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Olasz-magyar Ctenlss) végeredménye 3:2 
A síváltóbalnokság győztese a MAC 

A Ferencváros győzött a Hungária döntetlent ért el

B o lo n d  É v a , K á l la y  K r is tó f  
és  a  K e r té s z  F e re n c — 
S z ila s s y  N a d i n k a - p á r  
n y e r t e  M a g y a r o r s z á g  
e z é v i  m ű k o r c s o ly á z ó  
b a jn o k s á g á t

Szombaton és vasárnap rendezték 
Magyarország 1940. évi műkorcso
lyázó bajnokságait a városligeti mű
jégpályán. A  szombati iskolagyakór- 
latok után már nagyjában kialakult 
a végső eredmény. Azért a kis 
Saáry Évi mégis betört a nagyok 
közé. Vasárnapi szabadkorcso-lyázá- 
sával az ötödik helyről a harma
dik helyre küzdötte fel magát.

A  nap legnagyobb meglepetése a 
Szekrényessy-testvérek veresége, il
letve a Kertész-—Szilassy pár gyö- 
sselmo-volt. De csak annak, aki nem 
látta a versenyt. Szekrényessy A t
tila dr nagyon indigzponáltan futott. 
Botladozott és hibát hibára halmo- 
zott, Szekrényessy Piroska viszont 
talán jobb volt, mint valaha. Nem 
rajta múlt a bajnokság elvesztése. 
Szilassy éle talán még akkor is 
győztek volna, ha a tavalyi bajnok
pár nem olyan mdiszponált. Futásuk 
harmonikus, sehol egy zökkenő.

A  Botond-lányok külön klasszist 
képviselnek Magyarországon. Az el
sőség kérdése azonban szerintünk 
még nincs tisztázva kettőjük között. 
Sva futása valamivel tartalma
sabb, de Györgyié legalább annyi
val jobb a kivitelben. Tegnap 
Györgyi futott jobban. Dehát á 
pontozók másképpen látták.

Vasárnap délben 12 órakor nagy
számú közönség előtt először a höl
gyek versenyére került, a sor.

Elsőnek Popp Márta fut. Keleti 
zenére rövid futás után nagyszerű 
piruettel kezd. Nagy közönségsikere 
■van. Iga2i hogy bájos jelenség is a 
pályán. Futásában nincs zökkenő, de 
mégis az az érzésünk, hogy egy 
kissé fél a jégtől A  pontozók átlag
ban 10.02-re értékelik.

széchy Ágnes kerlngőt választ. 
ViQ«áSai1 mozog a jégen. Csak egy 

‘ - egyhangú a futása. Lutz- 
®^22Sa na®y tetszést arat. Átlaga:

Botond Éva 
tohsár -
f °rduiólal kezd foxtrott-zenére. Két- 
szést a ,axe'"Palsenjei viharos tetf- 
"Miatosan al5' Vált°tt piruettjei cso- 
könnyed ,sf éPek- Futása elegáns és 

yea. Átlaga: 11.46.
pi ,,

figurákat r„lyor&yi ugyanazokat a 
tonsága NUt|a’ mInt a növére. Biz‘  
azonban WBI okélete8- A  mozgása 
sabb, unnt a v,melIáthatóan ele" an' 
tozók is értékPm?°knÖé- Ezt a P°n‘  
gvon rtvitno, ■ ’ de valahogy na-
Óttó ragaszkodó Kü,önöseT1 zöllner

*  v .a c iök h a í.A t-

k S v X a T M f * 1 ki* s“ r»  “a m, p n'ri .^tása Is olyan, mint 
Botorai ‘ ê; e' ei}k és lendületes. A
fi szabaritr^0< .Ut?n kétségtelenül az 
Ponínyói , jcsolyázása a legjobb. A  

t átlagban 10.74-re értékelik. 
j!or z isk_olagyakorlatok és a szabad- 
ered^, .yaza!i után a hölgybajnokság 
etedmenye a következő:

ajnok: Bolond Éva 
1' Botom  György 
a- Saary Éva 
*• Popp Márta 
5. Széchy Ágnes.

■*>

373.70 pont 
369.98 „ 
336.72 „
332.14 „

alighogy elhagyta a 
a hangosanbeszélö már be is

Tóth Lajos (Zündap) 
Hámor Lajos (Nép) 
Petro Lajos (Zündap)

350 kerti:
Ifj. Szűcs Lajos (Puch) 
Fábián Béla TVN

50© keni:
Rádi Imre BMW 
Lecliner Attila BMW 
Institori Pál BMW

186.4 p.
193.5 p, 
198.2 p.

156.1 p.
210.2 p.

231.0 p. 
234.2 p.
243.0 p.

KftteKÓriakülönbsésr nélküliben:
Kiss László (Puch) 158.0 P-
Vágay Márton (Matra) 159.o p.
Rádi Imre BMW 230.3 p.
Ifj. Sztics Lajos (Puch) 380.0 p.

Mint minden vasárnap, jövő vasárnap 
is lesz KTT-kirándulás. Találkozó dél
előtt háromnegyed 10-kor a Kúria-utcá
ban.

jelenti, hogy a következő futó K i
rály Ede.

Csupa tűz és lendület ez a tizen
három éves gyerek. Futása színes 
és változatos. A  piruetteknek máris 
nagymestere. Az ugrásokhoz tálán 
még egy kicsit gyenge a bokája. 
Egyízben ugrás után meg is bicsak- 
lott a lába ás elesett. Amilyen fiatal, 
olyan nagy tehetség. De máris tud! 
Átlaga: 10.78.

Kállay Kristóf fölényes és biztos. 
Az ugrásai is remeitek. Egy pillana
tig sem volt vitás a bajnoksága. 
Átlaga: 11.44.

Bajnok Kállay Kristóf 391.54 pont.
2. Király Ede 37S.5S pont.
Barczá-Rotter Béla visszalépett.
A  párosbajnokságban először a 

Szekrényessy testvérpár fut. Futá
suk azonban csupa göröngy. Szek
rényessy Attilának mindig megcsú
szik a korcsolyája. Ha külön fut
nak, sohasem tudnak pontosan ösz- 
szemenni. Átlaguk 10.96.

Ezzel szemben a Kertész—Szilassy 
kettős csupa harmónia. Mindent 
ánnyira egyszerre csinálnak, mintha 
egy idegrendszer irányítaná őket. 
Amellett tartalmas is a futásuk. 
Átlaguk 11.08.

Bajnok Kertész Ferenc— Szilassy 
Nadmka 11.08 pont.

2. Szekrényessy Attila dr.-Szék- ' 
rényessy Piroska 10.96.
,, J,®,rseayt befejeztével értéken 
tiozteletdijakat kaptak a győztesek.

