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A  f ő p r ó b á k  n a p f á r ó l s  c s u p a  

b i z a k o d á s ,  e l v é t v e  p a n a s z o k

Arató Géza
ű| megbízatása

A vallás- & közoktatásügyi minisj- 
tér megbízta Arató Qézé.1, as ü l  .y 
igazgató-titkárát az OTT főtitkárának 
helyettesátésévelo

Sportkörökben nagy örömmel és 
megelégedéssel fogadták ezt a sze«> 
mSlyi hírt. Aki Ismeri Arató Gézát* 
tudja róla, hogy eddigi rövid két-* 
éves működése alatt az OTT szifa 
kebb vezérkarának egyik legszaki 
képzettebb és legnagyobb munka- 
készségű " tágjává vált. Jelentős 
munkaköréhez most alakilag is 
megnövekedett jogkör járul.

Különös-örömöt-jelent a  sporítárw 
sadalom számára az a tény, hogy 
Arató Géza személyében régi, több 
sportágban is jelentős eredmények
kel aktív szerepet játszott sportem«

Marosi az új „Piola-jelöit"
S o k  g ó l  e s e t t  a z  e l e k t r o m o s o k  s z e r d a i  f ő p r ó b á j á n  

Első csapat— második csapat 6 :5  (4:3)
■fíflil- 15-ös villamos megállójától szá
raz., lábbal lehet, eljutni a latorca- 
utcai pálya bejárójáig. Nagy hala
dási vasárnap óta. Ugyanilyen iram
ban javult az Elektromos-pálya ta
gjának állapota is. Messziről szép 
zöld a fű. jégnek, hónak nyoma 
sihcs már a talajon. Csak amikor 
tamégyünk. a gyepre egy kis vizs
gálatra, akkor érezzük, hogy szu- 
tyog alattunk a talaj. Még erősen 
vizés. A  kedd és szerdai tavaszias 
időtől alaposan felengedett a majd 
tél méterre megfagyott talaj. Ha 
Szánban vasárnapig nem lesz csapa
dék, kifogástalan pályán játszhat
ok. az Elektromos— Ferencváros 
Mérkőzést.

pat gólszerzője, Zlonsski és Fűzi 
eredményes a második csapatból.

Végeredményben erős küzdelem 
után 5:5 arányban az első csapat 
győzött.

Az edzés után megkérdeztük 
Tóth edzőt a Ferencváros ellen vár
ható összeállításról. Az edző vá
lasza:

—■ Tőrös jól játszott és így ö lesz

a ' jobbüsszekötő. Probléma - még szá- j 
irtomra a csatársor balszárnyának 
összeállítása, de úgy érzem, hogy ffl 
Lovas— Buzássy kettős mellett dön
tök.

A  fentiek alapján tehát az Elek
tromos a következő felállításban 
fog játszani vasárnap a Ferencvá
ros ellen.

Boldizsár -— Pákosdi, ónodi 
Pázmándi, Lengyel, Pálinkás —  No- 
zsáli, Tőrös, Marosi, Lovas, Bu
zássy.

Jóslásokba bocsájtkozni ma még 
korai lenne. Egyet mondhatunk 
(kettő lesz belőle): Az Elektromos 
frissen, fürgén, kitartóan játszott. 
(Marosi igen jó.)

■Nagyon kíméli pályáját a bordó
sárgák vezetősége. A  szerda dél
utáni kétkapus edzést is a BTK po- 
Usonyiútl pályáján rendezték meg.

Az edzés előtt bemelegítő kört 
futtat minden játékosával Tóth ed- 
£ö, de ezt a saját pályájukon vég- 
íik. Közben Tóth edző újságolja: j

, Lengyel szorgalmasan boro- 1 
Suttá vasárnap kapott sérülését, I 
sókat javult az állapota és rémé-1 
lem, hogy a Ferencváros-mérkőzés-1 

' teljesen jó lesz. Ez a kellemes \ 
hírem. Van kellemetlen is: Pákozdi 
kincs- teljésen rendben. Palatínus 
nagyon beleszállt a jobb felső
combjába. De. bízom benne, hogy ö 
fo rendbejön vasárnapig.

Közben-közben adja az edző az 
Utasításokat az újonnan érkező, já 
tékosoknak, majd újra nekünk 
Mondja:

-— Egy kicsit rendbehozattuk a 
ÜTK-pálya talaját. Két vágón sa- 

* fokot hintettünk rá. Fontos, nagyon 
fontos a mai edzésünk. Keressük a 
hét összekötőnket és a balszélsőn- 
hét a Ferencváros-mérközésre.

A Ferencváros kérésére, 
az Elektromosra való 
tekintettel o l a s z  
rendszerben látszott
az FTC ;
a  F e r e n c v á r o s  s z e r d a l  e d z ő t á r s a
A Ferencváros elég jól mozgott. de a csatárokat 
többször lövésre kellett biztatni — Kiszelyvel 
ismét bajok vannak
K is s ,  J a k a b ,  S á r o s t  d r  b e ls ő  b á r  
in a s s a l  l á t s z a n a k  a  z ö ld - f e h é r e k  
a z  E l e k t r o m o s  e l le n

Négy órakor átvonul a gárda a 
szomszédos BTK-pályára és Tóth 
edző az újabb „testvérharcra" így 
állítja fel a két csapatot:

Első csapat: Boldizsár —  Pákozdi, 
ónodi —  Pázmándi, Lengyel, P á 
linkás —  Rozsáli, Törös. Marosi, L o - 
u&s, Buzássy.

Második csapat: Bakon —  Király, 
Levente —  Chován, Gajdos, Török 

Barna, Kállai, Szendrődi, Fékecs, 
Zlonszky.

Óriási iramban kezd az első csa
pat. Tíz percen keresztül szóhoz 
senr jutnak a tartalékok. Marosi 
Oyors egymásutánban két gólt ló. 
2.0. Az egyik Elektromos-szurkoló 
boldogan kiáltja:
, -— Megva/n a magyar Pioia Marosi 

Karcsi személyében!
Aztán ellanyhul az első csapat 

hagy lendülete. Pákozdi kényelmes- 
keclik, Potya rászól:

—  Pákozdi, így baj lesz!
A  válogatott hátvéd ijedten vála

szol:
: > -rr- Pista bácsi, ne haragudjék, 
úágyon leésön ebédeltem.

A  tartalékok nem Ijednek meg 
nagyoktól. Előbb Zlonszky fejessel 
javít, majd Szendrődi szép lövése 
Meghozza az egyenlítést. 2:2. Válto
zatos játék közben Lovas közelről 
lő gólt. 3:2. Ezt újra Szendrődi 
egyenlíti. 3:3. Ismét Marosi tűnik 
HU olyan erőteljesen ugrlA fel B o - 
®«<Ui beadására, hogy a labdával 
együtt Bakont is a lcapuba „feje-lr, 
•*••3. Ezzel vége is az első félidőnek 
. Fordulás után Buzássy játszik 
balösszekötőt, Zlonszki balszélsőt 
á-Z első csapatban. Most is változatos 
a játék. Negyedóra után Tóth edző 
visszacsinálja a cserét: újra Lovas

Buzássy a balszárny. Mindvégig 
egyformán kiveszi e részét a két 
Csapat a támadásokból. Két-két gól 
!fcsil!„ Marosi és Tőrös az első csa

Szerdán délután az Üllői-útón... 
Más pályákon már biztosan ví

gan rúgják a labdát, a Ferencváros- 
játékosok még mindig nem jelent
keznek, pedig már félnégy is el
múlt.

Takács Bélával vizsgálgatjuk az 
üllőiúti pálya talaját. Még egy ki
csit nedves, de más baja nincs.

Közben jönnek már a játékosok. 
Sárost Béla szomorúan mondja, hogy 
a beosztása miatt a jövőben aligha 
járhat edzésre. Most is csak azért 
tudott kijönni, hogy ezt közölhesse.

Lázár szakvitát rendez. Ezt 
mondja:

__ Vasárnap hátidról benyúltam,
a labdát vivő játékost nem is érin
tettem s úgy rúgtam él előle a lab
dát. Lefújták az esetet. Már több
ször lefújtak ilyen esetet s nem tu
dom, hegy miért. Vagy például itt 
van Polgár Drumi. Teljesen szabá
lyosan löki <us ellenfelét s mégis 
megállítják.

Mindenki itt van már, csak Ki 
szely hiányzik.

— Mi van Kiszelyvel?
ezt kérdjük Dimény edzőtől. így

felel: . ,, ,
—  Nem  tudom, pedÁg jo  Tenne, ha 

kijönne. Akkor játszhatna vasár
nap. A  W M F O  ellen w neki kellett 
volna játszania és nem Fintának. 
De nem tudom, hogy mostanában 
mi van Kiszelyvel. Talán azért nem 
jött ki, mert megkapta az értesí
tést arról, hogy az egyesület meg
büntette öt. Vagy talán megint úgy 
öt óra tájban jelenik majd meg. 
Nem  jól teszi e z t . . .

Dimény mindezt útban a Fori- 
nyák-utcai pálya felé mondja. Most 
már itt vagyunk, megcsodáljuk, 
hogy’ milyen remek a pálya s már 
állnak is fel a csapatok:

Ferencváros: Csikós —  Szoyka
dr, Tátrai —  Sárosi I I I ,  Polgár, Lá
zár —  Kalocsai dr, Kiss, Jakab, Sá
rosi dr, Gyetvai.

, FTC: Pálinkás Waldinger,

-  Hatot ilyet az Elektromosnak, 
kiabál egy szurkoló, mert szur

koló is van vágy százötven.
Elég lesz három is, —  mondja 

Dimény, azután szapulja Szoyka 
dr-t, mert az állítgatja a labdát s 
engedi, hogy a szélső átvegye.

Csepelen Pintérrel is ezt csi
nálta! '

A  30. perc után fordulnak. Jakab 
rögtön szép gólt lő, szabályos gól, 
de a játékvezető nem adja meg. No 
de potyognak az érvényes gólok is. 
Sárosi dr 11-eshől 3:0-ra javít.

Jakab is lő egyet, 4:0, Takács 
Béla kislánya most felkiált:

—■ Itt a Lapaj is. Úgy jön, mint
ha 100 éves lenne már.

Tényleg Kiszely is kijött. „Civil
ben." öt óra van már. Dimény tud
ja, hogy mikor jönnek a játékosai. 
Kiszely azt mondja, hogy náthás és 
nem vetkőzik le.

Közben Sárosi I I I  lövi az ötödik 
gólt s Dimény megjegyzi:

—  No végre! Béla kezd rájönni 
már arra, hogy mikor kell neki ki
ugrania. Akkor, amikor minden 
csatár le van fogva.

A  27. percben Jakab lö gólt, majd 
Kiss eredményes. 7:0.

Ezután az első csapat tagjai majd 
mind elvonulnak, a harmadik har
madra csak Szoyka dr, Tátrai, Pol
gár és Kalocsai dr marad á pályán 
a nagyok közül. Most beáll Pósa is 
Már nagyon vegyes a játék.

Elmenőben még megtudjuk, hogy 
Finta a családi gyásza miatt a 
héten nem kerül a csapatba s így a 
Ferencváros Csikós —  Szoyka dr, 
Tátrai —  Sárosi I I I ,  Polgár, Lázár 
— Kalocsai dr, Kiss, Jakab, Sárbsi 
dr, Gyetvai összeállításban játszik 
az Elektromossal.

A  szurkolók is megelégedetten tá
voznak:

—  Kezd már jól mozogni a csa
pat!...

Czigi —  Balogh, Gsanády, Kalocsai 
I I  —  roller, Hámori, Várszegi, Hor
váth, Ortutay.

Előzőleg azonban van egy kis ér
tekezlet. Az FTC csapatával tartja 
ezt Kohut Vili. Hamarosan megtud
juk, hogy a Ferencváros kérésére az 
FTC olasz rendszerben fog játszani. 
(Máskor az FTC is Pataki rendsze
rében játszik.) Erre azért van szük
ség, mert az Elektromos, a Ferenc
város vasárnapi ellenfele is olasz 
rendszerben játszik.

A  játék azzál kezdődik, hogy Ja
kab fölé lö. Majd a 3. percben Kiss 
gólt is rúg, szabályosat, de a játék
vezető lesnek nézi. Diménnyel be
szélgetünk a partvonalon az Elek
tromosról, meg az olasz rendszerről. 
Az edző ezt mondja:

__A z a. baj, hogy a Latorca-utcai
pálya nagyon keskeny s ott nagy
szerűen tud tömörülni az Elektro
mos védelme. Azt hiszem, hogy öt 
méterrel keskenyebb a Latorca- 
utcai pálya, mint az Üllői-úti. De  
legalább néggyel. Pedig az üllői-úti 
pálya is lehetne szélesebb. Ez a F o - 
rinyák-utcai például szélesebb, mint 
az Üllői-úti. H ej, ha szélesebb lenne
az Elektromos-pálya . . .

Kohut Vili is a partvonalon áll. 
Ezt mondja:

__Túl körülményesen kezeli a lab
dát a Ferencváros csatársora.

A  belsők nehezen szánják rá ma
gukat a lövésre. Diménynek folyton 
bíztatnia kell őket:

—  Lő jj, U j j ! !
Szöglet. Sárosi I I I -nak már rég 

megmondták, hogy ha szögletet ér 
el a csapat, akkor előre kell men
nie. Fejelni. Nem megy. Igaz, Kiss 
Gyula sem megy hátra Sárosi III. 
helyére. Holott ez az előírás. Dimény 
szól is emiatt. A  14. percben a bel- 
söhármas összjátéka után Sárosi ár 
eredményes, majd a  18. percben 
Sárosi I I I .  viszi előre a labdát, el
akad, a labda Gyetvai elé pattan, az 
bodületes erővel vágja meg é s , a 
lécről bepattan a labda. Nagy gól. 
2 :< } .

— Jó form ában van  
a csapatunk, nyu
godtan mehet 
Tokodra

— ezze l az érzésse l tá v o z la k  
e l a  tarján ! szurko lók

■ a  SaíBTC edzésérő l
i Salgótarján, február 19.

A  SalBTC ma délután is kint, 
Baglyasalján tartotta meg „nagy" 
edzését. Az ellenfél a második csa
pat játékosaiból került ki. Három
szor harminc percig tartott a mér
kőzés s végül is az első csapat 8:0 
arányban győzött. Jenő fi egymaga 
négy gólt lőtt, kettőt szerzett Csu - 
berda, egyet-egyet pedig Balázs és 
Laczkó. _

Meglepő jól mozgott a csapat. 
Különösen Jenöfinek, Laczkónale és 
Csuberdának volt jó napja. A  közel 
kétszázfőnyi szurkolótábor egy 
hangú megállapítása volt, hogy:

—  Jó formában van a csapatunk, 
nyugodtan. mehet Tokodra.

A z  edzésen résztvett két erdélyi 
játékos is. Az egyik hátvéd, a  má
sik fedezet. Mind a kettő értékes 
futballista és a vezetőség igyekezni 
fog Tarjánban tartani őket.

A  Tokod elleni összeállítást hiva
talosan csak a pénteki edzés után 
hirdetik ki, pedig együtt van. már a 
csapat. így: Géczy —  Budai, Tímár
—  Kiss, Takács IV ., Mátrai —  Ba
lázs, Csuberda, Jenőfi! Laczkó, B o r - 
sányi. Változás csak akkor lehet, 
ha Trenka megérkezik. Ez esetben 
alighanem ő játszik majd Borsányi 
helyett.

H . Au

bér kapott még nagyobb szerepet a 
sportnak legfelső Irányításában, 
Arató Géza az első világháború ide
jében mint atléta, futballista és te« 
niszező szerepelt és mind a három 
sportágban komoly sikereket ért el. 
Magasugrásban bajnokságot nyert, 
teniszben a válogatottságig vitte, 
futballban az elsöosztályú csapatok 
kapusainak élvonalába tartozott.

Számunkra különösen szívügy 
Arató GéZa munkakörének és je
lentőségének megnövekedése. Hiszen 
másfél évtizeden keresztül a Nemzeti 
Sport szerkesztőségének asztala mel
lett rótta a sorokat a magyar sport 
szolgálatában. Jó Iskola volt szá
mára ez a munkakör, mert így meg
ismerhette első kézből sportunk 
minden vonatkozását, problémáit, 
panaszait, lehetőségeit egyaránt. 

Arató Géza széles látókörű, euró
pai műveltségű, példátlan munka
erejű ember. Legfelsőbb sporthatő- 
ságunk számára nagy értéket jelent 
és így kitüntető beosztása komoly 
és érdemes munka elismerése*

M i. ■■ .

A Haladás csütörtökön 
Sopronba megy és ott 
az SVSE-vel Játszik 
edzőmérkőzést

Szombathely, február 19. 
y», A  HaladáApalya gye-

1 ' V a  * pének nem. nagyon 
használt a vasárnapi 
mérkőzés. ;
— Alaposon feltúrta 
a hét csapat a. gyepet
— mondotta Paldgyí 
intéző —.' legalább 
féleser pengőnkbe ke

rül a rendbehosása. De akármilyen nagp 
is a kárunk, szükségünk volt erre a mér
kőzésre. Nem is tudom, _ mi lett rotnfl 
s nélkül a mérkőzés nélkül.

A Gamma elleni készülődésről Így b e 
szél az intéző:

— Nem is hittük volna, bogi; ennyire 
együtt van a Gamma. Két héttel ezelőtt 
nagyon „sötéten" kezdett, a diósgyőriek
nek rúgott négy gól azonban - alaposan 
kiábrándított bennünket.

— Alighanem mi, védők leszünk
a legnagyobb „veszélyben", — szólt köz
be Pillér. —- Csak legalább m  az Ad&vi 
maradt volna még egy hétig Kassán. .  „

A  Haladás hátvédei és fedezetéi vala
mennyien megegyeznek abban a Vélemé
nyükben, hogy legjobban a Sütő, Addm, 
Toldi hármastól féltik & szombathely! 
kaput.

Amellett, hogy itt ind a három „meg
szűr ja " a maga labdáját — mondotta 
Kiss —, egyben ravasz rókák is. A 
DiMÁVAG-nak is simán „bekevertek"  né
hány dugót.

— Ne fedezzetek előre, —  vigasztal ja 
a társaságot Lyka Kezső edző. — Ha per 
tartjátok majd az utasításokat, aimleet 
kaptok a mérkőzés előtt, akkor nem lesz 
baj. Aztán nekünk'is vannak csatárainkn 
Azok sem aludni mennek M  a pályára.

A  vitát Paldgyi Intéző fejezi be: 
Valószínűleg — fordult a fiúkhoz ~  

csütörtökre kaptok egy újabb próbajáté
kost. Csatár lesz az illető. Egyelőre nem 
árulom el, hogy ki az illető. Csak annyit 
mondhatok, hogy már útban van Szom
bathely felé. Ha beválik, lehet, hogy a 
Gamma ellen már játszhat is ..

A Szegedi VSCiissZeállítSBa - még bel jó
sén bizonytalan. Csatörtökör, kétkapus já
ték után állítják össze, a Sopronba menő 
együttest. A csapat' pénteken < ste utazik 
el Sopronba.

A  Ceglédi MOVE csapata vasárnap 
Kemkemétcn a KTE vei játszik baráteázrOR 
mérkőzést. Március . 2-án pedig Ceglédem 
a Kecskeméti MAV-ot fogadja a C. MOVE. 
Utána azután jót, az első bajnoki mér
kőzés a Szolnok I I . elieim

I HAJ) Clt IAlt %T7B\r. rs • V«v«v *
' érintkezésbe léptek a Soproni VSEi-vel s 
I megállapodtak abban, hogy csütőrtükón 
' Sopronba megy a csapat és ott az 
SVSE-vel játszik edzőmérkőaést.

