e l? A  
nagy sebész szerint: nem. A z  orvos 
ne bölcselkedjen —  m ondja a sebész
—  mert ha eltér az anyagelvüségtöl, 
csak meghosszabbítja a beteg kínló
dását. És végül Forster dr, a , nagy 
sebész is kénytelen belátni, hogy az 
embernek nemcsak teste, hanem 
lelke is van s néha a testet sem 
lehet m eggyógyítani addig, am íg a 
lélek sebeit m eg nem gyógyítják . 
Ez persze film szem pontból azt je 
lenti, hogy az orvosnak sem  kell ■ 
ső t nem szabad  —  lemondania a 
szerelem ről.

A  film  legjobb tulajdonsága, hogy 
remek szövege van. A  párbeszédek  
tökéletesek . Természetes következ
ménye ennek, h ogy  az első részben 
a cselekm ény egyáltalán nem szá
guldozik. A  második részben aztán
—  repül. Kínába, a  polgárháború 
poklába.

©
A  címszereplő: D orothy Lamour. 

R agyogóan  szép, finom , elegáns. 
E gy  nagyon tehetséges fiatal orvos 
alakítója: John Howard. Érdemes 
m egjegyezni a nevét. A - legteh etsé
gesebb és legrokonszenvesebb fiatal 
amerikai film színészek egyike. V aló
színűleg ő veszi át Rónáid Colman 
szerepkörét. A  nagy sebész, aki csak 
a tudománynak él s nem beszél 
arról, akit régen szeretett (és aki 
meghalt, m ielőtt boldoggá tehette 
volna Forstér d r -t ) : A kim  Tami- 
roff. Gránitember. Nagyszerű. N a
gyon jó  Várkonyi M ihály Is, eg y  
Kínában működő orvos szerepében.

0
A  művészi színvonalat Frank 

B orsage  rendezése biztosítja. Talán 
az egész ' film  legszebb jelenete, 
‘amelyben felesküsznek ás új orvo
sok, az élet új katonái.

A MOZIK MŰSORA
RÖVIDÍTÉSEK: Sz = szombat. V -  vasár 

nap. n — ’h, ? — V,. h =■ *U 
Bemutató mozik

ÁTRIUM Marsrit-körút 55. Tel.: 153 034. 
16. 18, flO. Sz. V.: fí-kor is. Dankó Pista 
(Jávor, Simor. í.ukáce.) '2-ik héti 
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sáidor-u. 6. 

T .: 131-244. 10-től 24-ig folyt Magvar- 
Ufa-, Luee- és híradó. TJj Japán. (Colin 
Ross sorozat, I. rész.) A mátrai síbaj- 
nokság. Rajtfilm.
C A SÍ NO Eskü-út 1. T.: S83-102. Pö h8, 
hlO. Sz. V.: f4-kor is. Egy esólc és más 
semmi. (Tolnay, Jávor.) 2Jk hét!
CITY Vilmos császár út 56. T.: 111-140.
ttfi. h8. hlO. Sz. V.: h4-kor is. Frankén 
steln fia. (Basi! Ratnboue. Boris Kar- 
loff.) 2-ik hét!
CORSO Váci-utca 9. Telefo: : 182-818
fG, f8, no. Sz. V.: H-kor is, Dorothy 
brrnour: A pekingi lány.
DÉCSI Teréz-körút 2fe. Te!.: 125-952.
f«. fel, flO. Sz. V.: f4-kor is. Eíjy esők 
és más semmi. (Tolnay, Jávor.) 2-ik héti 
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T.: 189-543. 
n6, £8, hlO. Sz. V.: n4 kor Is. Kék madár. 
(Maetcrlinck mesejátéka.) 5-ik héti 
HÍRADÓ Erzsébet kürtőt 13 T.: 222-499.
9-töS 24-ig folyt. Magyar-, Ufa Euce- 
Fox híradó. Nemes paripák. A mátrai sí 
bajnokság. Rajzfilm.
OMNTA Kölesev-utca 3. Tel. 1S0-125.
5, n8. flO. Sz. V.: 4, 6, 8. 10. A kolostor 
lilioma. (Jouvet.)
RADIUS Nagymező-utca 22. Tel.: 122-098. 
f5, 7, Í10. Sz. V.: 2-kor ‘e. Egy asszony 
három élete. (Charles Boyer.) 2-ik héti 
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T : 
222 002. ni), f8, hlO. Sz. V.: S-kor is. Banké 
Pisla. (Jávor, Simor. Lukács.) 2-ik hét! 
SCALA Teréz-körút 69. T.: 114-411.
nS. f8. hlO. Sz. V.: 3-kor is. Arviz I: diá
ban. (Myma Loy. Tyronne Power.) 6-ik 
hét!
URANIA Rákóezi-út 21 Tel.t 146 046.
5, n8, flO. Sz.̂  V.: 3-kor is. Jnd Süss. 
(Ferdii.and Marian, Warner Krauss. Hein- 
rieli George.) V. d. e. 11: Korunk ké
pekben.