Kiss LászSó remekelt 
a motorosok 

tegnapi kiráneTuSásár
A  KTT tegnap délelőtt újra meg

rendezte szokásos vasárnapi kirán
dulását. A  színtér ezúttal a Sváb
hegy volt. Gyönyörű napsütéses 
idő kedvezett a versenynek. A  Sváb
hegy közönsége nagy érdeklődéssel 
figyelte a pontozással egybekapcsolt 
motorozást. A  motorozás legsikere
sebb résztvevői a következők vol
tak:

100 kem:
Vágay Márton („Mátra") 223.2 p.

200 kem;
Fálfy Mihály MP 240.0 p.

250 kem:
Kiss László (Puch) 181.2 p.
Ruschofszky József (Puch) 186.3 p.
Ifj. Szűcs Lajos 187.1 p.
Ifj. Lénárdt István NSII 191.3 p.

szőri tóban 9s7-re végződött 
mérkőzést a  szövetségi 
képviselő döntése 8:8-ra 
változtatta s 

B V S C - B $ z K R T  8 : 8

Az FTC nagy küzdelemben 
verte csak a BTK-t:

F ie s m  w:é
Az ökölvívó csapatbajnokság 2. 

fordulója vasárnap délelőtt került 
sorra a Városi Színházban.

*
A  két rangadónak megfeleleön 

hatalmas folyamban érkezett a kö
zönség már 10 óra tájban a Városi 
Színház bejáratához. A  színészbejá- 
rőnál, ahol a versenyzők, a vezetők 
és a szabadjegyesek juthatnak be, 
egyenesen életveszélyes volt a tolon
gás. A  szigorú jegykezelők senkit 
sem engedtek be jegy nélkül. Ebből 
néhány csetepaté keletkezett. Az 
egyik résztvevő csapat Intézője 
csaknem egy rendőrrel vívott külön 
mérkőzést, egy pontozó pedig a 
jegycllenörökkel került túlhangps 
szóváltásba.

Tíz órakor folyt le az első mérkő
zés, a BVSC—BSzKRT resztvevöl-

Ő n n ek  »  m e i  kall m ár *e n n !a

HlKonálE-szipHái
ha egészsége  ér egy  fabatkát

nek mérlegelése és orvosi vizsgálata. 
Minden ökölvívó pontosan a súlyha
tárokon oelül volt. Itt derült ki, 
hogy Szabó Gyula, az egykori Euró- 
'.a-bajnok a sokszoros bajnok F ri
gyessel került össze. Ebben az az 
érdekes, hogy a kemény jobbhorgá
ról közismert Szabó egyszer már 
roggyantá verte Frigyest.

—  Hátha most is elkapja Gyű
szű... —  reménykedett Hochmann 
Miksa, a BVSC edzője.

BVSC SSlM RT
Pontosan fél 11-lcor már szorítő- 

ban is állt az első pár. A  nézőtér 
zsúfolásig megtelt, két és félezer 
ember szorongott a nézőtéren. A  lég
súlyú mérkőzés megindulása előtt 
egyperces kegyeleti szünetet tartot
tak Énekes István emlékezetére, 
majd megindult az elsőszámú rang
adó. íg y  folytak le a mérkőzések:

DÖNTETLEN IGAZSÁGOSABB 
LETT VOLNA!

Légsúly: Artner BVSC győz Horváth 
ellen.

Horváth nagyszerűen kezd, két 
nagy jobbhorga el Is találja a sa
rokba szoruló ArInért. Az első meg
lepetésből hamarosan megához tér 
a vasutas-ökölvívó: kemény jobb- és 
balhorgokkal veri vissza Horváth 
támadásait. A  küzdelem kiegyenlí
tett. A  második menet elején Hor
váth ismét nagyszerű horgokkal ta
lál, a ment vége Artnernek sikerül 
jobban. A  3, menetben elkeseredett 
a harc. Horváth támad többet, so
kat üt, Artner viszont nagyon sok
szor keresztülveri jobbegyenesével

a támadásokat. A  közönség hatal
mas tüntetéssel fogadja Artner győ
zelmének kihirdetését.

2:0-ra vezet a BVSC. . .......

PODÁNYNAK NEHÉZ DOLGA 
VOLT

Harmatsúly:. Bodány BVSC .győz 
Lovas ellen.

Lovas az elején pontosan szurkál, 
de azután Podány nagy halhorgai 
sokszer eltalálják. A  második me
netben ragyogóan harcol Lovas, 
pergőtüzszerü ütései nyomán Po
dány a 2. percben megroggyan s 
végig roggyant marad. Néhány ke
mény horgon kívül Podány mást 
nem üt. A  pontozók mégis neki íté
lik a menetet. Ez a név varázsa! A
3. menet elején Podány nagyon ro
hamoz, hatalmas halhorgok találják 
Lovast. Egytől meg is roggyan a 
BSzKRT-ökölvívó. A  végén azonban 
Podány erősen kikészül és ekkor ki
egyenlített a küzdelem.

4:0-ra vezet a BVSC.

FRIGYES REMEKÜL ÖKLÖZ
Pehelysúly: Frigyes BSzKRT győz 

Szabó Gy. ellen.
Frigyes végigszurkálja az első 

menetet. Gyors . beugrásai, villám
gyors balegyenesei ellen Szabó tehe
tetlen. Mire visszaütne, Frigyes már 
egészen rajta van. A  2. menetben 
végre Szabó is működésbe lép. Há
rom horga is talál, de az ütések 
gyengék és így hatástalanok marad
nak. Frigyes szurkálásai még min
dig többségben vannak. A  3. menet
ben is fölényesen harcol Frigyes. 
Most már felütéseket Is, horgokat 
is üt.

4:2-re javított a BSzKRT.

NAGYSZERŰ HARC!
Könnyüsúly: Vojnovics BVSC győz 

. , Strincz ellen..

Hatalmas verekedés három mene
ten keresztül. Mindkettő nagysze
rűen harcol. Vojnovics kemény 
egyeneseivel az első menetben egy 
kis fölényt harcol ki, a 2. és 3. 
menet kiegyenlített. A  végén már 
mindkettő csak támolyog. Nagy 
tapsot kapnak a mérkőzés végén.

6:2 a BVSC javára.

SZÖRNYŰ VOLT!
Váltósúly: Szabó J. BVSC győz 

Vépi ellen.
Csúnya mérkőzés. Sok dulakodás, 

kevés szabályos ütés. Az első me
netben Szabó vállból lendített hor
gaival. többször találja, a hosszú. . 
karjaival szurkálás helyett csapkodó ; . 
V-épit. A  2.. menetben Vépi támad, 
többet, erősen feljön, éppen ezért 
meglepetést kelt a pontozók döntése. . 
Mindkettő Szabót látta jobbnak. A.
3. menet sok céltalan csapkodása, 
közben Szabó talál többször.