Paldgyi mondotta:
— Nemcsak azért megyünk el Sopron

ba, hogy kíméljük a pályánkat, hanem 
azért is, mert szüksége van a csapatnak 
arra, hogy idegenben is játsszék, még
pedig komoly ellenféllel szemben.

Kovák Károly

l
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7000 PENGŐS PÁLYÁZAT?

. Országos Tippeíé Bajnokság 2 .*t
Ili

Beérkezési határidő; március 1, IS óra

Újpest—Szeged ................

Ferencváros—DiMÁVAG .*»«,

WMFC—SalBTC ....... ......

BSzKRT—Törekvés 

Szolnok—Gamma

Tokod—Kispest

í  Haladás—Elektromos

| DVAC (Pécs-)—Szórni). FC „.........
Pót verseny: A. pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver 

senyt dönt el.

Szegedi VSE—D. Magyarság

Soproni VSE—Postás

MTK—BLK . . . . . . . . . . . . . .

Misk. VSC—Debr. VSC ....

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

Lakhely; .................................. .

C tea: *..........-.................. . a ..
A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és fo-r- 
gaiombau levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kel! mellékelni. Aki heten-1 
kii.l Ötnél több szelvényt küld. kö 
teles ide keresztet (csillagot^ tenni:

Bonyhádi részére 
játékengedélyt kért 
a Szeged a KISOK-lól

A  Szeged csatár
sorát vasárnap Ma
kón egy Bonyhádi 
nevű játékos irányí
totta és általános fel
tűnést keltett azzal, 
hogy egymaga hat 
gólt rúgott.

Ki ez a Bonyhá
dit ... Szükebb hazá- 

jSjj ;jában, Szegeden, már 
eléggé ismert a ne
ve, hiszen többször 

szerepelt már a SzAK csapatában, 
de nagyobb sikerek még nem fűződ
nek a nevéhez.

Most azonban a Szeged középcsa
tár posztjára ő az elsőszámú jelölt.

Bonyhádi 18 éves fiatalember, a 
szegedi tanítóképző növendéke. A  
tanítóképző sportszerető igazgatója 
készséggel járult hozzá ahhoz, hogy 
Bonyhádi a Szeged első csapatában 
szerepeljen, ehhez azonban a KISOK 
központjának az engedélye is szük
séges.

A  Szeged vezetősége már benyúj
totta a kérést a KISOK-hoz és bí
zik abban, hogy a KISOK az enge
délyt magadja, amint megadta 
annakidején Onody (Kispest) részé
re is.

A  tanítóképzőnek különben pom
pás csapata van s ezentúl a képzős 
gárda edzéseit is Hesser Tibor fog
ja irányítani. A  Szeged utánpótlása 
tekintetébe* a jövőben komoly sze
repet tölthet be a képzősök csapata.

SpieJhiaim megséiülfc 
a NAC edzésén, de 
már rendben is van

A  Nagyváradi AC  
edzései rendben foly
nak. A  rossz idő 
és a rossz talaj 
sem tudja megaka
dályozni a készülő
dést. Az egyik ed
zésen Spielmann a 
síkor, jeges talajon 
csúnyán elesett és 
kibicsaklott a lába. 
Eleinte komolynak 
látszott a sérülése, 

de szerencsére mégsem bizonyult sú
lyosnak és Spielmann már teljesen 
rendben van.

Ezen a héten elkészül 
az amatőr sorsolás

Máskor az idény kezdete előtt három 
héttel már régen megejtették a fővárosi 
amatőrük sorsolását. Az idei, tavaszi sor
solás munkálatait olyan sok körülmény 
zavarta meg, hogy még nem tudták a 
sorsolást elkészíteni. Barcsay János, a 
budapesti kerület ügyvezetője és Nagy 
Zoltán főtitkár már dolgozik a sorsolá
son és ha minden rendben megy, akkor 
még ezen a héten készen is lesz a sorso
lás. Az már biztos, hogy a fővárosi 
amatőrök tavaszi Idénykezdete már
cius 9.

MÉSZÁROS SÉRÜLÉSE JAVUL
A BSzKRT ma, csütörtökön kétkapus 

játékkal készül a DiMÁVAG ellen. Edző
társat nem hívtak 'a kék-sárgák. Csak 
maguk között játszanak. A tokodl emlé
kekül már a legtöbben elfelejtették. Mind
össze Mészáros az. aki akaratlanul is 
viaszagondol a tokodi mérkőzésre. A  sé
rülése javuk de azérj még nagyon érzi. 
A mai edzésen még kímélni fogja magát. 
Kntruez edző reméli, hogy a kitűnő jobb- 
szélső vasárnapra már teljes értékű har
cos lehet a csapatban,

K e l l - ©  a  z i. f  o r d y I é  b  © n g é l  s z ó m l a l é g é p ?

Az utolsó öt évben 32 mérkőzés közül 
15 hozott meglepetést a tavaszi rajtkor
1337- ben Tutaj II és 1938-ban  Szeneitődi négy
góllal kezdte el a tavaszi idényt

Vasárnap kezdődik...
Vájjon hogyan kezdődik? Melyik

mérkőzésen lesz meglepetés, ki lesz 
az a csatár, aki a legtöbb gólt rúg
ja az I. fordulóban, melyik kapus 
szedi be a legtöbbet, hol diadalmas
kodik majd a papírforma?

Ezek azok a kérdések, amelyeket 
itt is, ott is feltesznek. Ezekre a 
kérdésekre most még nehéz lenne 
válaszolni, de ha már nem tudunk 
válaszolni, nézzük meg, hogy milyen 
volt a tavaszi rajt az elmúlt öt év
ben. Nézzük meg, hogy mi történt 
1936-ban, 1937-ben, 1938-ban, 1939- 
ben és 1940-ben az I. fordulóban.

Figyelem:

1939
1?36 január 26.

Hun ff ária—Kispest 8:0 (2:0). A  Hun- 
gária-űton.

Phöhus—Szeged 2:0 (1;0). A Bor
iin i-utcában.

Törekvés—I I I .  leér. 2:0 (0:0). A Bi
hari-utcában,

Ferencváros—Bocskai 6:3 (8:2). A 
H ungá r i a - ú tón.

Újpest—SalBTC 5:0 (2:0). Salgótar
jánban.

Budafok—Budai 1:0 (0:0). A Lóver
seny-téren.

Es a kezdet azért volt érdekes, mert 
itt még nem a tavaszi idényt kezdték el, 
hanem az őszit fejezték be. Egy forduló 
ugyanis őszről tavaszra maradt. Egy 
mérkőzést (Soroksár—Atilla) azonban már 
ősszel lejátszottók ebből a fordulóból.

A hat mérkőzésen 27 gól esett. Átlag
ban tehát egy mérkőzésre négy és fél 
gól esett.

A Hungária nyolc, a Ferencváros 7iát, 
az Ujpeat meg öt gólt rúgott s mégsem 
akadt olyan csatár, aki két gólnál töb
bet tudott volna lőni. Viszont kétgólos 
csatár annál több akadt. íme: Titkos, 
Cseh, Toldi, Kiss (Ferencváros), Szikár, 
Dóry, Pusztai és Barna, (Újpest).

Meglepetés csak egy akadt. Az amatőr 
Törekvés megverte a, profi I I I .  kerületet. 
A mérkőzés előtt általában mindenki azt 
várta, hogy a Törekvés legfeljebb egy 
pontot szerez.

1937
1937 február 14.

Ferencváros— I I I .  kér. 5:0 (3:0). A 
Hungária-úton.

Elektromos—K ispes t 8:0 (0:0). A
Latorca-utcában.

Budai—Hungária 1:1 (1:1). A Hun
gária-úton.

Phöhus—Budafok 4:1 (2:1). A Ber
lini-utcában.

Bocskai— Újpest 4:2 (4:1), Debre
cenben.

Szeged—Haladás 2:2 (2:0). Szom
bathelyen.

Nemzeti—Soroksár ic. o a Sorok
sár visszalépett.

Itt is őszi fordulóval kezdődött a ta
vasz, mert őszről az utolsó forduló itt is 
tavaszra maradt. A  hat mérkőzésen itt 
kevesebb gól esett, mint lS&G-ban. Ket
tővel kevesebb: 25.

I tt  már akadt olyan játékos is, aki az 
első mérkőzésen négy gólt tudott lőni. 
Ez Turay  //. volt. Á  Phöbusnak mind a 
négy gólját ő lőtte, illetve fejelte. Há
rom gólt rúgott Sárosi dr, két gólt ért 
el Szendrödi és Teleki.

A nagy meglepetés természetesen az 
volt, hogy az Újpest kikapott Debrecen
ben, a nem sokkal kisebb meglepetés 
pedig az, hogy a Hungária pontot vesz
tett a Hungária-úton a Budaival szem
ben. Ilyen két eredményre csak nagyon 
kevesen számítottak.

De hatalmas meglepetést keltett az is, 
hogy az Elektromos 3:0-ra verte a Kis
pestet. Megnéztük például azt, hogy a 
tippelők akkoriban mit tippeltek erre a 
mérkőzésre s bizony majdnem mindenki 
Kispest-győzelmet várt.

Volt még egy kisebb meglepetés: a
Szeged pontot vesztett Szombathelyen.

Végeredményben 1937-ben hat mérkőzés 
közül négy hozott meglepetést

Másnap lapunk népszerű, humoros alak
jainak vitatkozása során Zöld Ferenc igy 
húzta Lila Leót és Kék Hugót:

— A z Ú jp es tn ek  legalább s ikerü lt két 
g ó lt  összehoznia, de a H u ngá ria  a máso
d ik  g ó lt  sehogyan sem  tudta  berú gn i.

1938
1JS8 január M.

Ujpeat— F eren cvá ros  4:8 (8:0). Új
pesten.

Phöhus—-Szeged  2 :0  (0 :0 ). Szegeden.
N e m z e tU -E g y e té rté s - 1-1 (1 :0 ). A

Hungária-úton.
H ungária— Törekvés  4:2 (2 :1 ). A

Hungária-úton.
Budafok— T a x i 2:0 (2 :0 ). Budafo

kon.
K ispes t— B u d a i 3:1 (1 :0 ). Kispesten.
E lek trom os— B ocskai 6:6 (2 :2 ). A  

Latorca-utcában,
Ebben az évben gőlszüret volt az I. 

fordulóban. 34 gól esett s ebből a 34 
gőlből tizenkettőt a Latorca-utcában 
rúgtak. . .

Az Újpest győzelme nagy meglepetés 
volt. A Ferencváros ekkor tért haza 
Máltából — tele önbizalommal. S az első 
félidőben az Újpest már 3:0-ra vezetett... 
A mérkőzés előtt a többség Ferencváros- 
győzelmet várt. A  tippelőink közül pél
dául 100 pályázónak a véleménye igy 
oszlott meg:

51 Ferencváros-gyözelem 
25 Újpest-győzelem.
24 döntetlen.

A papírformával azonban más mérkőző, 
seken is baj volt. így például mindenki 
azt várta, hogy a Nemzeti a Hungária- 
úton elsöpri a győrieket s erre a győriek 
pontszerzéssel kezdték, (A kiesést azon
ban ezzel a ponttal sem kerülték el.) 
Nagy meglepetés volt az, hogy a Sze
ged kikapott otthon s azt is kevesen 
várták, hogy az Elektromos nem veri 
meg a Bocskait. Tehát itt is négy meg
lepetés volt, akárcsak 1937-ben, csakhogy 
itt nem hat, hanem hét mérkőzésen.

Érdekes, hogy ez az Jtv is milyen jó

egyéni teljesítményekkel indult a gól- 
lövés terén,

Szendrödi négy gólt rúgott a Bocskai
nak, a. Kispest mindhárom gólját Nemes 
érte el s ugyanakkor az Újpest négy 
gólja közül Zser.gellér hármat rúgott a 
Fradinak. Kétgólos volt: Kardos, Finta
és Sárosi dr.

1939
1939 március 5.

Nemzeti—Elektromos 1:1 (1:0). A 
Hungária-úton.

Újpest— Szeged 3:1 (2:1). Újpesten.
Ferencváros—Budafok 2:2 (2:1). A 

Hungária-úton.
Szolnok—Hungária 2:2 (1:1). A

Hungária-úton.
Salgótarjáni SE—Taxi 2:2 (1:0).

Salgótarjánban.
Kispest—Zugló 4:2 (1:1). Kispesten.
Phöhus—Bocskai S:0 (2:0). Debre

cenben.
Ebben az évben azért kezdődött ilj-en 

későn a tavaszi idény, mert februárban 
két őszről elmaradt mérkőzést játszottak 
s ezenkívül a válogatott csapatunk Fran
ciaországban és Hollandiában portyázott.

A hét mérkőzésen 27 gól esett, ami 
bizony nem sok az előző évvel szemben.

Meglepetés annál több esett.
A Hungária-úton például kettős meg

lepetéssel indult a tavaszi idény. A Fe
rencváros és a Hungária is pontot vesz
tett, középcsapattal szemben. Vaskos 
meglepetések voltak.

Meglepetés volt még az, hogy a ne
gyedik helyen álló Nemzeti nem tudta 
legyőzni az Elektromost, no meg, hogy 
a Taxi az utolsó helyen kullogó SSE-töl 
csak egy pontot tudott szerezni.

Hét mérkőzésen itt is négy meglepetés.
Ha azt nézzük, hogy kik rúgták a gó

lokat az I. fordulóban, akkor azt látjuk, 
hogy mindössze két olyan játékos akadt, 
aki két gólt is be tudott vágni: Jakab 
és Páli (Kispest). Jakab helyzete köny- 
nyebb volt, ő az egyik gólt 1 1 -esből rúg
hatta.

1940
1949 február 25.

Hungária—Kispest 3:1 (1:0), K is
pesten.

Bocskai—Újpest 1:0 (i:0 ). Debre
cenben.

Szolnok—Kassa 5:1 (2:0). Szolnokon 
Ferencváros—Szeged 4:1 ( 0:1 ) .  A 

BE AC-pályán.
Gamma—Elektromos 2:1 (1:1). A

Latorca-utcában.
Törekvés—Haladás 3:1 (1:1). A Bi

hari-utcában.
Taxi—■Nemzeti w. o.y a Nemzeti 

megszűnt . . .  ’ -
Egy héttel korábban akartak kezdeni, 

de a kedvezőtlen időjárás veszélye miatt 
elhamarkodva, elhalasztották az I. for
dulót s végül február 18-án is már olyan 
jók voltak a pályák, hogy nyugodtan le
hetett volna bajnoki mérkőzést is ját
szani.

A hat mérkőzésen 23 gól esett. Tehát 
elég gyengén ment a góllövés. Érdekes, 
hogy itt sem tudott senki sem két gól. 
nál többet rúgni. Kettőt is csak hárman 
lőttek: Kolláth, Palatínus és Sárosi dr. 
— Odry (Kispest) szomorúan kezdte az 
új idényt: öngóllal.

Meglepetés kettő akadt: az Újpest ki
kapott Debrecenben é3 a Gamma meg
verte a Latorca-utcában az Elektromost. 
Mindkettő különösen azért volt meglepe
tés, mert két jó felkészült csapat kapott 
ki. Az Elektromos talán a legjobban ké
szült az összes csapatok közül! Az Új
pest nem készült ennyire, de viszont az 
ellenfele, a Bocskai teljesen készületle
nül, szinte minden edzés nélkül áll lei. 
De a Bocskai nem első esetben csinálta 
meg ezt a huszárvágást!

Sok a meglepetés
Ha mindezeket összegezzük, talán az 

tűnik fel a legjobban, hogy milyen sok 
meglepetés esett az elmúlt öt évben az
I. fordulókban, S talán a legérdekesebb, 
hogy milyen sok meglepetés volt az 
úgynevezett nagycsapatok mérkőzésein.

32 mérkőzés eredményét ismertettük s 
a 32 mérkőzés közül 15 mérkőzésen szü
letett meglepetés. Ez arra mutat, hogy 
most is számíthatunk néhány meglepe
tésre. Az elmúlt öt évben egyetlen egy
szer sem diadalmaskodott az I. forduló
ban a papírforma minden mérkőzésen. 
Ha azt nézzük, hogy az elmúlt öt év
be?! átlagban hány gól esett egy-egy 
mérkőzésen, akkor* a kép a következő: 

193fi: 4.5,
1937: 4.1,
1938: 4.8,
1939: 3.8,
1940 : 3.8.

Ezek szerint most is körülbelül négy 
gól jut majd egy-egy mérkőzésre — át
lagban. Természetesen lehetséges az, hogy 
a Hungária-úton tíz gól esik s a Lator
ca-utcában esetleg csak egy . . .

Vájjon akad-e majd olyan játékos, aki 
annyira kitesz magáért, mint Turay II . 
1937-ben és Szendrödi 1938-ban?

BÍRÓ S Á N D O R  B E S Z É L

a  v id é k i p
B S z K R T  leg fő b b  

p a trészérő l,
továbbá a r r ó l ,  hogy

hányadik helyen végez a BSzKRT 
és lesz-e ő v á l o g a t o t t  a Savasz 
iolyamán

A  fővárosi csapatok közül a 
BSzKRT már átesett a tavaszi 
„tűzkeresztségen". Nem is azért, 
mintha a legfrissebb lett volna, in
kább azért, mert az őszről még adós 
maradt egy bajnoki mérkőzéssel. 
(Az igazságnak tartozunk azonban 
azzal a megállapítással, hogy ebben 
a késedelemben a BSzKRT ártatlan 
volt.) Az elmaradt mérkőzést leját
szották s a BSzKRT kikapott. 
Hogy miért? A  villamosiak erről 
szólva a talajt emlegetik.

Nos, vájjon mit mond most erről 
a talajról Bíró Sándor, a villamoso- 
sok kiváló válogatott hátvédje?

—  Életemben már sokfajta rossz 
talajon megfordultam, ilyenen, mint 
amilyen a tokodi volt, csak egyszer 
játszottam: Zágrábban. December
ben, a Gradjanski-pályán is bokán 
felül, a cipő nyílásáig ért a latyak. 
Ez azon az l : l -e s  magyar-horvát 
mérkőzésen volt.

—  Mindenütt ilyen nagy volt a 
sár?

—  A  szileken aránylag még m eg
járta. Ott valahogyan lehetett já t 
szani de a pálya közepén valóság
gal elmerültek, az emberek a la
tyakban. Hogy milyen „vendégma- 
ra,sztaló“  volt ez a sár, erre jellem 
ző az, hogy én, aki nem tartozom  
éppen a gyengedongdjú rúgók közé, 
a szabadrúgásra letett labdát csak 
pár méternyire tudtam elrúgni.

—  Ez szinte hihetetlenül hangzik.
—- Pedig igy volt.
—  No és a Tokod tudott rúgni 

ebben a sárban?
—  A  tokodnak sem tudtak. Teljes 

felelősségem tudatában kijelentem, 
hogy ha hárorh napig játszunk, ak
kor sem esett volna gól ezen a m ér
kőzésen. Borzasztó szerencsétlen ön
gólt kaptunk. En rúgtam el azt a 
labdát, amelyik azután Balogh tér
dén irányt változtatott és végül be

pattant a hálóba.
—  Jövő vasárnap Is vidéken ját

szanak!
—  Attól már nem félünk. A  diós

győri pálya egyike a vidék legjobb 
talajú pályáinak. Es a D iM A V A G  
biztosan gondoskodott idejében a le- 
takaritásról és a talaj jó karba való 
hozataláról.

—  Nem fél a vidéki mérkőzések
től?

—  Nem  vagyok félös fiú. Azt 
azonban meg leéli mondanom, hogy 
ha mindenütt olyan keményen ját
szanak majd. mint Tokodon, akkor 
bizony el fog menni a kedvünk a 
vidéki mérkőzésektől.