Utánjátszó m ozis
BROADWAY Károly-körűt 8. T.; 422-722. 
f4. f6. f8 flO. V.: f2-kor is. Zárt tár
gyalás.
C A PITOI Bnross-lér 32. Tel.: IS4-8S7 
f4, f6, f8, no. V.: f2-kor is. Eladó 
birtok.
CORVIN Oilői-út <0. T.r 138-988. f4. fS. 
f8, flO. V.: f2-kor. is. Rózsafabot. V. d, 
o. fii: flyppolit, a lakáj.
ELIT Szent Islvái.-körút 16. Tel.: 114-502. 
4. 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Rozsafabot. 
HOLLYWOOD Bctbhn-tér 3. T.t 225-003. 
f4, fl>. f8. flö. V.: f2-kor is. Cserebere. 
V. ri; e. fii:  .Tczabel.
KAMARA Dohány-utca 42. T.: 423 201
11. 2. 4. 6, 8. 19. Héi szilváin.
LLOYD Holián utca 7;a. Tel.: 111-991 
f,4. f6. f8, flO. V.: kor is. Az ifjú
Edison.
PALACE Erzsébet kőrút 13. T.t 221-222. 
11, 2. 4. G. 8, 30. Notredarnd toronyőr. 
PATKJA . Népszínház utca ’ 3. T< 145 57",
4 6,' 8. 10. V.} 2-kor is. Pepifakabát. V. 
d. e. h ll: JA fehér barát. Istenítélet a 
íenfToren. f

SAVÓT ÜHöi-út 4. T.: 140-040. f4. f6. f8. 
flO. V.: f2-kor is. Pepitakabát. V. d. e. 
fii: A fehór barát. Istenítélet a ten
gerein.
SIMPLON Horthy Miklós-ú! 62. T.: 268— 
999. f4, f6. re. no. V.: f2-kor is. Rózsa- 
fí’-bot. V. d. e. 11: Vihar Texas felett. 
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 225-276. 11, 2, 
4, 6, 8, 10. Kismama.

Továbbjátsző mozik
ALKOTÁS Gömbös-ót 11. Te!.: 355 374. 
ni. _ ni), _ .n-S. nio. V.: n2-kor is. Erzsébet 
királyné. V. d. e. 11: Az édes mostoha. 
BELVÁROSI Irányi utca 21. T.: 384-563.

ö, 8, 10. V.: 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8. 9, 10. 
Egy királynő Szíve.
BUDA I APOLLO Széna-tér T.: 351-500, 
fa, h7, 9. V.: f2. f4. f6 ,f8, flO. Egy 
királynő szíve. V. d. e. fii: Bulu, o 
fehér tigria. A ríni keselyű.
ELDORADO Népszínház u. 31. T.: 133-171. 
j. 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Pardon, téved- 
isni; V. d. e. 10, f 12: Papueshős. , 
HOMEROS Hernnna-út 7. Tel.:, 196:178. 
h5. 7. r.10. V.: f2-töl. Csintalan férjek. 
IPOLY Csáky utca 65. Tel.: 292-626. T4„
fi). Í8. flO. V.: f2-kor is. Erzsébet .ki- 
rályné: V. d. e. 11: Bulu, a fehér tigris. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária tér 7. Tel.: 
134-644. f4, f6, f8, flO. V.; f2-kor iá. Oz. 
V. d. e. m , Í12: Oz.
OLYMPIA ErzSébet-körút 26. T.: 423 188i 
11, 2. 4, 6, 8, 10. Csintalan férjek. 
OTTHON Bcniczky-utea 3. Tel.: 146-447.
n4, n6. n8, nlO.. V’ .: n2-kor is. Sarok-
üzlet. V, d. e. 10, fl2: Hurrican. 
PHONIX Rákóczi út 68. Tel.: 223-242.
11, 1, 3. 5. 1.8, no. Az aranyváros, 
RTALTO Kákóczi-űt 70, Telefon: 224-448. 
fl2. 2, f5, 7, flO. Nyomorultak.

SZERKESZTŐI Ü ZEN E TEK
Orommer Gyula, Az a bizonyos Fe

rencváros-; Bocskai mérkőzés 1930 már- 
uenilt sorra. A mérkőzés az 

Llilot-ulou volt s 35 percig a Bocskai 
vezetőt!. A II, félidő 41. percéiig 2:1 
volt az eredmény a Boookai javára. 
KKKor a Ferencváros egyenlített s n 43. 
percben megszerezte a vezetőit is. Vég
eredmény 3:2 volt a Ferencváros javára. 
A Bocskai kapuját eae-n a mérkőzésen 
earkas védte.
- PJ, Tósakl János. Labdarúgóíízak- 
Koi.yv; Holils—Mamüsieh: Hogyan fut
ballozzunk! A szerzőknél kaphaió. Óiyan 
könyv, amely a Forencváros szereplésé
ről , statisztikai adatokat közöl — nincs.

Ráta Levente. Egy kis türelmet ké rünk. Elintézzük.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda éa szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó 
Miva.al B|>- \ III., Riikk Szilárd utca 4 
-  ldvbwzelo 132-499 és 1:13-977. Levél- 
•im: Budapest 72. PosiaflóK 42.

töszerkrfcztö: Dr. Vadas Gyula. -  F«- 
elős szerkesztő: Hopp- László. -  Fele- 
1̂ 1 kiadó: Kuttsár István.
Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P 

2.20, negyedévre 6 .-, külföldre 9 -. -Amerikába iO.— z.
Nyomatott « Stádium Rt. kSrforgógé- 

pe!:l. I* ele Pás: Gyflry Aladár Igazgató. „