8:2. A BVSC már nem veszthet.

KEMÉNY CSATA
Középsúly: Jákics BSzKRT győz 

Mitterer ellen.
Kemény verekedéssel indul az el

ső menet. Jákics támad többet, 
szörnyű kemény jobbegyeneseket és 
horgokat üt. Mitterer sokszor pom-

us ériéit szerint is. 
HARISNYA. 

NYAKKENDŐ, 
ALSÓ RUHÁZAT.

R  A VIII,,Baross t..66.
<■-» Mj  kJ JELEFON : 149.400.

pásan üt vissza, keresztütései is jó l ' 
ülnek egy párszor. A  menet azon
ban a keményen ütő Jákicsé. A  2. . 
menet, elején Mitterer egyenesei fel
vérzik Jákics orrát. Hatalmas egye- . 
nesekkel és felütésekkel „bosszulja 
meg magát" Jákics. A  menet végén 
Mitterer szépen keresztülveri Jákics 
egyik támadását. A  3. menetben is 
Jákics a jobb, noha Mitterer vitézül 
harcol és ismét véresre mázolja Já- . 
kies arcát.

8:4.

FARKAS KIESIK A  SZORÍTŐB6L
Félnehézsúly: Németh BSzKRT 

—Farkas BVSC döntetlen.
Ez sem tartozott a legszebb mér

kőzések közé . . .  Az első két menet- : 
ben teljesen kiegyenlített a küzde
lem. Farkas valamivel többet támad 
s többször is talál, Németh azonban 
keményebbeket üt. A  2. menetben . 
Farkas orráról lejön a bőr, de ez 
nem zavarja a további küzdelemben, 
A  3. menetben elkeseredett küzdelem

o l a s s z
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alakul ki. A  2. perc elején Németh 
egy hatalmas jobbkezesétől Farkas 
nekiesik a kötélnek, majd onnan 
tovább gurul és leesik az t méter 
magas szárítóból. Csak 5 másodperc 
múlva tud vissszamászni. Németh 
hatalmas lendülettel rohamoz, több
ször is talál. Af pontozók óriási 
meglepetésre döntelennek látják ezt 
a menetet. Hatalmas fütty viharzik 
fel a döntetlen eredmény kihirdetése 
után.

Már győzött a BVSC. 9:5 . . .

NAGYOT LELÉPTETIK
Nehézsúly: Szolnoki BSzKRT
■ellen Nagyot a 2. menetben le

léptetik.
Nagy hatalmas lendülettel veti 

magát a küzdelembe. Az első két 
percben jobb is. Néhányszor mcg- 
sorozza Szolnokit, szűrkálásai is ül
nek. A  3. perc elején azonban be
csúszik Szolnoki jobbhorga. Nagy 
iérdrerogy. Hamarosan feláll ugyan, 
de hétig küzdelemre képtelen. A  
hátralévő időben Szolnoki hiába 
próbálkozik, a végleges kiütés nem 
sikerül. A  2. menetben Nagy csap
kodni kezd, kalapácsütéseket üt, tar
kóra csap. Már a menet első percé
ben meginti őt Károlyi mérkőzés
vezető, a 3. percben pedig, amikor 
az elfordult Szolnoki tarkójára egy 
hatalmas horgot üt, lelépteti.

A végeredmény: 9:7 a BVSC ja
vára.

H o g y a n  l e t t
9:7 -ből 8:8?
A  BSzKRT—BVSC mérkőzés 

után tartott tízperces szünetben
Kreiss László dr szövetségi képvi
seld átnézte a pontozólapokat. So
káig nézegette, forgatta az egyik 
lapot, aztán egyszer csak megszó
lalt:

—  It t  valami hiba van?
A  bíróbizottság tagjai rögtön oda 

mentek. A  légsúlyú mérkőzés egyik 
pontozólapja nem volt rendben. Ml 
volt a hiba, nem hozták nyilvános
ságra. Kreiss dr a következő hiva
talos nyilatkozatot tette:

—  A légsúlyú mérkőzés eredmé
nyét hivatalból megsemmisítettem. 
As egyik pontozólapon alaki hibát 
találtunk és emiatt as alaki hiba 
miatt a mérkőzés eredményét első 
fokon, hivatalból megváltoztatom. 
A Horváth—Artner mérkőzés ered
ménye: döntetlen. Ezzel a BVSC— 
BSzKRT mérkőzés végeredménye 
nem 9:7 a BVSC javára, hanem 8:8.

Az alaki hibát az egyik pontozó 
követtel el, ahogyan kinyomoztuk. 
A z  illető pontozó végeredményben 
döntetlen pontszámot hozott ki a 
két versenyzőnek és győztesnek 
Artnert irta. Holott a harmadik 
menet, a pontozás alapján, Ilo r- 
váthé volt. Döntetlen végeredmény 
esetében pedig á harmadik menet
ben jobb ökölvívót kell győztesnek 
megjelölni. A  pontozónak tehát 
Horváthot kellett volna a „győztes" 
rovatba beírnia. Nem ezt tette, te
hát „alaki hibát" követett el. Ezen 
a címen meg lehet változtatni egy 
mérkőzés kihirdetett eredményét. 
Ezt meg is tette a szövetségi kép
viselő.

NYILATKOZATOK8

Sulkó Béla, a BVSC szakosztály
vezetője: Nem az igazi Vasutas csa
pat volt a mai. Ezt a csapátot az 
ellenfél embereihez szabtuk. A  jövő 
héten más lesz az összeállításunk.

Az Artner—Horváth mérkőzés 
ügyében hózott döntésre ez a véle
ménye Sulkó Bélának:

— Szeritnem igazságtalanság vol
na, ha a felsőbb fórumok is így 
döntenének.

Podány: Beteg vagyok, nem ment 
úgy, mint máskor.

Farkas IV .: Azt mondják, engem 
ügy segítettek fel a szorítóba, ami
kor kiestem, senki sem nyúlt hoz
zám.

Vojnovícs: Kemény küzdelem
volt.

Nagy: Nem lehet úgy harcolni, 
hogy amikor hosszú szünet után 
újra a szorítóba állok, már a mér
kőzés előtt figyelmeztessenek.

Marosvölgy% Károly, a BSzKRT 
szakosztályvezetője: A  balszerencse 
ellen nehéz küzdeni.

Kovács Károly, a BSzKRT edző
je : Sorozatos balszerencsénk van.
Most is utóiért a vég bennünket. A  
mérkőzést megóvjuk, mert Farkas
IV.-et, amikor kiesett, idegen segít
séggel vitték vissza a szorítóba. 
(Nem óvták meg. —  Szerk.)