—  A  diósgyőri mérkőzéstől nem 
tart?

—  Ebből a szempontból nem. Ott 
inkább technikásabb fiúk játszanak. 
Remélem egyben, hogy vége sza
kad a D iM Á V A G  elleni balszeren
csés sorozatunknak, öngólokkal 5:3-  
ra kaptunk ki Diósgyőrben. Azután 
Budapesten Jt :3-ra kaptunk ki. A z  
ősszel pedig 4:2-cs vezetés után 
6:4-re kaptunk ki. Most rajtunk a 
sor, hogy visszafizessük ezt műid.

—  Melyik a legjobb csapatrész 
mo-st a BSzKRT-ban ?

—  Tokodon a fedezetsor nagysze
rűen játszott. Balogh volt a legjobb, 
de Szödi és Kovács I I  sem maradt 
el sokkal mögötte.

—  fis a védelem?
—  Ezen a ponton érdekelt fél va

gyok, így hát nem nyUatkozhatom. 
A zt azonban halkan meg merem 
mondani, hogy velünk nem lesz baj 
a tavaszi idény során.

—  fis milyen volt a csatársor To
kodon ?

—  Nagyon nehéz helyzetük volt 
ezen a mérkőzésen a csatároknak a 
szörnyű talaj miatt. Kovács II-nek  
kétszer is nagy helyzete, volt, nem

j Beérkezési határidő: március 1. IS óra 

[ Újpest—Szeged

Ferencváros—DiMÁVAG ««o» cos«?«o»«

WMFC—SalBTC ................

BSzKRT—Törekvés .„„.„„o* o-oo8.ee. 

Szolnok—Ganuna . . . . . . . . . .

Tokod—Kispest

Haladás—Elektromos . 0. . 00 o ...!....

DVAC (Pécs)—Szomb. FC .. 
Pótverseny: A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver 

senyt dönt el.

Szegedi VSE—D. Magyarság

Soproni VSE—Postás o<.«.?•>»••

MTK—BLK .............................

Misk. VSC'—Debr, VSC .... ••••••.••

Név:

Lakhely: «*.•.•« *°

Utca: .............................................
A beküldő aláveti magát a feltételek
nél:. Minden szelvényhez ép és for- 
galombnn levő használatlan 10 fillére, 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten- 
kint ötnél több szelvényt küld, kö 
tele. ide keresetet (csillagot) telíti:

PÁLT AZ ATI ÜZENETEK
A most Induló 70W pengős pályára 
tünk I. számú szelvényét szombat déli 
1 úriig kell a szerkesztőségünkbe jut
tatni. A szelvényt két héten keresztül 
közöttük s igy « i  I, számú szelvény 
többé nem Jelenik mez. Most már a
II. s,án,ú szelvényt közöljük. Kérjük 
t. Pályázóinkat, hogy az 1. számú 
síel vényt ne tévesszék ös.zo a II. 

számú szelvénnyel.
Ábránd; Rendben. — Lóránt Tamási 1,

A heti versenyre bármelyik szelvénnyé 
lehet tippelni. A szelvény állandóan m«T 
jelenik. 2. Lapunk miideti számában Is* 
141 szelvényt. 3. Csak akkor van övéivé* 
lm a szelvényen szereplő minden márka' 
zúsio tippel. Ha nem küld rendszeresen 
szelvényt, akkor a fflver»ehyben i.am Igoi* 
nyel hat, ellenben nyerhet a heti-, oúos-i 
teli-, rendkívüli versenyben, valamint “ 
..Verseny a masfél«2iUn«ért’ versenyben-
4. Hogy melyik szelvényt meddig lehet 
beküldeni, az mindig elolvasható a szel
vényen. — P. K.: A  félidő eredményei'"0 
tippelni Mcekgos, ezzel csak zavart ok«*» 
Ha a félidő eredményére is tippelni kei** 
akkor mi azt a Szelvényen külön .jelezzük. 
—• Szombatit Ambrus es Danőezi Mátyás* 
Bélyeg nélkül érkezett szelvényük érvény
telen. — Fodor József: A pályázati félté- 
leieket önnek is bo kell tartania. Ha ívet* 
küldi a szelvényeit, akkor annyi iire* 
szelvényt kell mellékelnie, ahány tlpft'- 
oszlop van az íven.. _  stoffel S.: Bőim* 
ben-. V :

sikerült. Nem  is hibáztatom, mert 
láttam, hogy milyen iszapfürdő volt 
mind a két 16-os táján.

Bíró Sándor valószínűleg azért 
ilyen tárgyilagos, mert ő már szá
raz talajon is megpróbálta az Ilyen 
helyzeteket gólra váltani, amikor 
olyan nagy becsvággyal akart csa
tárrá átváltozni. Akkor láthatta, 
hogy a messziről olyan egyszerűnek 
látszó gólhelyzet sokszor milyen ne
héz feladat elé állítja azt, akinek 
ott van a lába előtt a labda.

—  Feladta már végleg azt a szán
dékát, hogy csatár lesz?

Biró Sanyi rejtélyesen mosolyog, 
kissé megemeli a vállát, de nem be
szél. Azt hisszük azonban, hogy jól 
találtuk el gondolatát:

—  Egyelőre nagyon jól érzem 
magam most a hátvédsorban. D6 
egyszer majd talán... Ki tudjaf

—  Hogyan fog szerepelni tavaszé 
szál a BSzKRT?

—  Nehéz itt jósolni. Nagyon fe 
sok az erős csapat az N B  I-ben. 
Azt azonban merem állítani, hogy 
nem fogunk kiesni.

—  Hányadik helyre tippel a baj
nokság végén?

—  Hetedik vagy nyolcadik helyen 
végzünk majd.

—• Pályázik tavasszal a váloga
tottságra ?

—  Minden játékos legszebb álma! 
válogatottnak lenni. Ehhez persze 
mások mondják ki a döntő szót. 
Amit én mondhatok, az csak az, 
hogy érzésem szerint jobb erőben 
vagyok, mint valaha. Tökéletesen 
sportszerű életet élek, ez pedig 
egyik előfeltétele annakt hogy va
laki egyáltalában szóba jöhessen a 
válogatottság tekintetében. A  töb
bit majd meglátjuk...

Ha pedig Biró Sándor Így nyilat
kozik, az azt jelenti, hogy továbbra 
Is egyik legesélyesebb jelölt a válo
gatottban a balhátvéd helyére.

HÁKOSKERESZTUR IS RAJTOL
Vasárnap már Rákoskeresztúr is pá

lyám lép és barátságos édzőmérkőzAst 
játszik 2 és 4 órakor a P. Rákóczival. 
Abban az összeállításban áll föl »  
csapat, amellyel a tavaszi idényt sze
retné végigjátszani. A pálya bekerítésé
nek Ugye még mindig nem intéződött el- 
Vörös intéző ezt mondja: „Bizony nem 
méltó az egyesülethez, de a községhez 
sem. hogy bekeritetlen sporttelepe le
gyen. Bízunk n községi elöljáróság, »  
főjegyző és a biró úr ígéretében, hogy 
a kerítés á rajtig rendbon lesz Uj já
tékosunk csak egy van, Juhász IIi- 
Most kértük ki a 33-tól. Csatárt fog 
játszani.
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Ma délután a Gamma 
a 9, számú helyőrségi 
kórház csapatát látja j 
vendégül

A  Gamma keddi edzésén nagyon 
komoly munka folyt. Sós Károly 
edző a D1MAVAG ellen megmutat
kozott hibákat igyekezett javítani. 
A csapatnak egyetlen sérültjével, 
Királlyal, a jobbfedesettel beszél
tünk szerdán.

—  Sokkal jobban érzem már ma
gam —  mondta a játékos. ■— Futás 
közben alig érzem már a húzódá
somat. Azt hiszem, vasárnap tudok 
játszani.

Sós Károly edző azonban más vé
leményen van.

•— A  mostani néhéztalafü pá
lyákon nem olyan egyszerű dolog 
az ilyen húzódás, mint a Királyé —  
jegyezte meg az edző. —  Ha azon
ban á csütörtöki edzésen tud már 
majd Király játszani, akkor szó le
het a vasárnapi játékáról.

Juhász István vezérigazgató, a 
Gamma elnöke ezen a héten Ismer
kedett össze a Gamma új játékosai
val. Elbeszélgetett a fiúkkal és 
hangsúlyozta nekik, hogy minden 
Gamma-játékostól minden körülmé
nyek között és legelsősorban a leg
nagyobb sportszerűséget kívánja.

A  Gamma ma, csütörtökön dél
után 3 órakor a 9. számú helyőrségi 
kórház csapatával játszik. Vasár
nap, a Haladás ellen esedékes mér
kőzés előtt a piros-fehérek tartalék- 
csapata a BEAC-cai mérkőzik, mert 
a Gamma vezetősége az ilyen ba
rátságos mérkőzéseken keresztül is 
szeretné kimélyíteni azt a jő vi
szonyt, ami a két egyesület között 
jelenleg is fennáll.

— <♦>— —  
H ihari'ú ii hinicíá
m  újság a Törekvésben?

1.
A vasárnapi „mocsár* futball’* némi 

nyomokat hagyott a Törekvésen. Bánkúit 
súlyos sérülésén kivül Kardosnak is van 
könnyebt rándulása. Kiss, a kapus ala
posan megfázott, lázas beteg. Kiss J7-nek 
taegdagadt a térde, a sportslanatórium. 
bau tisztították ki sebéből a sok salakot.

2.
Tóth Gyula körül tisztázódott a hely

rét. Igazolta mulasztását (ágyban fekvő 
beteg volt) s jelenleg újra az északi ío- 
htűhelyben dolgozik. A  keddi edzésen 
inái- részt is vett. Ezt mondja:
_ Szeretnék pénteken fölmenni «  mi

niszteri biztos úrhoz. Lenéiben kértem 
■ hegyeimet t-öle és a miniszteri biztos volt 
olyan jó és válaszolt. Azt írta, hogy az 
idény elején menjek föl hozzá. Most föl 
tagok menni és megkérem őt, hogy még 
égyszer, utoljára kegyelmezzen meg ne
kem.

Tóth fögadUoztk, hogy ő lesz a ma
gyar labdarúgás legfegyelmezettebb tag
ja. Noha három gyermek, apja, meg 
csak 2 1  éves. 3.

Csütörtökön egy cégcsapattal, a KSC- 
»«l játszik edzőmérküzést a Törekvés. 
Először az első és a második csapat 
játszik, majd egy félidő után a K>C 
játszik a „Töri egy” gye). . ...

Pénteken már csak könnyű „lerázó 
adzés lesz. egy kis vágtázás, gyúrás és 
fürdő majd vacsorával egybekötött tak
tikai megbeszélés.
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A SZÉKELYKERESZTUIU AC
komoly edzésekkel készül a tavaszi baj; 
úoki fordulóra, Lackóviea Karoly edző 
Vezetésével már hetek óiá tartanait 
tornatermi edzések. A  vezetőség nagy erő
feszítéseket tea®, hogy a csapatot tavasz
ba megerősíts-e.

NAGY JÓSKA ÍRJA
A svédeknek a tavasz folyamán még van 
szabad vasárnapjuk, tehát nyélbeüthető 
lenne Budapesten egy magyar - svéd  
mérkőzés,
csak minél hamarabb el keU kezdeni 
a tárgyalásokat a svéd szövetséggel

Tatfiícs Béla, a Ferencváros pálya
gondnoka és a magyar labdarúgó 
válogatott erőnléti edzője a napokban 
levelet kapott Nagy Jóskától, Svéd
országban élő jeles edzőnktől. Ta
kács a Nagy Jóskához írt levelében 
felvetette az ötletet: nem lehetne-e
szó arról, hogy a svéd labdarúgó 
válogatott a tavasz folyamán Buda
pestre látogasson el. Takács ötletéről 
Nagy Jóska ezeket írja:

f a g y o n  jó gondolat, hogy a ma
gyar szövetség hívja meg a svéd vá
logatottat Buda,pestre a magyar 
válogatott elleni mérkőzésre. Amint 
én a helyzetet ismerem,

a svéd válogatott arra Is haj
landó volna, hogy a magyar 
válogatottal vívott inérkőíésen 
hívül még' egy-Uét mérkőzést 
játsszék Magyarországon —  

esetleg vidéki városokban.
Én teljesen önzetlenül hajlandó vol
nék nyélbeütni a svéd válogatott 
magyarországi portyáját, ehhez 
azonban az kellene, hogy minél 
előbb megkapjam a magyar szövet
ség megbízóieveiét, amelynek alap
ján a tárgyalásokat megkezdhes

sem, mert ha a két szövetség köz
vetlenül érintkezik egymással levél 
útján, akkor a megállapodás ször
nyen hosszadalmas lenne és akkor 
tavaszra már aligha lehetne a do
logból valami. Azt hiszem, tavaly 
is rendesen megcsináltam a váloga
tott svédországi portyáját, nem raj
tam múlott, hogy a portya mégsem 
valósulhatott meg. Talán az idén 
sikerülni fog megcsinálni ezt is.

A  magyar labdarúgásnak Igen 
jó szolgálatot tenne, ha sike
rülne megvalósítani a svéd vá
logatott budapesti útját és a 
magyar válogatott nyári svéd

országi portyáját.
Szó lehet arról is, hogy a magyar 
válogatott a svédországi portyával 
kapcsolatosan megmérkőzzék a dá
nokkal és finnekkel is. Esetleg egy 
németországi mérkőzést is bele le
hetne kapcsolni.

„A  Ferencváros svédországi por
tyája is megvalósítható. Ha meg
kapom a megbízó levelet, azonnal

mültödésbe léphetek.
6 mérkőzést játszhatna itt a 

Ferencváros,
de ellátogathatna ezenkívül Finn
országba is, ahol egész biztosan szí
vesen látnák a magyar bajnokcsa
patot 1— 2 mérkőzésre.

„A  svéd válogatott tavaszi mű
során ezideig 3 mérkőzés szerepet, a 
finnek, a dánok és a norvégok 
elleni. Vres nap, amelyen a buda
pesti svéd-magyart és esetleg a 
svédországi visszavágót le lehetne 
bonyolítani, még bőven van. Csak 
nem szabad késlekedni a tárgyaié 
sok megkezdésével.“

«
Amint Nagy Jóska leveléből látható, 

nyélbe lehetne ütni a budapesti svéd - 
magyart. Ez a mérkőzés akkor is nagyon 
érdekes lenne, ha a magyar szövetség
nek volna már más válogatott mérkőzése 
is tavasszal Budapesten. Tekintettel , 
azonban arra, hogy egyelőre a tavaséi 
válogatott műsoron nincs Budapesten 
sorra kerülő válogatott mérkőzés, az I 
MLSz-nek is érdeke, hogy felkarolja az 
ötletet és mindent kövessen el. hogy a 
budapesti svéd—magyar létrejöjjön.

O lajk » r-ütí'ben  
még nem döntött 
Kispest fegyelmi 
bizottsága
Ma a BiiSC-vei Játszanak  
az Ú jp es t a ltén  készülő
p iro s -fe k e té k

Az Olajkár-fivérek ismeretes 
ügyében kedden a késöestl órákban 
Ült össze a Kispest fegyelmi bizott
sága. Kihallgatták a két játékost. 
A  bizottság tagjai az éjszakai órák
ba nyúló tárgyaláson sem hoztak 
döntést s így csak a holnapra kitű
zött folytatólagos ülésen kerül pont 
az Olajkár-ügy végére.

Az Újpest ellen készülő Kispest 
a keddi, kiadós erőnléti edzés után 
szerdán pihenőt tartott; ma, csü
törtökön fél 4 órai kezdettel a 
BVSC-vel játszik kétkapus edző- 
mérkőzést a kispesti sporttelepen. 
A  csapatösszeállítás kérdése —  el
sősorban az Olajkár-ügyre való te
kintettel —  egészen nyílt és az is 
lehet, hogy az első tavaszi sorsdöntő 
mérkőzésen szereplő együttest csak 
vasárnap tudja majd kijelölni a kis
pesti vezetőség.

Hidast helyére keres új hátvédet a Bu
dakalász. Ili Vasi a I I I .  kér. Árpád' SE- 

1 be lép.

KSa&ivánatra ráadás
Helyeslőin! m ár nagyszerű ’á’ékoí 
láttunk a litáklól a  szerda délután!

fő p ró b á n
Új pe s t  — Pénzű g y 8 2 (5 7)

V a d n y u g a t i
t ö r t é n e t
i z g a l ma s  fordulatokkal és 
páratlan b r a v ü t o k k a l !

HATOS-
FOGAT
. a  Hét vakmerő ember, közt ik két 

gyönyörű nő indulnák el a ve 
H :zályes vadnyugat útjain !

2 Az éjszakában ú útitársak 
e:ennek meg a Rémtl et, az 
Izgalom, a Kaland és a Halál I

3 Erről szol ezaz-gészen újszerű, 
minden eddiginél izgalmasabb 
vadnyugati filmtörténet 1

4 Az egész világ közüns igét szinte 
székéhez szegezte az izgalom, az 
aggódás a ha tusfogat sor áért!

5 Megelevenedik a lov ak ha szít ja 
a fegyverek ro ogása, a vad- 
nyugit bravúrjai — es a sze 
re mes szívek dobogása !

§ Aki szereti az izgalmat és szép
séget, az ne mulassza el meg
nézni a vadnyugati filmek ko
ronáját !

J o h n  W a y n e  
John Carradifie  
C l a l r e  T r e v o r  
George Bancroft
Rendezte: J 9  H K f 8 R D

MA PREMIER! MBI‘

Ü JQ E
Vasárnap:

NB
„ Kispest—Újpest, Kispest, tél 8. Vezeti:
Palásti.w Szegeci-^SzohiolCj Szeged, fél 3„ Vezeti: 
t-íOrváth dr_ Gamma—Haladás, Lágymányos, fél 8. 
"ezett: Rónai.

Elektromos—Ferencváros, Latorca-utca, 
fél 3. Vezeti: Rubint. „ „

GWAVAO-BSaKRT, Diósgyőr, fél 8.
Ye ze,t 1 j É gn er.
„ Törekvés—WMFC, Hungária-út, fél 3. 
mztti: Kékesi. _ _
„ Tokod—BalBTC, Tokod, tél 8. Vezeti: 
Szőke II.

JVB II.
Duna-csoportt

Pénzügy—Soproni VSE, Fasaréti-út, fél
Postás_M TK, Lóverseny-tér, fél 3.

Moldovánvi.
BLK—Pécsi DYAO, Béke-utca, fél 8.

Nagy
.Szombathelyi FŰ—Vasas, Szombathely,

3. Schramrn. ■ . . . .  ...gló DKE—BzBA C, öv-utca. fél 3. Uj-
vári,
. Soproni PÁC—Szegedi VBE, Sopron, fél

Pfirlineier
ETo~~D. Magyar ad ff, Győr, fél 3. Palkó. 

Tisza-csoport:
Papc—MAVAO, Erzeébet-utca, fél 3.

Kőhalmi. „
j,k  asy.tti A C—Pereces, Kassa, fél a.
jgT. Élőre—BVBC, Tatai-út, fél 3. Szöl-

.Jjídtészalkar—Miskolci VSC, Mátészalka, 
®* 3. Nagy Zs dr.

a Debreceni Vfiű—Rákóczi, Debrecen, fél 
ű. Fedák

*«s j—Öans, Ungvár. fél 8. Ferenczy. 
BE—ózd, Salgótarján, fél 3. Lan

Vasárnapi
Barátságos mérkőzések

*TC—KTK, Forinyák-tt,. 11, — If). 0,

MÁVAQ—P. Rákóczi, Kőbányai-út, 11.
PamiitYpar—WoSC, Horthy Miklóa-út, S.

— Ifj. 11. — Vegyes. 9.
BRSC—KSSE, Rákosfalva, 8. — Ifj.

fél 2.
PSC-OXE, Vóröevárl-út, 3. — I I .  1. —

^MSC—IITSE, Attila-n„ fél 4. — Vegye* 
fél 2.

Budakalász—IJFC. Szentendrel-út, fél 4. 
Budakalász II—M. Textil II, Szontcnd- 

rci-út, fél 2. .... , ... .
SzFC—SzAC, Miklos-telop, fél 1 
33 FC—Gázgyár, Óbuda 11. — II. 9.
33 FC ifj.—Hát’ if ., Pozsonyi-ut 9. 
Rákosllffct—Vízmüvek. Rákos liget, fél 8. 
Csillaghegy—TSC. Tatai-ut, fél 1.
BTK—FATE, Pozsonyi-ut. 3. — I I .  1.

_ BTG-Szent László. Fehér-út, fél 8. —

IIPo«tás II—MTK II, Lóvereonytér, L  
Ganz ifj.—MTK Ifi., Simor-n.. 9.
Fóv. TKör—VÁC. Váci-út, 10. — TI. 8. 
KTXi—KEAC, Gyömrói-út, 3 — Ifj. 1. 
Hungária SC—Elektromos II. Latoroa- 

utea, fél 1. — Ifj. fél 11.
SzKTC-K. Törekvés. Rendcssy-telep 

11, — II. 9. . . .  VT -
ITItAK—TLK, Rákospalota. 8. — II. 1.

— Ifi. fél 11. .  Tr . . . .
NSC—Kalapos, Szónyl-út, 8. -  II. fél 2 
Pamutlpar 1I-RESC. Horthy Miklós

u BLK vegyes—Hl. Torol, Váci-ót, fél 1. 
BLK jfj.—Föv. TKör Ifj., Váct-ut, fel 13. 
Csllíajrheffy II«~Go!dbencer I I ,  Szen>t- 

ondrei-ut, 10. ... .
Vasas II-F TS E , Békc-n., fél 3. — Ve

51 a C - p ! ‘ Remény, Rákospalota, fél 3
— II. fél 1. — Ifi. 11.

Födiá«*—TSC. Béko-o., 10.
SzTE—KMTE, Szemere-telep, 8- -  I fj.

1. — Kölyök 12. , , , , ...
KAOE—Fflggetlenseg. Soroksárl-űt, fel

11
FSE II—FBggetícn»ég II, Soroksári-ót,

1.Vámmentes—Szondy, Vámmentes-pálya 
fél 11. -  TI. 9. ,

Juta—MFTB, Saskszárdi-ót. 8. — II.  1.
— Ifj. 11.

FSE—HFSC. Sorokeári-út. 8.
Ganz—VII, kér. MOVE, Simor-o.. íé'i li. 
SASC—SíNSE, Sashalom, 3. — I I .  1. 
HAC ifi.—33 fre Hl,, PozSM.yi-út. fát 18. 
Kelenföld—BSE. Kelenföld, 3. -  I I .  1 
P. Juta—-Spárta, Vágóhid-u„ 2. 
Kistext—Flltex, Kispest, fá! 11. — TI. 9. 
Compaktor—Monuri MÜVE, Monor. fél ?.

Az első, ami szerdán délután Ú j
pesten a szemünkbe ötl!k, a nagy
pálya üdezöld gyepe. Sehol egy 
szemernyi viz rajta. A  kispálya 
azonban még ragyogóbb állapotban 
van. Néhány UTE-játékos rugdossa 
rajta a labdát. Csodák-csodája: por- 
-,ik a föld a lábuk nyomán .. .

Az újpestiek öltözőjében Takács 
edző olyan komolyan adja a takti
kai utasításokat, mintha bajnoki 
mérkőzésről volna sző. Különösen 
Szűcsnek köti a lelkére:

—  Gyurikám, állj rá arra a kö- 
sépcsatárra! Keserítsd meg az éle
tét.

Az edzőmérkőzésre így áll fel a 
két csapat:

Újpest: Sziklai —  Futó, Fekete 
Kármán, Szűcs, Balogh I  —  N é
meth, Vidor, Zsengellér, Szusza, 
Tóth III .

Pénzügy: Simon dr —  Hering,
Nagy  —  Selmeczi, Balogh, Borbás 
—  Szatmári, Bodor, Ondrus I, Csir- 
kovits, Oláh.

A z  első tapsot a nagy formában 
lévő Tóth I I I  érdemli ki. Középen 
villámgyorsan kitör, bár erősen 
nyomják, futtában a felső lécre 
bombáz. A  Pénzügy hevesen támad 
Az amatőrök WM-rendszerével szem
ben az újpesti csatárok jó ideig 
nem boldogulnak. Csak a 10. percben 
törik meg a jég: Zsengellér, Vidor
adogatás után Németh beadását Szu
sza pompás fejessel küldi a balsa
rokba. 1:0. Kezdi bontogatni a szár
nyait a fiatal újpesti csatársor. A  15. 
percben újabb remek támadás vi
harzik a Pénzügy kapuja felé. Zsen
gellér lövését Simon dr öklözi. N é 
meth azonban fejre kapja a labdát 
és az üres kapuba küldi. 3:0. Tap
sol és ujjong a nézősereg. Egv nerc 
sem telik el, Tóűfe Matyi feltartózha- 
tatlanul száguld a halszélen. Beadá
sát Vidor ritkán látott pazar lövés 
sél küldi a hálóba. 3:0.

Szatmári, a  Pénzügy jobbszélsője 
kibeszél a  pályáról:

—  Ma Tóth Matyi az Újpest leg
jobb játékosa. A  mi jobbhátvédünk 
is roppant tjyors, Matyi azonban 
ügy megy el mellette, ahogy akar.

Balogh II., az Újpest hátvédje 
egyelőre a partvonalról nézi a játé
kot. Megszólal:

—  Nem  szeretnék most Tóth M a
tyi ellen játszani. Csuda nagy for
mában vön. E zt hallottam vasárnap 
a M A V A G  hátvédeitől is.

A  Pénzügy a mezőnyben egyen 
rangú ellenfél. A  20. percben sakk
matt az Újpest védelme, de az ama
tőrcsatárok nem tudnak a kapuba 
találni. Zsengellér szépen elszedi a 
labdát kullancsától, már csak a ka
pussal áll szembe, de fölélő. Ször- 
isyülködik is a nézőserég, Tóth Ma
tyi kapufára bombáz. Majd Zsengél- 
lér pompás átadását Szusza hirtelen

fordulásból a jobb felső sarokba 
vágja jó húsz méterről. 4:0.

—  Nagy játékos lesz ebből a fia
tal gyerekből, —  mondják a nézők.

Zsengellér kezd rájönni, a kul
lancs ellenszerére, folytonosan mo
zog, hol itt, hol ott tűnik föl. A  kö 
zelharctól sem irtózik. Fekete hibát 
követ el és Oláh lövése Sziklairól 
gólba pattan. 4:1.

Szusza remek egyéni játéka (há
rom embert kicselezett és utána a 
balsarokba gurított) meghozza az 
ötödik gólt. 5:1. Nemsokára vége is 
a félidőnek.

Fordulás után ez az Újpest össze
állítása: Sziklai —  Balogh II ,  F e 
kete I  —  Kármán, Szűcs, Balogh I  
—  Németh, Temes, Zsengellér, Szu 
sza, Tóth III . A  Pénzügyben Bach 
lesz a kapus és Pettendi a balszélsö.

Eleinte a Pénzügy támad, szögle
teket is ér el, sőt Szatmári gólt is 
lő, Takács azonban les miatt ezt 
nem adja meg. Zsengellér fürgén ug
rik ki, lövését szögletre üti a kapus. 
Zsengellér még nincs hajdani lövő 
formájában. Temes helyére —  tíz 
perc elteltével —  Pálya áll be. U j 
seprő jól seper —  Pálya mindjárt 
nagy gólt lő a jobb sarokba. 6:1. 
Balogh Bonzó helyezkedései miatt 
bosszankodik a nézőtábor. Joggal, 
mert a Pénzügy jobbszámya telje
sen tisztán szaladhat és a 20. perc
ben Ondrus I  szépít. 6:3. Szusza 
hamarosan elégtételt szerez a gólért 
7:2. Majd Zsengellér lövését kiüti a 
kapus, Pálya ráfut és bevágja. 8:2.

A  közönségnek nagyon fetszik az 
Újpest játéka. Különösen a fiatal 
balszámyat ünnepük. Takács már 
le akarja fújni a mérkőzést, de a 
közönség könyörög neki:

—  Játszanak még pár percig 
Hadd lássuk még Szuszát, meg  
Tóth Matyit.

Takács enged a kérésnek. Jó tíz
perces ráadást ad.

A  végén ezt mondja a lilák ed
zője:

—  Javulgatunk, de még nem va 
gyok teljesen elégedett. Főleg az 
összeszokottsággal vannak még ba
jok. Ennek az az oka, hogy nem  
volt jó pályánk ezideig. Remélem  
azonban, hogy vasárnap jól fog  
menni.

A  véleményünk: Itt-ott egészen
remek játékot láttunk az Újpesttől 
a kitűnő Pénzügy ellenében. Minden 
vonalon erős javulásról tett tanú
bizonyságot az Újpest a múlt vasár
napi játékhoz képest. A  Szusza—  
Tóth balszárny remek!

sam apollo
Mffigv&lfosott ax NB IS

ko lozsvári csoporí|ának  
sorsolása

Az új sorsolás a következő: 
Március 9: N. Törekvés— SzSE.

Bástya— NEE.
Március 16: Bástya—KAC, N. Tö

rekvés—NAC, SzSE— NSE.
Március SO: SzSE—NAC, N SE —  

KAC.
Á prilis  30: KAC—NAC, N. Törek

vés— Bástya.
Á prilis  27: NSE—N. Törekvés,

NAC— Bástya, KAC— SzSE.
Május 11: KAC— N. Törekvés,

NAC— NSE, SzSE— Bástya.

Tokod aligha változtat 
győztes csapatán

A Tokod tegnap mintegy'- másfélórás 
edzést tartott. Az edzésén a teljes gárda 
résztvett. Futottak, tornáztak a játéko
sok, az edzés végén pedig kézil&bdáztak.

— A legnagyobb lelkiismeretességgel 
készülünk a SalBTG ellen, — mondotta 
Tóth Béla intéző. — Nekünk is, a salgó
tarjániaknak is létérdeke ennek a mér
kőzésnek a megnyerése, tehát óriási hare 
lesz vasárnap. Nagyon Jel kell készül
nünk rá.

— Ha Nagy vasárnap sem jöhet hasa 
Tokodra — mondotta még az intéző —•, 
akkor újból Rozgonyi lesz a középcsatdr, 
A lalhátvéd helyén sem változtatunk 
egyelőre. Gárdonyi ott marad a posztján. 
Ilyenformán minden valószínűség szerint 
a BSzKRT ellen szereplő csapat veszi fel 
a harcot a BalBTC ellen is.

A Tokod ma, csütörtökön kétkapus ed- 
zőmérkőzést játszik. Az ellenfél az egyik 
környékbeli csapat lesz.

- < ♦ >

A SVÉD DEGERFORS
áll a svéd bajnokság -első helyén. A esa-
Sat edzője magyar, Wampctits látván, a 

ócskái volt kitűnő játékosa két évvél 
ezelőtt vette át a csapatot, amelyik akkor 
esett ki az olső osztályból. Wampams 
k-ozo alatt aztán a Degerfors áttért a WM* 
rendszerre és az első övben megnyert; a 
második osztályú bajnokságot,  ̂jelentog 
pedig az első osztályban az első Helyett 
áll.

Bokor István. tartalék-

g

Godó után Kocsis és Horyátb I Í r  vlsi- 
státért Gyulára. Ui játékosa is van a , 
GyAC-nak. AíTárdyn>uk hívjak s az előtt 
az" Ipolysági FC-bétt játszott. Igazolását

fár benyújtották.
A  BLK ezentúl a váciúti pályán játsza 

bajaoki mérkőzéseit.

,u u i  „ Szeged jeles ________
kapusa a Szeged—Felsővárosi lE-hez kértö 
átigazolását.

Praszler I „  a Nagybányai SE kitúró 
jobbőoszekötőja visszaérkezett Nagybányá- 
-a. Praazler I  orrsó vény operáción esett 
keresztül Debrecenben, emiall nem foly
tathatott ©ásást. Az NSE bízik abbán, 
hogy a jeles játékos hamarosan elfoglal
hatja helyét a csapatban.

Dénesi, a Nyíregyházi KlSE közi peón
iára a SASC-ba lépett.

AZ óbudai Goldberger SE Günsert a 
IÍT. kor. ÍV E  balpfélsö.iél lci íazolta.

Madics, a Zugló új szerzeménye jól 
mutatkozott be vasárnap a feketo-fehéjuk-.- 
nál. ScbaHecer tanár szerint Obitz ed®3 
kitűnő csatárt fog faragni a fiúból.

A  Gázgyár különösen Fűzi játékával elé
gedett. A válogatott csatár egymaga négy 
dugót lőtt a kis Fradinak,
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Elrettentő ítéletek 
az Idény sfeő fegyelmi 
tárgyalásán

B artek  István dr fegye lm i egyes- 
b író szerdán este tarto tta  az idény 
első fegye lm i tárgyalását.

—  Csat; két k iá llíto tt  já tékos íz 
le tt  kell ítélkeznem  —  mondotta — , 
de azok fe le tt alaposan.

Rövid  pár perc után m ár eí Is 
készült az ítélettel:

—  M isko lcz i Is tvá n t SálgSE , 
m ert az ő t durván támadó Sólym o
st Lászlót (D iM A V A G : I I )  m egpo- 
fozta , egy évre e ltilto tta  a já ték tó l. 
Sólym ost Lászlót pedig durva já 
tékért 1911 június 30-ig függesz
tem  fel.

Túlságosa ti
köí?!iyen vette 
a WittFC a szerdal 
edzömérkőxését, 
de m ég így is hat 
gólt lőtt

Nagyszerű, tavaszias időben tartotta 
szerdai edzőm érkezését a WMFC a We- 
kerletelepi SC ellen. Az edzőpályát mint
egy háromszáz főnyi szurkoló vette kö
rül. Hja, az elmúlt vasárnap a Ferenc
várost fektette kétváUra a WMFC! A  kö
vetkező ellenfél pedig a kiesés ellen 
küzdő Törekvés!

Jávor edző sípjelére négy óra előtt öt 
perccel így ál! fel a két csapat:

WMFC: Szabó — Kallói, Korányi —
Négy esi, Gere, Szálai — Rökk, Maros
vári. Szabadkai. Harangozó, Pintér,

WSC: Bajkai — Gaál, Csapó — Szabó, 
Bab öcs ai, H arányi — Baranyai, Tóth, 
Kiss, Wlas'its, Kertész.

Kezdés után azonnal támadnak a pro
fik. Gere jő labdákkal látja el a csatá
rokat, .de azok tálsokat tologatnak. Sza
badkai nem elég körültekintő. Egyízben 
Fintér lesen fut, Jávor kiabál is a kö
zépcsatárnak;

— Ne add ki, ne add ki?
Szabadkai azonban mégis a lesen álló

Pintérhez játszik. A  szurkolók bosszan
kodnak :

— Nagy baj, hogy Szabadkai nem néz 
körül, amikor nála van a labda.

Röviddel ezután azonban javít a kö
zépcsatár. Szép gólt lő a felső sarokba. 
1:0. A fedezetsor kitünően működik. 
Minden kapukirúgást elfejelnek és jó 
labdákkal látják el a csatárokat.

Az amatőrök csak ritkán veszélyesek. 
Ezért egy-egy támadásuk nyomán a 
WMFC vezetői őket bíztatják:

— LŐjj! F ő jj ’ — kiabálják nekik.
— Szeretnénk már a védelmünket Is 

munkában látni — jegyzi meg Bódis Já
nos. a WMFC szak tanácsadója.

A WMFC végig fölényben játszik, de a 
rss a t á ro 1c lé i szón y b aai szén vöd ne k. A nagy 
WM-fö’énr alatt a: csepeli tartalék játéko
sok Szabó Tóni kapuját vo&súk bombázás 
alá.

A  szurkolók aggodalmaskodnak:
— Nasyor. fölényesen játszanak a csatá

raink. Úgy látszik fejükbe szállt , a va
sárnapi dicsőség. Pedig ilyen játékkal 
könnyen baj lehet a Törekvés ellem!

Bonos Ernő intéző is ezen a véltemé 
nyon van.

— Nem szabad elbizakodúink vasárnap
ra. mert könnyen megjárhatjuk, — mond
ja. -- Nehéz ellenl’él lesz a Törekvés. A 
kiesés reme fogja sarkalni!

Ebben a félidőben még Maróivári és 
Szabadkai ér el egy egy gó't. Különösen 
Marosvárie volt nagyszerű. Gere átadását 
futtából bal lábbal mintegy húsz iné tőr
ről vágta a felső Karokba. Negyven perc
nyi játék utói. fordulnak a csapatok.

A második félidőre mindkét csapat több 
játékost cserél. A  WMFC most így ál'i 
fel:

Tihanyi I  — Kis. Korányi — Dudás, 
Kapta, Losonezi — RÖkk, De vccseri, Ma
rosvári, Csurgó. Pintér. *

A tartalékok is igyekeznek és fölény
ben játszanak. Marosvári bombáját szépen 
védi az ■amatőr kapus, majd Korányi is 
egészen előre játszó. magát, de lövése em
berbe megy. Az amatőrök el le a támadását 
Tihanyi I  lábbal teszi ártalmatlanná a 
kitörő Kis clöl. Közben megérkezik T i
hanyi I í  is. (A  fiatal csatár csak később 
tudott eljönni az iskolából.) Tihanyi II  
balösszekötőbe áll. Csurgó most balfede- 
zet. Losonczi balliátvód lesz, Korányi pe
dig kiáll. f

Negyedórái játék után még mindig nem 
esik gól. Ezt már Jávor edző is meg- 
eok-allja.

— Gyerünk fiúk, lássunk rnkr ogy kis 
iramot! — szó! ? játékosokhoz.

A  figyelmeztetés, úgy látszik, használ, 
mórt rövid idő múlva Rökk begurítj-a a 
negyedik gólt.

A  csatársor most több szép• dólgót rau- 
tat. Pár perc múlva Tihat.yi I I  kitűnő 
labdájával Pintér elfut, olőreadását Maros- 
vári nehéz szögből bal lábbal bombázza 
a fülr-ő léc alá, 5:0. A  nap legszebb gólja! 
Jávor edző meg is jegyzi:

— Ez igazán csak véletlen volt! 
Ezután, sok tologatás végén, Dovoeserf

bizton 1 elyzetből lő mellé, majd röviddel 
később Pintér a hatodik gólt vágja be.

Az edzés vége felé Tihanyi I  'ké tízben az 
amatőr c-satárok lábáról szedi le a labdát. 
A második félidőt 35 percnyi játék után 
fújja le az edző.

Az edzés után Jávor edző még Szabó 
Tónival „külÖLorázik** egy ideig, majd 
így bestéi a látottakról:

— Tuleágbsan könnyen vették a fiúk a 
mai' odzcmérkőzést. Ezért nrá ment ne
kik úgy a játék, mint kellett volna Tér* 
méfízcte&en vasárnap a Törekvés ellen ivem 
így 7ogr.uk játszani. Tudjuk, hogy a Tö- 
rekvés nehéz ellenfél, nem adja meg ma
gát egykönnyen....