Frigyes: Nagyon el vagyok kese
redve.

Jákics: Küzdöttünk, ahogy csak
lehetett.

Szolnoki: Nagyon belementem.
Nagy azonban szabálytalankodott. 
Farkas IV.-et az egyik pontozó se
gítette fel a szorítóba.

Forray Árpád szövetségi kapi
tány: Farkast senki sem segítette 
fel. Csak az esést enyhítette az 
egyik pontozőbírö, különben Farkas 
a lábát is könnyen eltörhette volna.

F T C -B T K  '
A  színpadon még javában folyt 

az előmérkőzés, mikor az egyik öl
tözőben mérlegeléshez sorakozott 
fel az FTC és a BTK. Mindjárt az 
elején „baleset" éri az FTC-t: a
harmatsúlyú Szumega átesik a súly
határon! Ellenfele, Torma I. tehát 
mérkőzés nélkül győz.

— Nem értem, — mondja sápad
tan Szumega, — az előbb, a próba- 
mérlegelésnél benne voltam a súly
ban.

Hiába mérik még egyszer, csak 
több

—  Balszerencse — mondja Salgó 
Ferenc szakosztályvezető. — De ta
lán behozzuk.

A  csapatösszeállítások remek ösz- 
szecsapásokat Ígérnek: Bogács—
Kubinyi, Mánál— Torma HA

Cccc...
A  BVSC—BSzKRT mérkőzés 

után tíz perc szünetet tartottak. 
Utána a nézőtér hatalmas tombolá- 
sa közben kezdődik meg az FTC— 
BTK mérkőzés. Eredmények:

EZ  IGEN!
Légsúly: Hámori FTC győz Reínítz 

ellen.
Remek mérkőzés. A  pompás for

mában lévő Hámori nagyszerűen 
öklöz. Az első és második menetben 
hatalmas jobbkezeseivel roggyanttá 
veri Reinitzet. A  BTK-ökölvívó jól 
harcol, de Hámori lendületesebb, 
gyorsabb, valamivel többet is üt. 
A  3. menet is Hámori támadá
saival indul. A  menet második felé
ben azonban felnyomul Reinits. 
Egymásután viszi be jobb- és bal
horgait. A  pontozók mégis Hámorit 
látták jobbnak ebben a menetben 
is!

2:0-ra vezet az FTC.

MÉRKŐZÉS NÉLKÜL
Harmatsúly: Torma /. BTK győz 

Szumega ellen. (Szumega átesett a 
súlyhatáron.) Mérkőzés nélkül 
egyenlített tehát a BTK.

2 :2 .

BOGÁCS JOBB VOLT’
Pehelysúly: Bogács BTK—Kubinyi

FTC  döntetlen.
Nagy érdeklődéssel várt mérkő

zés. A  mozgékony Bogács támad 
csaknem állandóan. Bevisz egy-egy 
egyenest, vagy horgot és máris el
tűnik az ütéstávolból. Kubinyi ha
talmas horgai reliefre a levegőt ka
szálják. A z  I. menet után zúg a 
„Hajrá, bétéká.“  Fölényesen nyeri 
Bogács az első menetet. A  2. me
netben hasonló a helyzet: Bogács
beviszi a támadását és egy-kettőre 
félrelép, eltáncol Kubinyi dühösen 
ütött horgai elöl. Kubinyi mindösz- 
sze kétszer talál, de nem veszélyes. 
A  3. menetben Kubinyi jobbhorgai 
háromszor is hátbatalálják Bo
gácsot, a BTK-ökölvívó földre ke
rül, de nem veszélyes a helyzet, szó 
sincs roggyantságról. Sőt, utána 
mindig nagyszerűen szurkai. A  pon
tozók a menetet Kubínyinak ítélik. 
A  döntetlen végeredmény kihirdeté
se azonban igazságtalan. Bogács 
vitathatatlanul győzött! A  magdcl- 
navárosi szurkolók joggal zúgolód
nak...

3:3.

M ONFEEA ELEMÉBEN
Könnyüsúly: Monfera BTK győz 

Fellegi ellen
Az első menet kiegyenlített: a

gyorsabb Monfera néhányszor jól 
megsorozzaFellegit, az eredménye
sen szurkai vissza. A  2. menetben 
Monfera nagyon rákapcsol. Az első 
percben egy sorozása végén leadott 
nagy balhorogtól kettőig ül Fellegi, 
utána magához tér, de a menet vé
gén ismét megroggyan. Nagy ütés
sorozatokat kell a 3. menetben is 
elszenvednie Felleginek. Monfera 
elemében vo lt!

B:3-ra vezet a BTK!

A  KIS TORMA REMEKELT
Váltósúly: Torma II. BTK—Mándi 

F T C  döntetlen.
—  Tyhü, de nagy meccs lesz! — 

hangzik innen is, onnan is. Az is 
közfeltünést kelt, hogy ismét To

li a j  á t g y á r t m á n y ú  é s  k ü l f ö l d i

,01 e l l e n ő r z ő  ó r á U
jj(~ í  " x j l  munkások, tisztviselők, éiieliórök , gépek, já r -
pl © / £ ') .  m üvek , akkordelszám olás, t e l j e s í t m é n y  és
H a ű f t  f i ^  k a l k u l á c i ó  e l t e n  ő r z é s é r e .

O ragy  ár, T ö m ő  u.

haji vezeti Mánál mérkőzését. 
Ugyanaz, aki a múlt vasárnap le
léptette Mándit.

— Ez. félénkké fogja tenni ismét 
— jegyzi meg egy zöld-fehér ve
zető.
. Torma mindjárt a kezdésnél rá
rohan Mándira és bevezetőnek egy 
balhorgot ken le. A  közönség üte
mesen biztatja. Nagyon rokonszen
ves a közönség körében a kis To- 
recz. Pompásan harcol ez a fiú, 
mindent visszaver, ügyesen elkerüli 
Mándi ütéseit, jól szarkái közbe, a 
szíve és az esze helyén van és — 
jó a szeme. Döntetlen első menet 
után a másodikban már egy haj
szállal többször talál, a 3. menetben 
pedig, különösen az elején, Mándi 
minden támadását keresztülveri. 
Mándi sokszor fog. A  mérkőzés 
végén Mándi egy kissé feljön és ez
zel sikerül döntetlenre kihúznia. A  
BTK-közönség azonban tüntet, 
füttyhangversenyt rendez a vég
eredmény kihirdetése után.