BARTEK ISTVÁN HB FEGYELMI 
EGYESBTRÓ BAR ATI FELHÍVÁSA 

A JÁTÉKOSOKHOZ:
,,A szövetségben f  hő 17-éi; megtar

tott tavaszi játékos seregszemlén elhang
zót tek a | inasamévá tevő baráti szeretet
tel nagyon leérem a Nemzeti Bajnok
ságban küzdő játékosokat és mint az or
szágos fegyelmi egyesbíró rajtuk keresz
tül az ország valamennyi játékosát, 
hogy tartsák szem előtt a sportszerű 
viselkedést mind ellenfelükkel mind sa
ját játékostársaikkal, a játékvezetővel és 
a közönséggel szemben, A  sportszerűt
lenségre vetemedő játékosokat a legszi
gorúbban fogom megbüntetni.“

Testvériség—-DTE 2:1 fl:Ö). — Testvéri
ség II—DTE II 2;í (l:#).

A* MLSz erdélyi ^kerület? vasárnap déi> 
elüti tartjá közgyülését KolozsvárotU

Kollátts alaposan meg» 
rándította az egyik 
bokáját-a szerdai 
edzésen

Vasárnapi játéka bizonytalan
* Szolnok, február 19. ■

A  Szolnok m>a délutáni edzésére kivonult 
játékosoknak és eznTkolóknak nagy ra-eg- 
lepetéssel szolgált a vezetőség. Olyan 
cd'zőpálya várta a csapatot, amelynél 
j ob b ró l niég ál m odúi sem 1 ehet.

Több vagon salakot hordtak a pályára, 
utána nagy hengerelés folyt e edzésre 
olyan volt a pálya, mint egy Milliárd 
asztal.

A játékosok kedélyére w jétékcc.y ha- 
lássa! volt ez a környezet, hiszen a sár
tól már valósággal undorodtak. Az első 
csapat tagjai valamennyien megjelentek. 
Az ellenfél a megerősített második csapat 
volt. Az edzőmérközés 2x45 percig tartott.

Az első félidőben Kolláth. Langa és 
Nagy góljaival 3:0*ra vezetett a ..nagy 
egy” . Szünet után még inkább fölénybe 
került az A) csapat A 20. percben aztán' 
megtörtént a baj. Kolláth egy kiugrá
sánál rálépett a labdára s a bokája 
csúnyán megrándult. Móré és a gyúró 
nyakába kapaszkodva hagyta el a pá
lyát. Korom állott be a helyére és mind
járt góllal mutatkozott be. Hamarosan 
még egyet lőtt, majd a végén Tinelli 
fejelte be a hatodik gólt.

Az edzés után «z  öltözőbe siettünk. 
Ott még mindig ápolták Kolláthot. Be
dagadt bokáját alaposan lekötötték és a 
játékos végül is a sógora nyakába ka
paszkodva indult el, nagy bicegve, haza
felé.

Vasárnapi játéka nagyon is kétségessé 
vált. Nélküle valószínűleg ez lesz a csa
pat: Horváth — Csabai. Kispétcr — Sel- 
meczi. Szűcs, Fazekas — Szántó, Nagy, 
hanga, Korom, Tinelli. A végső szót a 
pénteki edzés után mondja ki Móré 
edző.

Vigh Jenő

Kolozsvár NB II csapa
tai jelentősen meg
erősödve várják a baj
noki rajtot

Kolozsvár, február 19.
Kolozsvár csapatai, 

de különösen az NB  
XI-ben szereplő KAC  
és Bástya, a nem ép
pen nagy sikerrel be
fejezett őszi idény 
után, most újult erő
vel és szorgalommal 
készülnek a bajnok

ság tavaszt fordulójára.
A  KAC vezetősége a tél folyamán 

mindent elkövetett, hogy a csapatot 
jelentősen megerősítse. Ez aligha
nem sikerült is, mert néhány igen 
tehetségesnek látszó új játékost iga
zoltak le. Az edzéseket ellenben 
csak a múlt vasárnap kezdték meg 
a KAC-lsták, Szaniszló János veze
tésével.

A  Bástya már január közepén ed
zésbe állt. Holcsáry  Balázs, a sok
szoros román válogatott keze alatt 
nagy szorgalommal készült fel a 
Bástya a tavaszi mérkőzésekre. Ha 
az előjelek nem csalnak, akkor a 
Bástya a meglepetések csapata lesz. 
A  tavaszi csapata a következő játé
kosokból kerül majd ki: Bersczki,
Fábián, M edve, Szőcs, Maiksay, T a 
kács, E n g i, Losoncé, Geczö, Hódy, 
Oroszt, L ő r in cz , Kádár, P á lf i Bakos.

R. L .

Szeged kérdőjele: Bérlők
Szeged, február 19.

Szegeden általános megnyugvásként fo
gadták, hogy Budapesten — az itteni 
hírek szerint — általában a Szolnok 
csapatát tartják esélyesnek

Végre nem vagyunk esélyesek. — 
mondotta Hulmái! intéző. — Legalább 
nem járunk úgy mint mondjuk a Fe
rencváros ellen. Akkor minket kiáltottak 
ki a nagy esélyesnek és simán kikap
tunk. Most majd másképpen lesz, A pá
lyán majd minden eldől . . .

A csapat szerdán délután kiadós erőn
léti edzést tartott. Ezúttal is a régi 
egyetemi pályán.

—- Bértők levelet frt Szarvasról — uj 
ságolta Hesser Tibor edző — s ebben 
bejelentette, hogy az ott tartott edzései 
során megsérült. Pénteken Berták itt 
lesz Szegeden s akkor majd. meglátjuk, 
hogy ml is van vele.

A Szeged a Szolnok ellen minden való
színűség szerint ebben az összeállításban 
szerepel: •

Tóth I — Pólyák n  (Szabó), Rafíal — 
Gyuris, Bárót!, Berták (Ladányi) — 
Bognár, Cseh (Kisutzkí), Bonyhádi 
(Cseh), Mester. Nagy,

Az edzésen Markovié* Szilárd ügyve
zető elnök bejelentette, hogy a jövőben 
a vezetőség határozata alapján csak az 
edző és az intéző mehet be félidőben a 
csapat öltözőjébe.

Beszéltünk u Szeged edzésein vendé
geskedő Korányi II-vel is a vasárnapi
mérkőzés esélyeiből.

— Annyit mondhatok, hogy a Szeged
nek azok a játékosai, akik Szegeden 
edzettek, kiváló formában vannak, -*— 
mondotta Korányi II. —* Azokról semmit 
sem tudok, aldk máshol edzettek. Egy
ség tekintetében tehát a Szolnok jobban 
áll.

Nagy ezt mondta a mérkőzésről;
Agyonlövöm magam, ha a Szolnok 

győz. Aztán xtíegveretu a ..haverokat**...
A  Szeged csütörtökön az SzTK-val 

játszik edzőmérkőzést az SzTK pályáján.

TELJES A BÉKE AZ MTK ÉS TITKOS 
KÖZÖTT

Szerdán csto a kzÖvétségben megjeleni 
Tarr Bélá, az MTK ügyvezetője. Beje
lentette az rgryesbírónak, hogy az MTK 
Titkos Pált kiadja a Kispestnek.

— Titkos Pali. megjelent előttünk, — 
mondta r.z iisryvezető — és rövid beszél
getés után mipdr?, félreértést ttezíázfvink. 
A játékost d nini itáppal az MTK a Kis
pestnek kiadta.,

J a v u l a  D iM A V A G
DiMAVAG—
Miskolci VSC 5.Í (3:1)

A  DiMAVAG szerdán délután Miskolcon 
játszott edzőniérkozést az MV8 C együtte
sével. A  diósgyőriek a következő Össze
állításban szerepeltek:

Gáspár — Felföldi, v. Bohujs — Kalo
csai, Túrán, Barta Turbéki, Kén, Fa- 
zelcas, Berecz, Füzér,

A sáros, mely talajon a DiMAVAG ha
marabb feltalálja magát. Fél magas lab
dákkal játszik, a hazai csapat viszont a 
földön „gurigázik’*. íg y  folyton elakad 
a labda a latyakban.. Turbéki szerzi meg 
a vezetést a diósgyőrieknek, majd Faze- 
Icas lő gólt 11-esbőL, A  következő: ese
mény Füzér pompás elfutása és még 
pompásabb gólja. A  DiMAVAG már 
3:0-ra vezet. Most megembereli magát 
egy kicsit a hazai csapat is. Bán révén 
szépít. 3:1.

Pihenő nélkül fordulnak a csapatok. A  
DiMAVAG bán csak annyi a változás, 
hogy Füzér és Fazekas helyet cserél. A 
diósgyőriek most lefékeznek, de így is 
nyomasztó fölényben játszanak. A  nagy 
fölényt Turbéki éö Füzér váltja gólra. 
A  végén már csak „cammogás”  a játék. 
Bereca ki is áll . . .

A DiMAVAG ezúttal sokkal jobban ját
szott Miskolcon, mint legutóbb. Határo
zottan sokat javult a csapat. Különösen 
Turbéki, Túrán, Felföldi és Füzér for
mája kielégítő. A hazai csapatban fvankó 
és Bán játszott kifogástalanul.

Kecskemét nagy gon
dok között készül 
a tavasz i  évadra

A Kecskeméti AC ve
zetősége az Őszi évad 
elején jelentős áldoza
tok árán erősítette meg 
csapatát, hogy az NB
II I .  küzdelmeiben meg- 
állhassa a helyét. A 
csapat vezetősége az 
őszi eredménnyel meg
elégedett, hiszen az 
FTC-t kivéve, minden 

idegenben lejátszott 
mérkőzéséről elhozott egy pontot, Cegléd
ről pedig kettőt. Ez pedig nagy szó, hi
szen a KAC az Ősz folyamán hétszer ját
szott idegenben és csak négyszer oda
haza.

A  tavaszi évad nagy gondot jelent a 
KAC számára. Az őszi csapatból Balog, 
Virág, Hargitai, Barakonyi, hiszkay 11., 
Karazsia és Várszegi /. távol van Kecs
keméttől. Pótlásuk roppant bajos.

Rozsnyay Simon szakosztályelnök mon
dottá;

— A sok baj ellenére nagy lelkesedés
sel készülünk tavaszra. Becsületes, tisztes 
eredményt akarunk elérni. Bajnokságról 
persze még csak nem is álmodunk, bol
dogok leszünk, ha az élcsoportban ma
radhatunk. Borbély /. és Harmat sem 
akar játszani és Így bizony csupa fiatal 
játékossal indulunk,

— Egyedül abban bízunk, hogy a ta
vasz folyamán hét mérkőzést játszunk 
itthon!

A Szegedi FAC vasárnap a Zuglóval 
játszik. Az összeállítás attól függ, hogy 
a diiósgyőri Nagynak megjön-e a hélexî  az 
igazolása. Ez>*~k szerint ez lesz a valószínű 
csapat: Dósai — Antal, Tóth III dr — 
Táti (Na'cy). Kolozsi, Molnár — Vioa^y, 
Solt. Tóth I I  dr. Lakat, Pataky II*
A LAFC NAGYON KÉSZÜL A MA VÁG 

ELLEN
Szerdán délután a MÁVAG elleni rang

adóra készülődő LaFC három harmad
ból álló edzőmérkőzést tartott a Magyar 
Posztó csapata ellen. Az első és a má
sodik harmadban a Magyar Posztó 
egyenrangú ellenfél volt. A  harmadik 
harmadban mind a két csapat néhány 
pihent játékost állított be. Ebben a har
madban a LaFC állandó fölényben volt 
és Mézes (3‘ és Havas (2) góljával 5:0 
arányban legyőzte a Magyar Posztó 
csapatát. Az igen jó talajú pályán jó 
játék folyt. Egyénilég Nádas, Szenes, 
Mézes és Bihari a LaFC bői, Konrád, 
Terényi és Riegler a Magyar Posztóból 
vált ki.

TENISZ

JÉG

M egkezdődött 
Garm ischban a jég

korongtorna
Szekrényessyék nagy 
sikerrel bemutatóztak

Garmisch Partenklrchen. febr. 19.
Von Tscham m er und Osten biro

dalmi sportvezér szerdán délután 
az ünnepi csarnokban fogadta a jég
korongtornán résztvevő versenyző
ket. A  magyar jégkorongozókat L a 
to r  Géza és v. Szánthó  László ve
zette. Jelen voltak a fogadáson a 
Garmischban lévő magyar műkor
csolyázók is.

A nemzetközi téli sporthét versenyei
nek második része, a jégkoronstorna 
szerdán délután megkezdődött nagy
számú nézőközönség - előtt az olimpiai 
műjégstadionban a' Svájc—Jugoszlávia 
mérkőzéssel. A  svájciak 13:0 (3:0, 6:0,
á-0) arányban győztek és mutatott for
májukkal a torna legesélyesebbjének 
Ígérkeznek.

A svájci kapusnak alig volt dolsa. _Los?- 
eredményesebb gólütőjük H. Cattini és 
IiOhrer volt. A mérkőzés szüneteiben a 
Szekrényessy-tastvéroár, VigoreMi o*lasz 
bajról;:/). Turusaucu román bajnok As a 
berlini Enhn szenepsll műkorcsolyázó bo- 
rí. * ) 1 nacv tetszés mellett.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kívánt*!, A Ferencváros 1931, évi déU  

amerikai portyája már a második ilyen 
portya volt. A  'zöld-fehérek oLső dékime
ri kai portyája- 1939-ben volt. Ekkor győzte 
1© n Ferencváros 3:2-re as uruguayi válo
gatott csapatot.

Tóth dr szövetségi kapitány 
már ki is jelölte az UTE meg
hívásos fedettpálya tenisz- 
versenyének résztvevőit
Február 24 helyett március 3-án kezdődik 
a verseny

BIRKÓZÁS
Salgótarjánba,, vasárnap SSE—OVTK 

egyesületközi birkózó verseny zajlik le.
A Nagybányai SE birkózoszakosztálya

nagy lendülettől működik. A  múlt vasár
nap a szatmári Tűnek vés birkózógárdája 
szerepelt Nagybányán, most vasárnap pe
dig a Ceglédi VSE birkózóit látja vendé
gül r.z NSE. A nagybányai . színeket 
Fehér. Kornreieh, Trikor, Oy/rb.ö/. _ Wc- 
ber, Stercz ée Hortáx, képviseli majd.

Aa UTffi bx idén is megrendezd 
szokásos téli íedettpálya teniszver. 
senyét. .Az. elmúlt években ezek a 
versenyek inkább bemutató jelle
gűek voltak. Meghívtak egy-két, 
néha több külföldi nagyságút ts a 
magyar éljátékosokkal kiegészítve 
egy-két, legfeljebb háromnapos be
mutató versenyeket rendeztek.

Az Idei UTE-verseny komolyabb
nak Ígérkezik. A  nyolcas mezőnyben 
csak meghívott játékosok Indulhat
nak. A  küzdelmek így is egy hetet 
vesznek Igénybe, mert körm érkőzés  
formájában bonyolítják le.

A  férfiegyesen kívül női egyea 
verseny is lesz. Itt négy kiváló 
hölgyversenyzőnk Indul.

T ó th  László dr a következő játé
kosokat hívta meg a versenyre:

Asbóth , Gábori, Szigeti, Szentpé- 
téri, S tolpa, P e tő j Katona., Fehér.

Jankó  József, a hölgyek kapitá
nya pedig K örnu iczy  Zsuzsit, So
m ogy i Klárit, Bárd  Erzsit és Jusits 
Ilonkát hívta meg a tornára.

A. verseny kiírása teniszezőink 
körében osztatlan örömet keltett. 
Nemcsak a meghívott játékosok, 
hanem a tenisz barátai is örömmel 
fogadták ezt a versenyt, mert hosz- 
szú szünet után ismét módjukban 
lesz a magyar élgárdát komoly ver
senyben együtt látni.

A  verseny eredetileg februdf 
84-én kezdődött volna,. Ez a termi
nus azonban többféle szempontból 
nem volt megfelelő. A  legnagyobb 
hiba az volt, hogy a versenyzőknek 
jóformán készületlenül kellett volna, 
versenyezniük. A  nők részére pedig 
az UTE nem is tudott edzéslehető
séget biztosítani. Salakedzéssel pe
dig lehetetlenség fapadlón verse
nyezni. Ez bizony sokat levont vol
na a verseny sportértékéböl.

Ezt a szövetség és az UTE is be
látta s szerdán már el is döntötték, 
hogy a versenyt egy héttel eltolják. 
így két hét áll a versenyzők rendel
kezésére. Ez alatt az idő alatt nyu
godtan felkészülhetnek a küzdel
mekre.

Az edzések különben már szerdán 
megkezdődtek. Legalábbis papíron. A 
szövetség levélben értesítette a meg
hívottakat, hogy az újpesti fedett- 
pálya már szerdán este rendelkezé
sükre áll. A  baj csak az volt, hogy 
a versenyzők a levelet csak szerdán 
a déli órákban kapták kézhez.

Edzés mindennap van. Teniszezőink 
a hét következő napjain az alábbi 
időpontban használhatják az újpesti 
fedettpályát:

C sütörtök : 4—-7-ig, péntek : S—
7-ig, szom baton  4— 9 ig, vasárnap 
reggel 8-töl délután 5-ig.

AUTÓ

Az úi közlekedési sza
bályzat szerint 

a személyszállító gép
járművek előzhetik 
egymást a Margit- 
hídon

A  napokban megjelent 100— 1941. 
fk. I. közi. számú rendelet újra sza
bályozza a főútvonalak, az egy
irányú útvonalak, a tiszta kereszte
zések és a- hidak közlekedésének 
kérdését. Az új rendeletet az autós
világ örömmel fogadta, hiszen sok 
elavult közlekedési rendelkezés he
lyett hozott újat és hatályon kívül 
helyezett több olyan rendelkezést, 
mely a múltban inkább megnehezí
tette a közlekedést, semmint hogy 
annak gyors és sima lebonyolítását 
elősegítette volna.

A  közlekedés gyorsítása szem
pontjából felette értékes a Margit- 
hídra vonatkozó új rendelkezés. En
nek értelmében itt már

nem tilos a személyszállító gép
járműveknek egymás előzése.

A  rendelet ugyanis kimondja, hogy 
az állati erővel vont teherszállító ko
csik és a 3500 kilogrammnál na/- 
gyobb összsúlyú teherszállító gépjár
müvek, valamint az emberi erővel 
vont járómüvek, amelyek közvetle
nül a gyalogjárdák mellett, egy sor
ban kötelesek haladni, egymást nem 
előzhetik meg. Minthogy a Margit- 
hídra vonatkozó rendelkezések kö
zött a személy gépkocsikra vonatko
zólag ilyen előzési tilalom nem ta
lálható, ennélfogva nyilvánvaló, hogy 
ezek egymást előzhetik.

Számtalanszor tettük már szóvá 
azt az

üzemanyagpocsékolásí,
amelyet a tehergépkocsikra vonat
kozó előzési tilalom okozott. A  te
hergépkocsik kénytelenek voltak lé
pésben haladni az előttük cammogó 
állati erővel vont teherkocsi mö
gött. Ez most részben megszűnik, 
mert a 3500 kilónál könnyebb te
hergépkocsiknak az előzést megen
gedték és csak az ennél nehezebbek
nek kell továbbra is beállaniok a 
libasorba.

A  tehergépkocsiknak az előzés 
szempontjából kettős osztályozása 
mégsem tökéletes megoldása a kér
désnek, mert beláthatatlan nehézsé
geknek, sőt baleseteiknek Is lehet 
forrása.