6:4-re vezet a BÜK,

B rrr !, . .
Középsúly: Csontos FTC győz 

Petró ellen.
Az 1. menetben mindkettő sokat 

üt. Csontos üt pontosabban és ezzel 
fölénybe kerül. A  2. menetben 
Nagy mérközésvezető fejelés miatt 
meginti Petrót. A  BTK-ökölvívó 
ettől elveszti a fejét, vadul roha
moz, csapkod. A  3. menetben a 
nagy rohamozásban Petró többször 
is a kötélnek rohan. Petró újabb 
megintést kap. Fölényesen győz 
Csontos.

Egyenlített az FTC, 6:6.

SZIGETI BIZTOSAN GYŐZ
Félnehézsúly: Szigeti FTC győz

Bittera ellen.
Nem túlságosan izgalmas mérkő

zés. Szigeti végig többet támad és 
pontosabban üt, kitünően védeke
zik, Bittera meglepően jól harcol.
Szigetinek a 2. menetben felsza
kad a szemhéja, de tovább küzdhet. 
Bittera kétszer is megintést kap 
fogásért.

8:6. Már az FTC vezet

NINCS KOMOLY ÜTÉS
Nehézsúly: Komolya FTC győz 

Járai ellen.
Komolya támad végig az első 

menetben. Jobbhorgai és balegyene
sei azonban az állandóan hátráló és 
félrelépő Járai ellen ritkán érnek 
célt. A  11 kilóval könnyebb Járai 
hátrálás közben is jó balkezes-bet 
üt vissza. A  2. menetben fölénybe 
is kerekedik. A  3. menetet Komolya 
végigtámadja, nem sokat üt, de — 
támad. Ez elég is a győzelméhez.

Végeredményben tellát az FTC  
10:6 arányban győzött!

NYILATKOZATOK:
Salgó Ferenc, az FTC szakosz

tályvezetője: Jól küzdöttek a fiúk, 
az eredmény igazságos. Szerintem 
Máhdi megnyerte a mérkőzést.

Leitner Gésa, az FTC edzője: 
Megérdemelten győztünk, pedig 0:2- 
ről indultunk. Mándi nem kapott, ki.

Mándi: Jó mérkőzésem volt.
Csontos: Nggyon bírja az ütése

ket Petró. De ütni is tud.
Szigeti: Betegen álltam a szorí

tóba. Nagyon meghűltem. Tegnap 
41.5 fokos lázzal feküdtem.

Rosenthal Sándor, a BTK  szak
osztályvezetője: Az Igazságos ered
mény 8:8 lett volna. Szerintem Bo
gács és Torma II. Is megnyerte a 
mérkőzést. A  pontozóbirák, úgy lát
szik, nem mernek határozottan 
ítélni.

Adler Zsígmond, a BTK edzője: 
A  hagyományos balszerencsénk az 
FTC ellen most sem tágított mellő
lünk. Torma II. és Bogács is győ
zött.

Bogács: Megnyertem...
Torma II .: Érzésem szerint, külö

nösen az első két menetben, jobb 
voltam Mándinál.

Petró: Én birom az ütéseket, akár 
reggelig.

A  MÁSODIK FORDULÓ U TÁN

az ökölvívó csapatbajnokság két 
csoportjában a következő a helyzet:

A ) csoport:
1. FTC 2 2 -------21:11 4
2. BTK 1 —  —  1 6:10 —
3. WMTK 1 --------- 1 5:11 —-

B ) csoport:
1. BSzKRT 2 —  2 —  16:16 2

2—3. BVSC 1 —  1 —  8:8 1
2—3. MPSE 1 1 — 8:8 1

A  harmadik forduló dönt csak a 
kiesés kérdésében. Az FTC már biz
tos résztvevője a döntőnek, a 
BSzKRT is bekerül minden valószí
nűség szerint a négyes döntőbe. Jövő 
vasárnap a következő mérkőzések 
kerülnek sorra: M. Posztó— BVSC
és BTK—WMTK.

Bondl vasárnapra tervezett ökölvívó vá
logató mérkőzését a Jövő hétre halasz
tották.

1200 pengős pályázat (ökölvívó mérkőzésekkel!)

TK Pályázat IV*
Beérkezési határidő 1* <3éli 12 óra

BTK—WMTK (ökölvívás) ......s— o

BVSC—M- Posztó (ököl*-)

Genova—Fiorentinm

Milano—Torino . . . . . . .m

]basio—Modena »0«ooo©oo© oe0«..s..«ee9

Novara—Triesfcina. ««>«««

Bologna—Roma ........e#.

Joventns—Ambrosiana .. ©.....s.,...©

Pótverseny: A pontversenyben csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt eh

Veneaia—Llgnriá »..«•«

Napol!-Bari oeoooosooooo

A pályázó neve éa cime:

© eO«o6«oeoo©co©90eeo

A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép é? for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki hetenkint 
ütné! több szelvényt küld, as tegyen

ide keresztet, m&y csillagot

’TK Pályázat IV J
Beérkezési határidő I. 20, déli 32 óra

BTK—WMTK (ökölvívás) ..... .S..0000

I BVSC—M. Posztó (ökoiV.) .....
C

I Milano—Torino .0.0.0000© o©... .3.00000

jj Lazio—Modena *0000000.© .3.00.00

Novaxa—Tricstina »«•••<) ©*»*•0S.0.000

Bologna—Roma .....©.*.© ao...

Ju ven tus—Ambrosiana .. O.oo. .3.000.0

Pótverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.

Vcnezia—Liguria •••••• ©o.o.• «o 0 000 0

Napoli—Bari ooeo.o.ooo»«> ©o.o. .3.0.000

A pályázó neve és címe: ,.©,oc©©000000

©O.oooo.OOO.O.O.00.00.o*0O.OO000.000.000000.0 I

A beküldő aláveti magát a feltételek- | 
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki hetenkint 
Ötnél több szelvényt küld, az tegyen

Ide keresztet, vagy csillagot .

íg y  ü n n e p e lte  
a  T ö r e k v é s  a  fttb l- 
M r ls  e s z ten d e jén ek  
k e zd e té t

Negyvenéves a Törekvés . . .  Sáf- 
rán Ferenc elnök hangja meghatot- 
tan elmélyül, amikor a régi Törek
vésről beszél, a szerény kezdetről, a 
kis lehetőségekről és a nagy aka
ratról, amely a Törekvést végül is 
naggyá tette.

— A Törekvésben —  mondotta 
Sáfrán elnök —  nemcsak verseny
zőket, hanem sportemberekét neve
lünk. A sport jelentőségét a nemzet 
életében csak most látjuk igazán, 
csak most fedezik fel igazán a sport 
óriási jelentőségét nemzetvédelmi 
szempontból.