A  tehergépkocsik súlymegjélölő 
táblája ugyanis csak közvetlen 

közelből olvasható el
és a tehergépkocslszakember sem 
tudja eldönteni, hogy 3500 kilónál 
könnyebb, vagy ennél nehezebb gép
nek' látja-e a —  farát. Ss ha a ne
hezebbnek becsült kocsiról kiderül, 
hogy könnyebb 3500 kilónál, sőt ez 
abban a pillanatban derül ki, amikor 
az előzni kívánó súlybecslő már egy- 
vonalba került vele és a tehergép
kocsi történetesen szántén (és a sza
bályrendelet értelmében jogosan) 
előzni akar, könnyen úgy beszorít
hatja az ej ózni akaró személygépko
csit sajátmaga éa a villamos közé.

hogy az vezetőstül lepénnyé válik- 
A  kérdés megoldása nem nehéz, 

egyszerűen messziről látható súly- 
meghatározó jelzéssel kell ellátni ® 
tehergépkocsit, talán a kocsi farán, 
a rendszámtábla mellett elhelyezett 
félreérthetetlen jellel.

K O SA K LA BO A

Kisorsolták a női 
villámlorna fordulóit

A  kosárlabdablzottság kisorsolta J 
Juhász—Gamma vándordíjért folyó ay* 
kosárlabda vilid ni torna fordulóinak mérko* 
zéseit. Az cgryes /fordulók részletes beuÉ®' 
tnovi a következő: I. forduló; TFSC 1—
TFSC II,  MAFC—BBTE. Gasmua-j
BSsKIÍT, BEAC I —BEAC I I .  — IIé 
TFSO n —BEAC I, BSzKKT—BEAC Ij- 
BBTE—Gamma TFSC I—MAFC. — HE 
MAFC—TFSC II,  Gamma—TFSC I, BE A? 
I I—BBTE BEAC I—BSzKET. — I ' ' : 
TFSC I I—BSzICBT. BBTE—BEAC J ’ 
TFSO I —BEAC II.  MAFC—Gamma. — V* 
Gamma—1TFSC I I ,  BEAC I I—MAFC, 
BEAC I—TFSC I, BSzKRT-BBTE. — VE 
TFSC—BBTE, TFSC I—BSzKKT, M Aju 
—BEAC I, Gamma—BEAC II.  — VII- 
BEAC I I—TFSC II.  BEAC I—Gamma* 
BSzKRT—MAFC. BBTE—TFSC L

A SzBvctséci (fijmerkozésre az MR'ltiT- 
a BBTE a Gamma, a BTC és a TFSy 
csapatának a nevezése futott be a szv 
vétségbe.

Adorján vezet a I II . osztályú női 
sárdobóranglétrár.-. A  téli fordulók be
fejezése után a ranglétra állása a kö
vetkező: Adorján (Koszorú NAMI A)
58, S. Kovács TFSC 47. Képes TFSC 48. 
Dörflinger (Koszorú III.) 33, Bakos K<K 
szőrű III .) 29. Mérey TFSC 26. BátkynJ 
(Koszorú NAMI A ) 24, Réby (Koszorú 
NAMI A) 21, Bulyovszky BEAC l7; 
Márton TFSC 16, Anion (Koszorú MBSW 
14, Fonyódiné és Pirik (Koszorú IÜ-) 
10 kosár.

ÜSZAS
KISOK VIZIT, ABDABAJNOKSAG

Árpád g.—Kemény B 6:0 (2:0). Nem
zeti Sportuszoda. Vezette: Zsingor. AF 
Pád g. :Kodra — Polencz, Schönflug 
Schuvik — Kroger, Balázs. Szatmári. 
Kemény g.; Láng -— Erdélyi, Jeney 
Keresztessy — Ivándy, Strommer, Kat®- 
lan. Az első félidőben kemény küzdel
met vívott a két csapat. A fordulás ut»° 
az Árpád g. kiküszöbölte a csatárhiba' 
kát és könnyen győzött. Góldobó: ScíiO' 
vik (3), Szatmáry (2), Balázs, Jó: Seb®' 
vik és Szátmáry, illetve Keresztesi

Kölcsey g.—Berzsenyi g. 5:2 (2:1)'
Nemzeti Sportuszoda. Vezette: Somogf' 
vári. Kölcsey g . : Seiien — Székely, Cső
rös — Fein — Liebermann, Beitzner, 
Steigerwald. — Berzsenyi g.; Sas "T" 
Ausch, Deér — Hofberger ■— Somogy*' 
Meitner. Glass. A  Kölcsey g. csatársor® 
és védelme biztosította a győzelme1' 
Góldobó: Fein és Reitzner (2—21, St«*' 
gerwald, illetve Meitner. és Ausch. J0- 
Reitzner, Steigermeld, ili. Meitner. , 

Rákóczi fk.—Toldi g. 7:0 (4:0). Ncmg5.1! 
Sportuszoda. Vezette: Somo'iyvári. — F® 
koczi fk.: Németh — Lösch, WornyickJ" 
Novatha I  — Novatha II, Polcnyi. Hó1 
váth. -  Toldi g.: Rékai — Stankovit*. 
Mohos — W olíf — Osala i, Ba'ranf®}’ 
Stuhl. A  Rákóczi fk. csatársora biztos* 
tóttá a döntőbe, való jutáit, Gőldöo£í 
Horváth (3), Novatha I  és II, ToIoM* 
ós Lfisch.

Zrínyi g.—Kossuth fk. 13:9 (6:9), Noű* 
veti Sportuszoda. Veurtte: Bozsó.
Zrínyi Pártos — Solti. Holtai — M? 
gyári — H i r k . Homonnai, Szánd b.er. , 
Kossuth fk.; Vnrga — Czlaglcr, Racz*“ 
— Rajó — Yelősi, Varró. Baumgartnf.*' 
A  Zrínyi g. megerőltetés nélkül ontott® 
a gólokat. Góldobó: H.rka (ő), MayV®7 
(4). lleltai (3) ős Homonnai.

Német úszók Japánban. H ír szerit 
a japán úszószövetség elhatározta, hoSJ 
1941 őszén a német üszógárda legkiv®' 
lóbb tagjait vendégül látja Japánban. "  
japánok Elsősorban Plathot, Balket 
Schrödert szeretnék meghívni.

/



Csütörtök, 1941 február 20. SíoÜT
ÖKÖLVÍVÁS
A  I s g fo b b  m agyar ökShrlwdk  

sníSyJwsk
Vasárnap délelőtt a Royal Varieté
ben megrendezésre kerülő ökölvívó 
válogatón. Minden összecsapás igen 
izgalmasnak ígérkezik, hiszen a 
mérkőzések kimenetelétől függ az 
európabajnoki keretbe való bejutás. 
Különös érdeklődéssel várják s. 
szakemberek a D ará it kiütő Pa ty i 
II szereplését. A  tehetséges érsek
újvári ökölvívó a kolozsvári D a ró - 
czival mérkőzik. D arócz i már román 
bajnokságot is nyert. Indul D an ii 
is, azonkívül még egy vidéki: a ko
lozsvári Pálfi. Az ,,itthoniak" kö
zül Kiss és H ám ori, F rigyes  és Sze- 
lezsán, Barinka  és Strincz, Torm a  
II és Korányi összecsapása ígér re
mek harcot. A  válogató versenyt 
délelőtt 11 órakor tartják.

A Szolnoki LE vasárnapi meghívásos 
ökölvívó versenyén bemutatót tart a né
ger Moreyon is.- A versenyt igen nagy 
érdeklődrnac-1 Várják Szolnokon.

A  MÖSz hivatásos alosztálya részére a 
fcövctlvcző tisztikart választotta n tanács. 
Elnök- Ksvnkovftzky Artúr, clxmxlo: Szent- 
Ivinyf István Iván. tag: Almiam József. 
•Iván Ferenc dr. Lovas. János. Pna} I .  ; 
ván. Sípos Imre, Tállay János, Ta-snádi 
József.

Joc Louls kiütéssel ***? »“pillái)an a mil-unk '.icljcset. i^u-p^tlen Gij'-j
Bornzío öllo.n. A  mintegy Li.fKM ntoo elolt 
lefolyt mérkőzés a 2 . menetben Art vegei. 
Iiottis egy horoggal leleritetto ellenfelet.

A spanyol ökölvívóba jm-kság m »t. feje
ződött be Madridban. A  végeredmény: 
Légéülv: 1 . Oazorla, 2. Cabnllaro. — Hat- 
níátsúlv: 1. Valiopo, 2. Mart mez. — Pcncii - 
súh-; i. Aira, 2 . G.oycTjechca. — kimnyu- 
öiVty: 1. Tvcltmi. 2. Arcnaza. ~  Va.to-
fiúív; .l. Marco,. 2. Olivér. ~  Közép.siily. 
1. Polo, 2. Santamlr-óü. — F«lncn-i:asiil>: 
1 . Bá®a, 2 . Del ' IUo. — Nehézsúly; 1 . 
ArC'C'n? c”'a. 2. Morllo. , _________

v ív á s

Harminchét vívó nevezett a BEAC vf “ 
öárnapi elsőosztályú kardversenyére. 
óv első nagy versenyét a BEA.C a saját 
termében rendezi vasárnap. Erre áz ér
dekes versenyre 37 vívó jelentkezett. 
a 37 vívó a következő: MAC: Szedmáky, 
Szinolár, Durst. Dunny, Páll. Pesthy, 
Szilassy, Gerevich. BBTE: Tilly Endre. 
Keresztes, Mikla. BSE: Ványi, Babnigg. 
ÜTE: Palóca. LASE: Badovits. Postás 
SÍT; Bordás. Lucz, Horányi, Mészáros 
Ganz TE: Baj. H TV K : Jeney. Zirczy, 
Berczelly, Németh. M.aszlay,. Homoródy, 
Kovács, Kapuy. Demeter, Vikol, Mikes. 
BACí Pálinkás, Ncdeczky. BEAC: Bay
Kajczy, filthes, Bartos. .

Elnökségi ülést tart a vívószövetség 
február 24-én Albrecht királyi , herceg 
elnökletével, az elnök lakásán. Az ülésen 
^észtvesz Nagyszombathy Miksa ny. al
tábornagy ügyvezető elnök, Séaey’ al
elnöki Jekelfalussy szövetségi kapitány 
és Doros Ügyész. Az ülés tárgya a folyo 
fontos ügyek ..és a külföldi versenyek 
Tttegbeszélés.ó-

ie o
.A  KISOK február •a .jé tú  28-én ren- 
Oezi még idei műkorcöoijnizó bajnokságait 
k BKE városligeti- műjégpályáján. Az 
efiryes versényszáiúokban a következők in- 
dúlnak: kezdő lányok: Loviéh, Czeok
Beatrix ée Kamilla, Dragonitö. Prétyi, 
Majtétiyi, Tarnedly, Lovász, Géber, Blacho, 
Balogh, Czabakiy. Ruasmánn Sparber, 
Barsy, Vadász. Bodrogh, Matusik; kezdő 
fiák: Ilerezog. Haladó lányok: Höbel
ÍPalzg) Magda, Kékeessy Jo>lán. Body 
Mária, Mafkotíiy Ágnes és Irma; haladó 
fiúk: Tarkó, Molnár és W olff. Bajnoki 
l^árnpk: Iái.vök: Saáry Éva és Marika, 
popiV, Kókcssy Andrea; fiúk: K irály Ede. 
'%  főiskolai műkorcsolyázó bnjnokisngot 

k KISOK-bajnok.sággal egy időben rendc- 
ki 'Tneg a MEFSOlv. A  bajnokságban egy 
"<%;y éti köt úr indul.

A főiskolai jégkorongbajnőkságot nz ere
deti tervtől eltérően nem február 23. és 
iA'ém rendezik meg, hni.em egynapos ha- 
t kéz társai, február 24 én és 25-én.

Berzins nem tudott 
győzni a Szovjetunió 

bajnokságában
Moszkva, február 18.

Most tartották meg- Moszkvában 
a Szovjetunió gs'orskorcsolyázó baj
nokságát 54 (! )  Indulóval. A  ver
seny meglepetésé, hogy Berzins, a 
lett származású volt Éurópa-bajnok 
egy számban sem tudott győzni. Az 
eredmények: 500 m : 1. Anikanow
(Moszkva), Bolschakow (Minsk) és 
Lebedjew (Gorkij) 44.2- mp. —  
5000 rn: 1. Gisgisow 8:35.5, 2. Ber-
zins 8:48. —- 1500 m : 1. Petrow
(Leningrad) és Lebedjew (Gorkij) 
2:22.8, 3. Berzins 2:23.1. —  A  női
versenyek csúcseredményt. Is hoz
tak. 1000, 3000 és 5000 méteren
egyaránt Karolina gtverdolowsk 
győzött 1:45.5, 5:36 és 9:43.1 mp-es 
idővel.

Preslit.

CH R IST M A N N  április eleién 
három hétre Budapestre lön

A BKE műjégpályája február 23-án 
zárán lapuit. Utána a főiskolai szövetség 
bérli 2 papra az egész jégpályát.

A KTSOK II.  osztályú, jégkorongbajnok-
ságában első helyen végzett Izraelita Kim- 
ti'ázium elvcS'ztette elsőségét, mert egyik 
jálékosa ,íogosu!n11artu 1 - játszőtt. Bíró nevű 
játékosa ugyanis nem tartozott az iskolá
hoz és az intézet tanárának tudtával^ .ját
szott. A mérkőzések ellen beadott óvások
nak a KTSOK fegyelmi bizottsága helyt 
c/jott s az Jznn-lita gimnáziurnot törölte 
n bájnoksé.gbó'. íg y  a bajnokság vé.gergd- 
mínyo a következő:
1. Rákóczi fk. 2 1 — 1 5:3 '
2. Verbőezi g . 2 1 —  1 3:3 1
3. Mátvás g. 9 1 — 1 4:6 ,
4. Izraelita !f. törölve

A KISOK
koronabfijnoksígának vög-I. osztályú j  

evedménye:
1. Evangélikus g
2. Kegyesrendi g.
3. Szent Imro g.
4. Gyakorló fk. .
5. Árpád g.
6. Zrínyi g.

5 ----- 17: 3 10
4 — 117: 7. h 
3 — 2 16: 9 6 
2 — 3 16:17 
1 — 4 4:15 2 

-----  5 1:20 -

TENISZ -
A jugoszláv teniszezők 3:2 arányban 

győzték le a spanyolokat. Az utótúó két 
egyes mérkő/aw eredménye: Punesec
lilpno 4:6, 6:3; 6:4, C:2. Pallada—Bla.no ű:4,
6:2, 6:1.

A  német dobók világhírű edzőjét 
a MASz még a múlt évben felkérte, 
hogy ha teheti, jöjjön néhány hétre 
Budapestre, hogy a magyar dobók
kal —  elsősorban a kalapácsvetök- 
kel és diszkoszvetőkkel —  foglal
kozzék. Christmann tanítványaival 
ezekben a számokban hatalmas si
kereket ért el és bizonyos, hogy mű
ködésével nagyon sokat nyerhet a 
magyar atlétika.

Christmann most a MASz-hoz és 
Pericht Rezsőhöz, régi ismerőséhez

Intézett levelében közli, Hogy ápri
lis elején három hétre Budapestre 
tud jönni és akkor szívesen tesz 
eleget a MASz meghívásának.

A  MASz természetesen nagy' 
örömmel fogadja Christmannt és 
máris megkezdődtek az előkészüle
tek, hogy az ország legjobb súly
diszkosz- és kalapácsdobóival együt
tesen foglalkozhasson. A  német ed
ző működésétől komoly sikert vá
runk.

ATLÉTIKA

B o í I o s í  is beszállna 
a pécsi 
Magyarország B) — 
Jugoszlávia viadalra

A  MASz délnyugati kerülete jú
nius 14--15-S-n Pécsett szeretné meg- 
renciazTtl a Magyarország B )—-Jugo
szlávia viadalt. A  MASz ugyan ere
detileg augusztus 9-—10-ét, a né
met-magyar viadal időpontját sze
mélte ki erre a célra, már csak azért 
Is, hogy vitathatatlanul a B ) csapat 
légyen Jugoszlávia ellenfele, —  dé 
aZ időpont még nem végleges és ha 
a plécsieknek ez alkalmasabb, a ver
senyt ekkor is meg lehetne rendezni.

Pécs arra számít, hogy ezen a 
versenyen Hűt pécsi versenyző is be
kerülhet a B )  -válogatottba Bényi, 
Karácsony, Jözsa dr, Szigetvári 
( esetleg Könnyei), Pethö dr (vagy  
Sík) . és Bodosi dr személyében. Ez 
az utóbbi, Bodosi dr újabb soront- 
póba-állása lenne a verseny nagy 
eseménye. Bodosi dr kilátásba he
lyezte, hogy erre az alkalomra a ke
rület hírnevéért edzésbe áll és tel
jesen felkészül!

Iglói
megkezdte edzéseit

A  MAC kiváló távfutója tavaly 
ősszel azzal hagyta abba az edzést, 
hogy többet nem is kezd bele. Azt 
mondta:

—  Meguntam már, hogy külön
böző, rajtam kívülálló okok miatt 
mindig akkor kellett abbahagynom 
a rendszeres edzést} amikor legjobb 
formámban voltam, vagy úton a 
legjobb forma felé. Az én edzésem 
annyi időt, munkát, testi és ideg
energiát emészt, hogy nem merem  
mégegyszer kockáztatni azt, hogy 
hiába edzzek hónapokon keresztül.

De az Iglóihoz hasonló fanatikus 
atléták nehezen tudnak végleg sza
kítani szenvedélyükkel. Az Idő ja
vulásával egyszer csak megjelent 
Iglói is a szigeten. Előbb csak fi- 
gyelgette a többiek készülődéseit, 
azután ő is kedvet kapott és elő
ször csak „egészségügyi mozgás' 
címen nekivetközött. Úgy látszik, 
jól esett neki a futás, mert nem 
sok rábeszélés kellett hozzá, hogy 
úgy döntsön: megkezdi és az orszá
gos pályabajnokságig folytatni is 
fogja edzéseit.

A  MAC mezei csapata Iglói csa
tasorba állásával nagyon megerő
södött.- Most már csak a lábát fáj 
lalő Kálmánfi és a Budapesttől tá
vol tartózkodó Vörös és Fülöp ed 
zésbe állását várja a MAC, hogy 
mind a rövid, mind a hosszú mezei 
bajnokságban csapatot tudjon indí
tani.

ÁPRILIS *-AN
lesznek a. kerületi mezei bajnokságok _nz 
lojűtéöz országban. így döntött a MASz. in- 
tézdbiz.ottsí'um. A  MASz számit rá, hogy 
a kerületi bajn-oksá-gokon a helyi és kör
nyéki levonte-ailakutatok i agy számban 
indulna!:,

a z  m t k  At l é t á i
beadvánnyal fordultak a MASz-hoz ős be- 
jelicntetlók, hogy egyesületüktől semmi
féle támogatást (edzésalkalom, felszerelés, 
stb.) nem kapnak. Ezan az alapon azt kér- (Uák ‘fod€ttpálya~ versenyei'. 
t-íK- a KZ-oy-etség mondta lu az MTIv j csapatában mindéi
atlétikai szakosztályának feloszlását esi —  • - • ' - —
tegye lehetővé, hogy ők azonijal irtás egyc- 
síiiotho léphoRsenolv. . Az intézőbizottság 
felkérte az M’TK képviselőjét, hogy a leg
közelebbi ülésen jelenjék mog. és közölje 
az egyesület álláspontját.

AUGUSZTUS 23-24-RE HALASZTOTTA A 
BAJNOKSÁGOT A MASZ,

így két hét p-ehnőjük lesz atlátóinknak n 
ném<t-magyar viadal után. Enré  ̂szükség 
i* van. mert különösen a hosszú távfii te. 
kát alaposan előveszi majd A válogatott 
viadalok soroztata. Képzeljük el: hat liét 
platt a három válogatott vindal-cm é-> a 
haji.oksá.gon négy őOtW-cfi és pépy lö.ftOO-evS 
versenyt kell futniolc a Dcigjóbbakna k. 
Még ha meg is osztják a szerepeket, jut 
e lég munka mi ndegy ikre.