Sáfrán elnök joggal büszke a Tö
rekvés legutóbbi esztendejére is. 
Valami százötven bajnoki szalag 
került kiosztásra, nemcsak vasutas 
bajnoki díjak, hanem országos baj
nokiak is. Nagy egyesület a Törek
vés. Tömegeket foglalkoztat. Gyö
kerei vannak. Sáfrán elnök büszkén 
magyarázta Róbert Símpsonnak, a 
MASz amerikai edzőjének a vacsora 
előtt, hogy a Törekvés munkás- 
egyc’sütet. Elmondta a hosszú ame
rikainak, hogy mennyi szakosztálya 
van a Törekvésnek, a sakktól el
kezdve a labdarúgásig minden spor
tot űzhetnek. Simpson mosolyogva 
bólogatott és láthatóan imponáltak 
neki a Törekvés sportjának szám
adatai.

Sáfrán elnök beszéde után Beke 
Károly főtitkár olvasta fel a d íj
nyertes versenyzők neveit. Sorban 
járultak az elnök elé a céllövők, a 
birkózók, az ökölvívók, az atléták, 
a kerékpárosok, végül a labdarúgók. 
Különösen a labdarúgók részesültek 
nagy ünneplésben, elvégre az 1038— 
39-es idényben mind az Öt csapatuk 
bajnokságot nyert — a kölyökcsa- 
pattól elkezdve az első csapat5-. 
Tasnády József, a labdarúgó szak
osztály intézője kapta a legnagyobb 
tapsot. A  díjkiosztást Beke Károly 
főtitkár lendületes beszéde fejezte 
be, előzőleg még felolvasta az üd
vözlő táviratok egy részét, a többi 
közt vitéz Tárczay-Felicides Romá
nét, Prém  Lórándét stb., stb.

A  vacsora csendjében egy kis 
seregszemlét tartottunk az asztalok 
körül. A  Törekvéa-kultűrház hatal
mas nagyterme a zsúfolásig meg
telt. Sáfrán elnök mellett ott látjuk 
vitéz Kdlándy Imre ny. altáborna
gyot, a MöSz elnökét (lelkesen 
méltatta a Törekvés érdemeit és 
átnyújtotta az alelnöknek a MöSz 
veretét), Holló Zoltán tanácsost, 
aki a labdarúgőszövetség nevében 
üdvözölte a Törekvést és beszédében 
kijelentette, hogy élete legboldogabb 
pillanata ez. Ott volt Vadas Iván, a 
MASz szövetségi edzője és magával 
hozta Róbert Simpsont, az amerikai 
edzőt is, Simpson mester a labda
rúgók asztalához ült, Készéi Lacival 
és Szűcs Gyuszival szembe. Itt van
nak a kerékpárosok Is, Tóth Berta
lan társelnök, Szittya Rezső főtit
kár. Általában minden szövetség és 
térsegyesület képviseltette magát, 
elsősorban persze a vasul as társ- 
egvesületek.

Még tizenegy óra előtt megjele
nik az egész KK-értekezlet, a kissé 
fáradt Linnemann, a német kikül

dött kivételével. Itt van Mauro, Cop- 
pola, Pelikán, Gürtler dr, Valousek, 
Tesar, Eioher, Popovics, Juga dr 
és természetesen Gídófalvy dr mi
niszteri biztos is Gálffyval, Pluhár- 
ral és Vághyval. Felszólalt termé
szetesen a miniszteri biztos is és 
elmondta, hogy milyen nagy jelen
tősége van Középeurópában a sport
nak és Magyarország sportjának. 
Méltatta a Törekvés nagy érdemeit. 
Nagy hatása volt az olasz Mauro 
olasznyelvü felszólalásának.

—  Jól ismerém a Törekvést, —  
mondta. —  Annakidején sokszor 
láttam játszani azt a Törekvést, 
amelyikben Viola, Ging, Takáfis, 
Hirzer, Weisz játszott. Ezek a já
tékosok voltak azok, akik az olasz 
labdarúgást felvirágoztatták.

A  felszólalások sorát vitéz Gérecz 
Ödön ügyvezető elnök beszéde zárta 
be. Az addig felszólaltak főleg a 
Törekvés nagy és dicső múltjáról 
beszéltek. Gérecz Ödön a jubiláris 
esztendő elkövetkezendő nagy alko
tásairól beszélt. Nagy lelkesedés 
közben jelentette be, hogy ki fog
ják bővíteni a Törekvés pályáját, 
új lelátót építenek, füvesítik a pálya 
talaját, edzőpályát építenek s végül 
50 méteres sportuszodát építenek.

Ebben a boldog hangulatban feje
ződött be a jubiláris lakoma. Még 
csak annyit jegyezzünk meg, hogy 
a cseh-morva kiküldöttek melegen 
érdeklődtek Sáfrán elnöknél a Tö
rekvés-pálya korszerű segédeszkö
zei: a rugószin, a fejelőállványok, a 
labdavetö iránt...
r SPORTERMEK
L U D V I G

Bp. T h é k  E .-u . 18. kaphatók 
lípn kitűnik. laliftwrt. dllafc. seHgggl

KOSÁRLABDA
KOSARLABDABAJNOKSAG

} I I I .  osztály
252-es cserkészek l l .—SzinC II. 38:35 

(26:13). Vezette: Stolpa és Gáíby. Kosár
dobó: Seres (20). Fenyő (12), Sütő (3), 
Selmeczi. Köves és Bakonyi, illetve Bán- 
kuthy (11), Koós (3), Burger (6), Sán
dor (4), Szabó (2).

BEAC XII.—MTE 23:18 (13:8). Vezette: 
Szamosi és Lukács. A  hajrában győzött 
a BEAC a kitünően játszó „vörösök’ ’1 
ellen. Kosárdobő: Sáros (10), Somvári
(4i, Keresztényi, Vörös, Botka és Pethö 
dr. (2—2) és Laktos, illetve Makiári (10), 
Gyurcsánszky (5), Rosner (3).

IV. osztály
MAFC m __BSE 39:13 (19:9). Vezette:

Noun és Jánosházi. A műegyetemiek rá
szolgáltak a győzelemre. Kosárdobó: 
Mády (13), Szomolnoki (11), Buják (S), 
Kalóz! (4), Katona (2), Szilvás!, Illetve 
Brandy (5), Mezei (4), Mazák (2), Föl
des (2).

BEAC IV.—Gamma 43:17 (16:9). Ve
zette: Fazekas és Jánosházi. Jó a BEAC 
támadősora. Kosárdobó: Gárdosi (19),
Balogh (13), Bíró (7), Varjú (4), Illetve 
Thlir (7). Thuróczi (4), Eenkő (4), For- 
manek (2).

c p o r t j é r m e t

^ J E L V É N Y T  készt;

M O R Z S Á N Y I  J .
ÍV., Váczi-H. 30. Telefon: 182-217



Hétre, 1940 január 15, 3S S
Mem^sak mulatós, de eredményes 
is  v o lt  a  F e re n c  v á r  as já t é k a
Zomlb orlban

Ferencváros—ZsAK 13s0 (6:0)
Háiom szabadkai, egy bezdáni 
és egy apatiné játékossal erősí
tették meg a sombori csapatot
Sárosi ár. 4? H o ivá tb  1F, 4, K ís ze iy  3 
és Sárosi M i .  2 go it  t  ágad

— 1 eletonjelenlésünk —-

Ferencvárost nagy
vözölto a köaönsé

Zombor, január 14.
A  Ferencváros kora délután, há

romnegyed 1 órakor érkezett meg 
Zomborba. Még Ujverbá3zon ebédel
tek a ferencvárosiak és csak ebéd 
titán jöttek át Zomborba. A  szállás
helyen rövid tussolás után mezbe 
öltöztek a játékosok és így mentek 
ki a pályára.

A  zöld meglegítőbcn pályára lépő 
lelkesedéssel üd

ele kijutott a 
tapsból a hazai csapatnak is. A  helyi 
csapatot alaposan megerősítették 
három szabadkai, egy bsadáni és 
egy apacini játékos kapott helyet a 
csapatban. A  mérkőzés előtt Ra- 
ff.es Milán, a ZsAIC elnöke üdvözöl- 
“ Ferencvárost, a pestiek nevében 

Jút<\ Lajos dr. válaszolt.
Háromezer néző előtt igy álltak 

tol a csapatok:
Ferencváros: Pálinkás — Szoyka 

y:> Polgár — Hámori, Sárosi III., 
~!aŝ r  ~  Oriutay, Horváth II., Sá- 
ro®! ár., Kiszcly, Gyetvai.

ZsAIC: Becski— NikóUcs, Bucsics 
Hrksics, Bogecsics, Brlcics — 

Balázs I., Horváth, Janics, Odobe- 
csics, Vujakovics.

Ferencvárosi támadással kezdődik 
a játék és már az első percben Ki- 
szely bombáját csak szögletre tudja 
védeni a zombori kapus. Oriutay 
pompásan íveli a kapu elé a labdát, 
® bőr pontosan Sárosi dr élé kerül, 
Gyurka közelről megszerzi a veze
tést, 1:0.

A  ZsAIC erősen küzd és egy da
rabig sikerül is feltartóztatnia a fe
rencvárosi rohamokat, A  20. perc

ben azonban Gyetvai erős lövését a 
kapus kiejti, Sárosi dr rajta van a 
labdán és közelről a második gólt 
lövi, 2:o.

Három perc múlva Sárosi dr pom
pásan szökteti Kiszelyt, egy hatal- 
nias bomba és már 3:0.

A  30. percben formás ferencvárosi 
támadás után Gyetvai pontos beadá- 
sa Sárosi dr bevágja, 4:0. 
im í  y Perc múlva Kiszely pompás 
lövésé száll a hálóba, 5:0.

> Percben ismét Kiszely- 
bomba ér hálót, G:0.
mai md3°áik félidőre a Ferencváros 
pS T ?  fiatalját szóhoz juttatja. 
z JL }olystt WaHinger, Lázár he- 

helyett Nagy II, 
J Kflyett Jakab, Ortutay he- 

^  Pedig Suhai játszik. (Suhai

Orfutayval) f6Mö Vé* én CSerélt 
_  A  ZsAK is eszközöl változást: 

a "°tt ál1 -a .halhátvéd helyére. 
koia--í-,íélldöi3en a Ferencváros is-
X o r l f t t n  7m" tat‘ A  6‘ Percbenaift II, J0Vl a J,0fe l̂JC g f ö t  y . Q '

t e r ;^  i?ere builva Sárosi II I .  mes- 
8:o. xha,h'úaúsa süvít a hálóba.

Horváth P,6/rCb7en f  kitünöen játszó 
A  !2- p/rcbenw ^ ^ 0 0 .  9:0. 

gólt. 10:0 U HorVath U . ló újabb

a védők J ‘ d f  « n„ S!iros 1 dr terázza 
ben a hálóba ?  *®or°s értelmé-

A  34 percbeu lahdüval- ^ 0., .. ' P 5 bon Horváth I I  lövi a
A  FerencvlroTmrOSÍ S«lt. S -  

Szépen is k o lá já é t  m u J tL íl f  ® a 
zöld-fehérek. A  40. v S t s l o s i  
I I I  nagyon messzim  ereszt meg 
lövést s a labda a felső sarokban 
köt ki. 13:0. COan

A  FIATALOK IS 3ö l, jATSZfvr 
TA K

A Ferencváros ezúttal nemcsak 
mutatósán, hanem eredményesen" is 
Játszott. A  zöld-fehérek nagyszerűen

törtek gólra. Ellent ölük nem volt 
olyan gyenge, mint ahogyan azt az 
eredményből következtetni lehet, hi
szen öt kiváló kölcsön játékos szere
pelt a zombori csapatban. A  Ferenc
város azonban ezúttal feltartózha- 
tatlannak bizonyult.

A  szép győzelem elsősorban Sá
rosi III. érdeme. Védelemben pom
pásan állta meg a helyét s szebbnél 
szebb labdákat adott a csatároknak
is. Különösen a hosszú labdáival j egy kis baj van. Lehet az is, hogy 
aratott elismerést. Utána Sárosi dr 1 
és Gyetvai emelkedett ki. A  fiatalok

közül Horváth II. aratta a legna
gyobb sikert. Általában a Ferencvá
ros fiataljai nagyon tetszettek, mert 
valóban jól is játszottak. Horváth
II. után WaHinger és Nagy II. ér
demel még kitüntető dicséretet..

A  zombori csapatban a 13 gól 
ellenére is a kapus volt a legjobb 
ember. Legalább annyi gólnak látszó 
lövést védett ki, mint ahány gólt 
kanott. Általában a zombori csapat 
lelkes és szorgalmas játékával tűnt 
ki. A  gólzáporban sem vesztették el 
a szívüket.

Padjen, a jeles zágrábi játékvezető 
kitünően látta el a tisztségét.

NYILATKOZATOK*.
Tóth Lajos dr.: Az eredmény

mindennél jobban beszél.
Dimény Lajos: örülök, hogy a

fiúk a fáradtság ellenére is __ ilyen 
szép és eredményes játékkal örven
deztették meg a zomboriakat. A  
ZsAK nem olyan gyenge, mint 
ahogy azt az eredmény mutatja.