KI INDULHAT A RÖVID MEZEI 
BAJNOKSÁGBAN?

A MASz intézőbizottsága végre döntött 
afelől. ho<*y ki i* indulhat a 4000 méte
res mezei bajnokságban. A döntés az, he? 
nem vehet részt a rövid mezői bajnokság
ban az a versenyző, aki a m)2g»előző évben 
legalább kétízben elindult 5000-eA, vagy 
annál hosszabb Versenyen. (Kivételt ké
peznek a mezei versenyek, a csapatver
senyek és az egyesületi, páros versenyek.), 
Ezzel a düntéisoöl nz elsősorban hosszú 
távú versenyzőkét kizárja a MASz a rö
vid mezei bojt ok s ágból, _ de még mind ifi 
maradnak elegen klasszis futók (Híres, 
Simon,, Itdtonyi, Harsányi, stb.).

IFJÜSAG

-  Ez a jövő!
— mondotta Hepp dr 
szövetségi kapitány 
a középiskolások 
„gurulós44 versenye 
után

.Szerdán délután újrendcszorű iskolaközi 
párosversenyt rendezett a Nemzeti Tor
nacsarnokban a Széchenyi fk. és a Vörös
marty gimnázium. A  két intézőt lelkes 
és haladó testnevelő tan-ára, Paul íny i
Jenő és Péter Dénes olsősorban a guruló 
ég hasmánt magasugró stílus tánítasaval 
elért eredményeket akarta bemutatni. 
Kár. hogy az idősebb t esi no velő tanárok 
közül keveset láttunk a bemutatón.

Ott volt azonban Simpson írnster (aki 
a nyáron a Diákstadionban maga is F.ok- 
szór foglalkozott az ifjúsággal) és el ra
gud tatával állapította meg a i-agy hala
dást. A  MASz részéről Farkas Bajos f<>- 
titkár és Hopp Ferenc dr szövetségi kapi
tány volt jelen. Utóbbi a magasugrásnak 
elsőrendű szakértője és szintén osák a. lég -, 
nagyobb elismeréssel tudott nyilatkozni a 
fiúk slíluskészfíégéről.

— Ez a jövő. — mond'otta — és ha min
den iskolában így tanítanák a magasug
rást, pár év mulva nem lenne gondunk 
a magasujrró utánpótlással.

De nemcsak f. stílusok, az eredmények 
is kiálltak mindlen kritikát ezen az"eléd 

ényci--. A  Széchenyi 
mindenki átugrotta 

a 16% em-t és hárman a 168-at is átvitték. 
Pedig a laza, fűrészporos nekifutó és a 
földbeásott, csak hízónyta'lan elrugasc&ko- 
d-ásra alkal-mais dcsaka-dobbantóhc-ly nem 
is nyújtott ideális lehetőség'cket. A fiúk- 
táv elugrásban is egészen jól szerepel te k 
és egyesek a gátfutó váltóban is komoly 
stílus érzékről tettek tanúságot. — Az 
eredmények:

Magasugrás tizes esapaiyerecny: > 1- 
Széchenyi ík. 132.3 cin átlag (Horváth. 
Kelemen és Benkő 168, Husii és Gyár- 
mathy 164, Uzsoki, Král, Varga és 
Both 160, Kertész 155), 2. Vörösmarty g. 
156.7 cm átlag (Bódi, Fodor, Zsitvai 
164, Krcpuska, Nádori 160, Kack 155, Si- 
monszky, Balogh, Durny, Holecz 150)i 

Széchenyi ík b) 152.5,
Távolugrás tizes csapatverseny: %. Vö

rösmarty g. 502.7 cm átlag (Bonnet 522t 
Halmi 510, Hosszú 525. Horváth 5ő9, 
Erdős 508, Alexis 497, Fodor 495. Hack 
490, Detári 490, Szakon 481), 2. Széchenyi- 
í'k. 49L.5 cm átlag (Untenecker 552, Tóth 
I 516, Tóth J. 510, Nagy 500. Wéber, 
498, Gyarmathy 481, Kóczán 475, Tárnál 
473, Falkai 457, Bányai 453).

10x40 méteres gátfutó váltó; 1. Szé
chenyi fk. a)' 1:42, 2. VÖrösmárty g.
1;42.5, 3. Széchenyi fk. b). Nagy küzde
lem volt a két váltó között.

A két iskola legközelebb újabb fedett- 
pályaversenyen találkozik.

KÉZILABDA
A vasárnapi fedettpálya kézilabdafor- 

duló a Nemzeti Tornacsarnok másirányú 
elfoglaltsága miatt, elmarad.

Ko, Kelcnföld-^—Ko. Kispest kézilabda 
edzőmérkőzés lesz vasárnap (KFC-pálya, 
fél 10. Soproni).

Temes a KAOE-ból az MTE-hez igazol
tatta magát.

Megszűnt a Koszorú X H IÍ A II. osz
tályú női bajnokcsapat a jövőben Ko
szorú Habselyem néven szerepel.

Az I. osztályú női villámtorna már
cius 2-án kerül sorra. Itt említjük meg, 
hogy 9-én villámtoroát rendez ,az 
MKESz II.. I II. osztályú $s Szövetségi 
díjas önálló egyesületek részére. Neve 
zési zárlat március 4.

NÉGY FÉRFIBAJNOKSAG 
talált gazdára vasárnap; az I., II., III- 
osztályú és a Szövetségi díjas csoport 
fedettpálya kézilabdabajnoksága. Négy 
egyesület játékosainak, vezetőinek és 
szurkolóinak jelent ez elégtételt áz egész 
évi komoly és lelkiismeretes munkáért 
és — szurkolásért. Nézzük, mint véle
kednek a győzelemről az egyesületek fő 
szurkolói, az intézők!

ScrfÖző Nándor, az I. osztályú bajnok 
Elektromos intézője,:. „Kettős.az örömöm 
Először azért örülök, mert minden in
téző-Örül annak, hogy csapatu böjnok- 
ságot nyer. Másodszor azért,' mert a két
szer egymásután megnyert szabadtéri 
bajnokság után a fedettpályán is sike 
rült kétszer egymásután diadalmaskod
nunk. Azt hiszem,. kevés csapat van, 
amely elmondhatja; magáról, hogy két 
év alatt n teremben is, szabadtéren is

CSBobrolííky~^LSsS, ̂ í í í  ositiiyű baj-1 Az MKSz versenyintézö bízott 
nők b t k  intézője: „ a  csap&t már régen sága összeállította a vidéki kerüléti 
együtt van, de a fiatalok csak most jto - I egyesü-leti pályaba.jnokság kiírását.
sTOUetonW^ulSdSíltom, éholy komoly Ezek szerint e bajnokságok össze- 
ellenfelekkel szemben veretlenül , sike- I tettfutamúak lesznek. A  szövetség 
rült liataviimOnk a baji.olfságot.... fennhatósága alá tartozó minden ke-.

Kér ny a Dezső, a I II . osjitőlyu bajnok ü kötelbs^ée-p eo-v-emvKistcx intézője: ,,Idény elején nngryon I ruiei. jo ga  es KOteiefeoege egy  egr 
gyengén álltunk, akkor inég nem is 1 bajnoki futamot lebonyolítani. £?
sejtettük, hogy veretlenül leszünk el- - - - -

Ke r é k p á r

Elkészült a vidéki 
egyesületi pálya* 
bajnokság k iírá 
sának tervezete
A kerO le tl k ikü ld ö tte k  k é t  
hét m úlva B udapestén  
döntenek

sok. A bajnokeAKot úgy tekintjük, mint 
egész évi szorgalmas munkánk megérde
melt gyümölcsét. .

Mélykúti Aladár, a Szövetségi d íj
győztes IISzKRT intézője: ..Szövetségi
díjas csapatunk mindig kivágja a rezet; 
Szabadtéren is ők nyerték a BSzKRT- 
nalc az első kézi labda bajnokságot. Ezt a 
sikert, reméljük, a felsőbb csoportokban 
való siker fogja követni . .

Mozi

Zichy Qéxa L lpöt g ró f n y ila tk o 
zata az „E lkésett le vé l“ -rö l
Valószínűleg az ,JZlkésett levél“ 

*esz a budapesti moziműsor legkö- 
Kelebbl magyar újdonsága. Pünkösti 
Andor írta ezt a filmet, amelyet a 
Müvelödés-fllmvállalat készített. Zi- 

Géza Lápot gróf, a filmvállalat 
Vezetője, így nyilatkozott az ,J3lké- 
*ett levél"-röl:

—  Ez a film szivbemarkoló, mint 
’fOy dal. . .  Égbetörő, mint egy fo - 
hász . . .  Elmondható, mint egy szép 
V6rs és mégis elmesélhetetlen, mint 
e0y izgalmas regény! . í .

A  két főszerepet Szörényi Éva és 
Cray Tivadar játsza. A  filmet Rod - 
H9uez Endre rendezte.

E l á r u l j  uk,
Maga Lacika, a „Tokaji aszú" 

kedves gyerekszereplője a Felvldék- 
került; Budapestre. Maga János 

őrmester „fedezte fel'* Lacikát, a 
'elvldéki bevonulás Idején. A  kisfiú 

nagyon szegény emberek. Az  
őrmester úr megszerette és Örökbe- 
"?&adta az eleveneszü Lacikát, aki 
wöst már a nevelőapja nevét viseli. 

»
Eláruljuk továbbá, hogy Csortos 

®yuia is hozzájárult a Sportcsar
nokhoz —  néhány talicska duna- 
kavlccsal. A  „Vissza az úton" együk 
jelenetében a bujkáló Kovács - Péter 
napszámosra unkát végez egy épít- 
.^ ^ ü é l.  Ezt a részt a Sportcsarnok 
P'tkezésénél készítették és Csortos 

^ a lá b b  négy-öt talicska dunakavi 
tolt a betonkeverőgéphez.,

FRANCIA FILMCSEMEGE 
(S zerző je , re n d e ző je  és fősze

re p lő je  : Sacha G ultry
Igazi francia filmcsemegéinek Ígérkezik 

„Kilenc agglegény”  című víg-játék, 
amelynek szerzője, rerulízője ós fősaorep- 
l*őjc Sacha Guiíry. A  különfcegcis humorú 
filimnek nagyon kok szereplője vám. Töb
bek k'ö*zött Elvire Popesco, B-etty Stock- 
field, Paul ir.e Carton. Marguerit© Piorr^', 
Princes-so Chlo, G ’ncviene Guitrv, Mar- 
guerite Morcno. Marguerite Dévai. Max 
Dearly, Victor Brucher, Andró Dcfaur, 
Almos, Satumin Fabro. Gustavo Libeau. 
Gilclés, Gaston Dubosc ás Sinoel játszik 
n „Kik-ipc agglegény^-ben.

A MOZIK MÜSOKA
r ö vid ítése k? sz =  szombat, v -  vasár 

i»ap. n = V«, f  »" h = % 
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit kiirát 35. Tel.: 1U*M. 
f6. fS, flO. Sz. V.: f4-kor is. Tokaji aszú.
(Fedák.)
UímVAItOSI HIBADÓ Petőfi Sátdor-u. S. 

T.: 181-244 10-tSI 24-18 folyt Magvar- 
Ufa-, Luoe-, Fox Aj rajzos híradó, India 
és Sziám. (Colin Ross sorozat V.) Tisza 
Iatváint vitézzé nyllvAnították. Meseálom. 
CASINO Eskü-út 1. T.; 383-102. ro, h8. 
hlO. Sz. V.': n4-kor ls. Arviz IuMaban. 
(Tyronne Power, Myrna Loy.) 4-ik hét! 
CITY Vilmos császár öl 36 f.. Ili H"
li6. h8. hlO. Sz. V.: h4-kor is. Tokaji
aszú. (Sídéit.) 2-ik liótl 
CORSO V&ei-utoa 9. Tclefot: 182-818.
ffi. f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Mickey
Rooney, Judy Garland: Nőm gyerekjá
ték. 3. hét!
DÉCSI Teréz-kőrót 88. Te!.:
f6. f8. fid. Sz. V.: M-kor is. Alipai.g
(Gary Cooper.)'
FÓRUM Kossuth Lajos-n. 18. T.: 189-543. 
ri6, 18, hlO. Sz. V.: n4-kor is. Vissza az 
úton. (Csortos.)
HÍRADÓ Erzsébet körtét 1* T.: 222 499. 
9-től 24-tg folyt Magyar- Ufa Lure-
Fox- ős rajzos híradó. Kultúrfilm az nme- 
ri!:n i ő.smdőkröl, Tisza Istvánt vitúzzó
pvilvúnították. Víg  fiókák.
OilN'tA Kölcsey-utca 3. Te!. 130-125. 
5. n8, flO. Sz. V.: 4, 6, 8. 10. Tokaji aszú. 
(Fedék.I
KAim iS NaáryniezS-utca 22. Tel.: 122-098 
fű. 7.. f 10. Sz. V.. ,2-knr is. Egv asszony 
három élete. (Charles Boyer.) 7-lk hét! 
ROYAL AI’OLLO Erzsébat-körút 45. T.:

222-002. n6 f8. hlO. Sz. V.: 3-kor ie. Hatos- 
fogat. (Jonn Ford világfi Imi?.)
SCALA Tcréz-körút 60. Tel.: 114-411.
f5, .7, flO. Sz. V.: 2-kor is. A Manderley- 
búz asszonya. (Joan Fontaine.) 2-ik héti 
URÁNIA Rálióezi-ut 21 Tel.: 146 046.
5. n8, flO. Sz. V.: 3*kor is. Jud Süss. 
(Frrdii.and Marian, Werner Krauss. Hóin- 
rich George.) 5-ilt, utolsó héti 

Utánjátszó mozlh
BROADWAY Kéroty-körút S. T.; 422-722 
f4, ffí, f8, flO. Sz. V.: f2-kor is. Hazajáró
lélek.
GAP [TOL Baross-tér Sí. T«l.t 1S4-8S7
14. f6, fS, ftO. V.: f2-kor b. Szerelem és 
vérpad. 3-ik hélt
co llV 1N üllői-út 40. T.: 138-988. H, f6, 
fS flO. V.: f2-kor Is. Zárt tárgyalás. 2-ik 
héti V. d. c. fii: leány vári boszorkány. 
ELIT Szent Istvái-körút 36. Te!,: 114-502. 
4, 6, 8 10. V.: 2-kor is. Zárt tárgyalás. 
HOLLYWOOD Belhlen-tér t. T.: 225-003. 
f4, Í6, Í8. flO. V.: fS-kor is. Menekülő 
asszony. V. d. e. fii: Ráesnélküli börtön. 
KAMARA Dohány-n. 42. Tel.; 423 901. 
11. 2. 4. 6, 8, 10. Tóparti látomás.
I.LOYD Hollán-utca 7'a. Tel.; 111-994. 
f4, ffi, f8, HÓ. V.: fí-kor U.* Schulwrt- 
szerenád.
PALACK Erzsébet-k»rát M. T.i 88-229. 
ti. 2, 4, 8, 8. 10. Nolrédamei toronyér. 
5-ik hét!
PATK1A Népszlaház-ntna 19. T.s 145-Í7*.
4. 6, 8. 10. V.: 2-kor is. Fekete álarcos,
V. d. e. hll: matiué.
R \VOY 01181-ót 4. T.: (40-040. f4. fi.. (8. 
flO. Fekete álarcos. V. d. «. fjl: matiné. 
-1MPLON Horthy Miltlös-til fi2. T.: 268- 
999. f4, ffi, Í8, flO. V,: f2-kbr is. A  gyáva 
hős V. d. ©. 11: Trükkflim motiné. 
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.- 298-276. 11, 
f2, f4, ffi. f8,’ no. Csata. 3-ik héti 

Tovébbj étszó mozik
ALKOTÁS QBmhös-ót 11. Tel.-. 355-374. 
n4, »«. n*. nlO. V.: n2-kor i». Oz. V. d. 
«. U0. nl2: Oz. , _
FELVAROSI Irányinlc. 91. T.« *84 55*. 
4. fi. 8. 10. V.: 2. h3. 4, h5. 8. h7. 8.
1\9. 10. Igen, vagy nemi 
BUDAI APOLLÓ Széna tér T.: 351-500. 
f5. h7. 9. V.: f2. f4, tS. tS. flO. Igen,
vegy nemi V. d. e. fit; Vihar Texas
felett.
El.DÓR ADÓ Népszínház u. 31. T.: 133-171. 
4. 6, 8, 10. V.: 2-kcr is. Elcserélt ember.
V. d. e. 10. fl2: Nólás betyár. Hegyi
haramiák.
UOMKROS Hermina-nt 7. Tel.: 196:178. 
lü. 7, nlO. V.: f2-től. Sz.: f4-tői. Stan-
le-.-, a riporterek királya.
IPOLY Gsáky-utca 65. Telefon; 292-S26.

f4, %>, f8, ftO. V.: f2-kor is! Cserebere. V. 
d. e. 11: Eleven, ördög. • _  ,
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-044. f4,. Í6. f8, flO. Igen, vagy nemi 
V. d. e. flO, fl2: Az utolsó Vcroczkey. 
OLYMPIA ÉrzSéhet-k.Vrüt 2S. T. 423 188 
11, 2. 4, 6. 8. ,10. Igen., vagy bírni Búval | 
bélelt boxbajnok.
OTTHON Beniczky-Utca 3. Tel : 146-447
n4, nfi, n8, nlO. V.; n2-kor is. Hulló csil
lagok. V. d. c. 10, fl2: A  kínai expressz. 
PíiONTX Rákóczi úi 68. Tel.:
11, 1, 3, 5, « 8„  flO. Vlgj-ázat, kém! 
RTALTO Rákóczi in 70. Teleton: 224-443. 
11, 1 , 3, 5, n8. flO. V.: 10. 12. 3, 4. 6 
8, 10. Igen, vagy nemi

bajnoki vetélkedés három verseny- 
számra terjed ki: 1. az 1000 méte
res időfutamú, • Z. a vágta- és 5. a 
négyes üldöző csapatbajnokságra. 
Az egyesületi bajnokság során elért 
eredményeket a szövetség pontozza 
s a legtöbb pontot elért kerület 
nyeri majd a bajnokságot.

Az MKSz ezt a kiírást részletei
ben ismertetni kívánja a kerületi, 
kiküldöttekké! s a hozzászólások 
után dönt az egyes futamok idő
pontja felől.

CÉLLÖVÉSZET
AZ ERDÉLY RÉSZI LÖVÉSZET 

LEGFŐBB SZERVEZŐJE ATZÉL EDE 
BÁRÓ

. Az Országos Magyar Lövész Szövetség 
223-242.1 igazgatótanácsa a visszacsatolt keleti és

A RÁDIÓ MŰSORA:
Csütörtök, február « .

Budapest I  (549,5 itt): \6.40: Ébresztő, 
Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 10: 
Hírek. — 10.20: Szemere György elbeszé
lései. —, 10.45: A  répa-cukor harca a nád
cukorral. Irta: Fazekas István. — 12.10: 
Balatajka-zcookar. — Közben 12.40: Hírek, 
— 13.30; A rádió szalonzenekara. — 14.30: 
Hírek. — 15.20: Hanglemezek. — 16.T5: 
Ruszin félóra. — 16.45:' Hírek. — 17: Hí
rek szlovák és ruszin nyelven. — 17.15:
Északi népek dalai, Eyssen Irén én-ekel, 
zongorák lóén d, tel-. — 17.40: Szántóföldi nö-

erdéijd területekre kiterjedő hatáskörrel 
ünnepélyes keretek között meghízta Aliéi 
Ede bárét az Erdélyi LHvészkerület szer
vezési előmunkálatainál-: irányításával.
Működését, mint az Erdélyi Lövészk^rülct 
főlövészmestere, Atzét Ede báré Kólozs- 

| vár székhellyel megkezdte.

ASZTALITENISZ
A PIARISTÁK ASZTALI TENISZ VER. 

SENYÉNEK JATÉKBEOSZTASA
A Piaristák asztali tenisz versenyére 

szerdán esté volt a nevc-zié-si zárlat. Ugyan4 
akkor a Sorsolást is megejtették. A játék-, 
beosztás a küvetkc/.ö:

Péntekem 6 óra: férfiegycs III. osztály. 
— Szombaton 6 óra: férfiogyíM előny ver
seny. — Vasárnap délolűtt í-íl 11: férfi-

vények káirtovől. — 18.10: Szabó Kálmán I egyes II. osztály; délután fél 4: fóríjcgyes 
jaza-hármasa. — 18,30; Magyar emlékek I I- B)t délután fél 6: férfiegyes T. A), — v-------— t>.------------- t í— . j- i Hélfön 6 óra: női egyes és Ifjúsági egyes.

AUTÓ
Vasárnap nem lesz KTT torna. A vasár

nap délelőtt 11 órakor á budai Vigadó 
nagytermében műsorra tűzött autós é® 
motoros értekezlet miatt a vasáriíapi KTT 
torna elmarad, a KTT és az egyeeüijték 
tagjai a gvülesen jolonnek m-og. Vneárna

jugosizláviában. Révay József dr előadá
sa. — 19: Hírek magyar, német éa román 
nyelven-. — 19.20; Palló Imre dr magyar 
nótákat énekel, kíséri Pertis Pali cigány- 
zenekara. — 20.10: Az Oporabáz zenekara 
Vezényel: Bans Hörn-or, n njá-gyar-nárn-et 
inüvészesére bsreléibeti. 1. Mozart: A-dur 
szimfónia. (K. 20!. sz.) 2. Pfitzn-or: c-moll 
scherzo. 3. Mark Lothar: Kis színházi 
szvit. 4. Rudolf Kattingg: Esti zene. — 
21.40: Hírek, — 22; Bili a Sándor cigány
zeuék-ara muzsikál. — 28: Rfrek ^m ét, I kirindnlásakat. melyek színhelye isimétismét folytatják a
olasz, angol, francia és eszperantó nyel 
von. — Utána kb. 23.30: Tánolemrózek.
24: Hírék.

Budapest I I  (834 m): 1I.1S: Pátria tánc 
lemezek. — 17,40: Szalonötös. — 18.40:
Angol nyelvoktatás. — 19.10; Hangleme
zek. — 20: Hírek. —- 20,10: Mindonbő.1 c.gy 
keveset. Buttola Ede tár.ozenekara játszik 
és a Rajkók zenekara muzsikál. — 21.10: 
A múlt, n beteg és a-z orvostudomány. 
Kunsági Antal dr előadása.

Kassa (259.1 m): 11.05: Szlovák előadás. 
— 11,25: Hanglemezek. — 11.40: Hírek 
magyar és szlovák nyelven. — 12.10: 
Hanglt.-mcz-ek. Fiimdalók és jaazszámok. —: 
16.15; Szórakoztató ha-nglemeizok. — 18.10: 
Lon-kcy -Kornélia magyar nótákat énekel.

nnayrdkosi gyakorlótér lösz.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal Bp. VIII., Rökk SzdárdtöUa 4. 
-  Távbeszélő. 132—190 és 133-977. Levél
cím: Budapest 72. Postaitól! 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gvula.
Felelős szerkesztő- Hoppé Lásztó.
Felelős kiadó. Ivnitsér István.
Előfizetési díj: Brlfiüd-ro egy hóra P

2.20, negyedévre 6.- ,  külföldre 3.—, 
Amerikába 10—. .

Nyomatott n Stádium Rt. kérforgégé- 
lu.ii. Felelős. Gjöry Aladár igaigaéé.

I
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BIRKÓZÁS

Nem fesz tologatás 1
A  birkőzószövetség vasárnap ren

dezi Budapest b irkózóbajnokságát 
az N T E  szentkirályiutcai tornacsar
nokában. A  versenyen minden I. osz
tá lyú birkózónk elindul. Csaknem 
1 0 0  nevezés érkezett a bajnoki v ia 
dalra! Indul többek között Tóth  I  
és II,  Kovács, Bóbis, Riheczky, Só
vári, Ferencz, K inizsi, Palotás, Im 
rei, Fecske, Gaál, Cuczi. stb. A  
szakemberek legnagyobb érdeklődés
sel Pellérdinek, a B S zK R T  egyre 
fe jlődő  birkózójának a szereplését 
várják.

Külön érdekessége a versenynek, 
hogy  ezúttal nem hűszperces m ér
kőzéseket v ívnak birkózóink, hanem 
csak 15 perceseket. E z a rövidebb 
idő bizonyára mozgásosabbá fo g ja  
tenni az összecsapásokat, nem lesz 
idő a to logatásra! K íváncsian vá r
juk, hogy ez az újítás olyan izga l
massá teszi-e majd a görög-róm ai 
stílusú m érkőzéseket, mint am ilye
nek a szabadstílusuak.

F A IS K O L A

A főiskolai váloffalott ökölvívók részére
meghívás érkezett Marosvásárhelyről. A 
UEFSOK válogatott ökölvívói március 
el*&.iÓT..látogatnának el Marosvásárhelyre.

Á MEFSOIv atlétikai szakosztálya már- 
eius 1—10-ig országos felctípálya főisko
lai, posta versenyt ír ki. liraz helyből ma
gas egyéni és 10-es csapatok részére.

TORKA
A  Postás SK nagy szabású ilisziorn.it

rendez vasárnap dél előtt 30 órakor a Vá
rosi Színházban. A dísziornáu áz egyesü
let teljes fon.ászgárcíája részt vesz, benne 
Csiliík Margit, Fehér Anna, Sá.ntha La
jos, Borisok Jenő. Krasznai Lajos rir, 
Nemere János, Baranyai László is Molnár 
Ferenc. A gazdag műsorban közremnkö- 
(Jiik az Országos Postás zenekar is Eördögh 
János karnagy vezényletével.

A német tornászokat Norvégiába hív
ják bemutatóra. A német tomnőzakhivatal 
24 férfi és 12 női tornászból álló csapatot 
küld Norvégiába. A  es-apat 12 városban 
fog bemutatót tartani. v

Debrecen Táros férfi tornászba! noksá- 
gaít vasárnap rendezi a DEAC. A közép
korúak bajnoki viadalával együtt rende
zik nreg az ifjúságiak bajnoki ve-rsea.yct 
is.

A Vasas SC március 1-én tartja tórna- 
bcmutaíóját a Vasas-székházban (Magdol- 
aa-utca D.).

A  Fér. Vasutas hölgy és férfi tornász
csapata a veszprémi MOVE meghívására 
vasárnap Veszprémben vendégszerepel. A 
ungyszabású tornabemutatót az ottani 
Városi Színházban boi.yqlítják le.

TEKÉZÉS
LEGUTÓBB MEGTARTOTT BAJNOKI 

MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI
Hármas csapatbajnokság. I. csoport

BSzKRT  B)—Előre B) 2302:2210. Kistext- 
pájyán 92 fával győz a BSzKRT. Oi.ozó 
545+261 = 807, Államik 503+246=749, Tábor- 
szky 510+256=746, illetve Kémei"'e Imre 
515+221=7.36, Helyes 483+235=718, Kérnénk 
János 534 + 222 = 756 fa.

Közt. Szöv.—MA VÁG 2356:2133. Füzér-u. 
pályán 223 fával győz a Közt. Szöv. 
TrUnner 534 + 233 = 767, Hargitai 565 + 250= 
815, Volent 532+242 = 774, illetve Római 
453+218=711, Ládonvi 508 + 217 = 725, Fel
esek 477-+220 = 657 fa.

beste\t—Előre C) 2215:2192. Kistoxt-pá- 
Vyán 23 fával győz a Kisteret. Bódizs 5064- 
230 = 726, Falber 527 + 237 = 764. Poór J. 503 + 
222 = 725, illetve Kiriesi 484+252 = 746. Kal
már 471 + 221 = 695. Stefin 537+214 = 751 fa.

Köb. Kaszinó—BSzKRT A ) 2396:2393. 
Füzér-u. pályán 1  fával győz a hazai csa
pat. Nováki 533+264 = 797, Jakschit* dl-
548+240-783, Fellegi 506+220-726, illetve 
Mtlrár 520+2,52=772, Győri 558 + 240 = 798, 
Kiss 511+224 = 735 fa.

M T K  A)—Ganz 2318:1996. HÉV-pályán 
812 fával győz a WMTK. Gábor ,527+ 
228=755, Tóth 509+216 = 725, Vejmola 556 + 
272=828, illetve Ozobor 465 0200 = 665, Ozorai 
494+186 = 680, Sehiwampl 472+178 = 651 fa.

Négyes csapatok. A ) csoport
Köb. Kaszinó—WMTK 2135:2691. Füzér- 

utcai pályán 34 fával győz,a hazai csa
pat. Nováki 535. Szabó Lajos 535. Fellegi 
521. Jakschiíz dr 544, illetve Gábor 536, 
Tóth 525, Vejmola 520, Vide 520 fa. 
Nvoolaa csapatok. I I.  osztály. A ) csoport

BSzKRT Bi—WMTK B) 2834:2809. Kis- 
teit-pály-ár. 34 fával győz a BSzKRT. Leg
jobb dobók: Katona 374, Szörényi 370, To- 
rnenn 362, Nagy Jószcf 361, illetve Tó- 
völgyi 375, Szép 363, Máté 355, Matul-a 
?52 fa.

Polgári—líerminamezö 2957:2754. Magíódi- 
éti pályán 201 fával győz a hazai csapat. 
Legjobb dobók: Prcchía M. 400, Prcchla 
A . és Schuck 370—370, Fabók 373. illetve 
Emödy 376. Helfenstein 373, Hegedűs 372, 
Meeyessy 336 fa.

Vízművek—PATE 3031:2894. Baross-téfi
pályán 135 fával győz a Vízművek. Leg
jobb dobók: Lainpert 422, Szolcsányi 407, 
Huba 393, Máhring 384, illetve Ahol 395, 
Hoftmamn 379. Németh 361, Tobak 358 fa.

Ganz—Danuvia 2878:2813. Angol-u. pályán 
65 fával győz a Ganz. Legjobb dobók: 
Dósa 394, Ozorai 322, Nagy S. 378, Poór 
V. 356. illetve Gazdag 373, Kolláti és Nád- 
udvary 387—367. Gombár 358 fa.

B) csoport
Előre B)—Hűvösvölgy 3080:2101. Barose- 

téri pályán 171 fával győz a hazai csa-

Bat. Legjobb dobók: Kovács István 418, 
arvas -415, Schmidf 397, Könczöl 376, ill. 

Wéber 392, Molnár 382, Ács 367, Start 
865 -fa,

LaFC—MAVAG 3131:2853. Apafi-u. pá
lyán 278 fával győz a hazái csapat. Leg
jobb dobók: TJUmann 402, Tamási és Varga 
401—401. Kohut 398, illetve Bujdosó és 
Gafla 376—376, Gránitz 374, Euoskai 356 fa.

LEGKÖZELEBBI BAJNOKI MÉR. 
KőZÉSEK 

Négyes csapatok
A ) csoport: Danuvia—Közt. Szöv. feb

ruár 2 1-én délután Angol-utcai pálya. 
Vezeti: Bárdy (Ganz). — B) csoport: 
BSzKRT B)~Előre A ) február 21+n dél-, 
után 6 órakor Kist&xt-pálya. Vezeti: Lő
rinc HÉV. — C) csoport: Corvin—Víz
müvek február 2sl-án délután 6.30 órakor 
Baross-téri pálya. Vezeti:. Kiriesi (Előre).

Nyolcas csapatok
I. osztály: BSzKRT Aj—WMTK A ) feb- 

rtán 21-én délután 6-kor Angol-u. pálya, 
lya. Vezeti: Pongráez (Corvin). — Előre 
A )—BríTSC február 23 án dételőtt 9 órakor 
Baross-séri pálya. Vezeti: Zavctz (Cor- 

ft vin).
I I .  osztály. B) csoport: Kistcxt—Közt., 

Szöv. február 23-án délelőtt 9 órákor Kis-' 
serct-p, Vezeti: Varga HÉV,

Rajt
( K é s z ü l n e  li;

©lőtt
, le  é m m ! i  !  n  m f t j

\A szárazság m iatt elha
lasztják a  vasárnap i 
fordulót
F o r b a f u . i l ' a d a t a v a s z !  r a j t

„Muszáj Kiraknom a díjaimat, mert 
esek a tiszteletlen gyerkőcök meg

tépázzák öreg fejemet..."

Már hetek óta arról van sző, hogy 
elhalasztják

a február 23-iki fordulót. Tegnap 
az NB-csapatok intézői körszemlét 
tartottak a pályák fölött. Az' ered
mény lesújtó volt.

—  Rettenetesen szárazai: a pá
lyák —  mondotta tájékoztatónk. —

Megeszi a por
a pályákat. A  Forinyák-utcai pálya 
csak úgy porzott. Az Elektromos- 
pályán is észrevettük, hogy

ég a napmelegtől a kopár szik 
'  sarja.

— A z a haj, hogy az egyesületek 
nagyon szegények, nincs pénzük 
öntözésre. Csatornázni kellene a pá
lyákat. öntözőberendezésekkel el
látni. Vagy legalább is

szövetségi öntözőiül tót
kellene beszerezni s végigszáguldani

Mi történt 
a  K őbányai-útón  ?
VB döntő, vagy  erőnléti séta ?

Először M áv Agamemn-ont kérdez
tük meg, a jónevíi kőbányai szur
kolót. így beszélt:

—  Csodálatos volt! l:0 -ra  vertük 
meg a KK-gyöztest, aki G-enfben 
megnyerte a Bajnokok tornáját. Ez  
a mérkőzés voltaképpen tehát egy 
VB-döntönek felel meg s ezt l:0-ra  
a M A V A G  nyerte meg. Csodálatos 
küzdelem, csodálatos játék volt. Nem  
számítottunk rá, hogy mi nyerjük 
az év mérkőzését. Vagy mondjuk 
talán röviden úgy, hogy az évszázad 
mérkőzését. Tíz éve készülünk erre 
a mérkőzésre. Fel is készültünk. A  
világ sportközvéleménye győzelmünk 
msgérdemeltsége mellett van. Az  
NST  szerint Bozsur kissé halvá
nyabb volt a szokottnál, Reuter sze
rint Komorettó hiányzott, a TAaS - 
ügynökség dicséri- Kéri kiváló kul
lancs játékát, m íg az N T I szerint, a 
gólamny nagyobb is lehetett volna.

a pályákon.
—  Ha egy kis hó esne, vagy eső, 

az mindjárt lényegesen feljavítaná 
a pályákat. A z  sem lenne rossz 
megoldás, ha meg lehetne oldani 
mesterségesen a

talajvízellátás
kérdését.

— - Indítványt teszünk a szövet
ségnek, hogy kezdjék el a pályák

olajjal való portalanítását.
Másképpen ilyenkor télen nem lehet 
megkezdeni az idényt.

Beszéltünk egy másik intézővel 
is. Ez szomorúan csak ennyit mon
dott:

—  Ha ez így megy tovább, akkor
elvisszük szárazon.

A  vasárnapi forduló tehát —  ha 
csak árvíz nem jön közbe —  elma
rad.

Egyedül Roosevelt mondja azt, hogy 
az Újpest is győzhetett volna.

Utána beszélgetést folytattunk
Egyesült Izsóval, aki csodálkozva 
tárta szét a karját:

-— Hogyan, hogy mi mérkőzést 
játszottunk volnál Nem  emlékszem 
rá. (Noteszt vesz elő.) Hiába, itt 
sem találom nyomát. Vasárnap ? 
Akkor leérem, könnyű erőnléti sétát 
tartottunk. Hogy merre? Azt hi
szem, a jólevegőjü Köbányai-útra 
mentünk, amely közel van az U T E - 
pályához. Tényleg ott volt egy pá
lya is, amelyen Zsengéllér ú j sárcipő
jét is kipróbáltuk, még emlékszem, 
Sziklai a kaput nézte meg, talált is 
egy labdát a hálóban. Ennyi volt az 
egész. Másra nem emlékszem. Ú gy  
látszik, valakivel összetévesztenek 
minliet.
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Hefi két dós:
—  Jegyrendszerrel igazságosabbá 

lehetne tenni a tavaszi pontelosz
lást?

J ó t  tesz egy kis kvarckezelés..

.,Helyet az ifjúságnak! "

„Gázolni fogunk!

„Ádám, küzdj..."

J g y  zalán^jnegijednek tőlem..."

Nyak tekerészeti 
m ell fék véne

Avagy
Itt a reformnyelvújító- 

magyarítás
(Levél a szerkesztőhöz)

Kedves Bök!
Nagyon helyes, hogy az idegen 

kifejezések és szók helyett magya
rokat keresnek, mert őszintén szól
va fantasztikusan elszaporodtak ná
ciónk frazeológiájában a gernumiz- 
musok, gallicizmusok, anglicizmu- 
s ok, különféle külföldi terminus
technikusok, amelyek quasi imkom- 
patibilisek a magyar pszihével.

A goromba pofozógép
Avagy

Csak az a baj, hogy az Á'kadén 
mia által elfogadott új magyar* 
sportkifejezések nem jók.

Most jut eszembe, hogy én egy 
egész sereg jó  —■ sőt: jobb —  ma* 
gyár szót tudok as idegen szavak 
helyett. Hogy miért nem szóltam 
tíz évig? Hát... én már ilyen sze* 
rény vagyok. ím e az ú j szavak:

T R É N E R : mester gyakorlásvezetés 
oktatója.

T R E N ÍR O Z N I: szorgalmasam Is
mételgetni valamit gyakorlás cél
jából.

F IN IS : végső küzdelem hevébe99
való egymás döraöckölése.

TACCS : bedobás által való játék* 
bahozandóság szerűiét.

SZA LT ó: ugribugrihipphopp.
C O R N E R : sarki hordárrúgás,

rúgsarkozás.
T Ú R A : Filharmonikus hangver-

senykörút.
Kiváló tiszteletfel 

Dafke István 
oki. szóniagarafecslcend&.
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Nagycsapatok erőpróbája

Fraüy Endre: Ne búsulj, én !s így jártaim. Én Is ki likáriam próbáin; az erőmet.,.

Fradi ö> öm
■— Jól kijátszottunk a csepeliek*■ 

kel!
—  Hog-y-hogy?
—  Nyerettünk velük egy ne-nt? 

létező kupát.

Kisegylet
—  No, Cibülka úr, maguknak hot 

sántít a csapatuk?
—  Csak a pályán!

Kültelken
—  Azt tudod, hogy vasárnap sza

kított az Újpest a Ferencvárossal!
—  Tényleg? N e  mondd?!
—  Igen. Ruhát!

Erről jut eszünkbe
—  Tudod, hogy köszönte meg Fá

bián Ginzery eddigi munkásságát?
—  Nos?
■— Köszönöm Dénes!

Nyilatkozatok...
BSzKRT: Ilyen pályán nem leköt 

futballozni:
Tokod: De szép pálya...

Ez is valami
Újpesti szurkoló mondja 

MÁVAG -istának:
—  Nna! E g y  null. Nem  vaXaüA 

nagy győzelem...