Padjen: Nem volt durvaság,
mindkét csapat úri módon viselke
dett s így nagyon megkönnyítették 
a feladatomat.

*

A  Ferencváros kedden, Nagybecs- 
kereken sorra kerülő mérkőzésével

a mérkőzés esetleg elmarad.
K. M.

Magy h u x á é t e m h e n  döntetlenül 
végzett a Hungária a görög 
válogatottal

G&tSg ^áfog^afoli—Hungária 
i s i  ( i ^ e )
15.000 néző előtt, hűvös Időben 
jól játszóit a Hungána és a má
sodik télidőben nagy tölényben 
volt
GőM&vv i üljfosfravsleies* Bssdás

— Tele fon jelentésünk —> *‘T
Athén, január 14.

Hűvös, de nem hideg időben, nem 
várt hatalmas közönség előtt ját
szotta a Hungária a legnehezebb 
görög mérkőzését. A  görög előkelő
ségek sorában ott volt a görög 
igazságügyminiszter is. A  mérkőzés 
társadalmi szempontból is kiemelke
dett, mert megjelent azon az athéni 
magyar követ, Velics László is. A  
társaságában volt Bogdán követség! 
tanácsos is. így  álltak fel a csapa
tok:

Görög vük: Benhas —  Gasperzis, 
Vclevris — Kritikos, Pajakapos, Ba- 
silios — Vasilin, Ilijlosiravrides, 
Harapoulos, Simonides, Choushes.

Hungária: Szabó — Kis, Bíró — 
Négyest, Sebes, Dudás —  Béky, Mül- 
ter, Cseh, Kardos, Titkos.

Turay sérülése miatt, sajnos, 
nem állhattunk ki legjobb csapa
tunkkal, de így sem ment rosszul a 
játék. Eleinte ugyan a görög csaoat 
támadott, balszárnya révén, Né
gyest szerelése szögletet i3 eredmé
nyez, de Szabó nagy formában húz
za le a bsrúgást. Ez a görög közön
ségnek nagyon tetszik. Az ötödik 
percben már a mi csatársorunkat 
látjuk munkában, de Békyt jó hely
zetben elnyomják. Azután Béky lö
vése mellé száll. A  görög támadá
sokat egyelőre biztosan veri vissza 
a védelmünk. A  15. percben Cseh 
remek passzát Béky lövi, de a görög 
kapus elvetéssel véd.

Az eredménytelen támadásunk 
után a 16. percben gólt kaptunk. 
Szabó rövidre üt ki egy labdát. Part
dobás lesz ugyan belőle, de a görög 
jobbssélsö éles, pompás beadását 
Ilijiostravriies, a jobbösszekötö ka
pásból élésen lövi Szabó kapujának 
felső jobb sarkába. Védhstetlsn lö
vés volt. l:0-ra vezetnek a görögök.

Dudás szögletet szerez számunk
ra, azután Cseh algáncsoíásdért ju
tunk szabadrúgáshoz a 31. percben. 
Ezt Cseh rúgja, de a görög védelem 
tisztáz. Sebes most jön bele. A  vé
delemben is kitünően' segít, de jól 
dobja előre a csatársort is. A  félidő 
végéig nem tudunk változtatni az 
eredményen.

A  szünetben Cselt és Kardos helyet 
cserél, A  2. percben a 16-oson sza
badrúgást rúgnak ellenünk, Szabó 
szépen védi a labdát. Titkos rúg 
szögletet, majd Négyesi szép szered 
lését tapsolja a közönség. Most 
hagy fölényben vagyunk, a görögök 
kissé tisztátalanul játszanak. Nagy

helyzetünk van például, de Cseht 
szabálytalanul ellökik. Az eset a
16-oson belül történt, de a játék
vezető nem adott tizenegyest. Kar
dos lövése a kapus kezében köt ki. 
A  28. percben kigyenlítünk: Duda. 
viszi előre a labdát, húsz méta. ■ öl 
hirtelen meglövi s a labda a bal 
alsó sarokba vágódik. 1:1.

A  mérkőzés hátralévő részében is 
mi vagyunk fölényben, de nem si 
kerül a győztes gól.

NYILATKO ZATO K:
Velics László magyar követ: Elő 

szőr láttam görög földön magyar 
csapatot játszani. Nagy benyomást 
tett rám a Hungária finom játéka, 
nagy technikai fölénye.

Bogdán követsógi tanácsos: A
Hungária többet támadott a máso
dik félidőben.

Feldmann edző: Egy hét alatt öt 
válogatott mérkőzést játszottunk 
veretlenül.

BÍKALAT

A  görög csapat jól játszott, jő 
mérkőzés volt. Izgalmas, élénk volt 
a játék .

A  magyar csapatban Bíró, Kis, 
Négyesi, Sebes, Dudás, Böki és T it
kos játszott jól. A  görög csapatban 
a középcsatár, a jobbösszekötő, a 
középfedezet, a jobbhátvéd és a ka
pus tűnt ki. A  játékvezető kifogás
talanul működött.

További műsorunk
sorsa még bizonytalan. Meghívást 
kaptunk Istanbulba három mérkő
zésre. Szombaton, vasárnap és ked
den játszanánk ott. Ha megkapjuk 
az OTT-től az engedélyt és megér
kezik a törököktől a beutazási en
gedély is, akkor innen szerdán hajón 
indulunk. Ha megyünk Istanbulba, 
akkor itt kedden játszunk még egy 
mérkőzést. Vagy a Panatineikos, 
vagy az Olimpikos ellen.

Ha nem, akkor indulunk Jugo
szláviába

Takács.
■ W n fiawi

Ortutay
(Ferencváros)

|í(pÖU>|

z e m l e

a  iaalga futballhalitokság
állása

Belgiumban a mozgósítás egészen 
furcsa helyzetet teremtett. A  belga 
szövetség az első hetek tétlensége 
után kiírt egy úgynevezett megyei 
bajnokságot s abba vegyesen osztott 
be első-, másod- és harmadosztályú 
csapatokat. Ez a bajnokság még ma 
is folyik és természetesen majdnem 
mindenhol az első liga csapatai van
nak az élen. Ezzel párhuzamosan az 
első liga csapatai serleget írtak ki, 
ezért azonban csak öle vehetnek 
részt. Ez a serlegküzdelem csak na
gyon lassan halad előre, mert a ren
delkezésre álló idő igen kevés.

Voltaképpen azonban mégis csak 
a serleg, a „Leysen Kupa" je
lenti most Belgiumban az I. osztályt. 
A  Kupa állása jelenleg a következő:

TökF,~*“ * ffví/irw^s-rádiő

1. Liersche SK,
2. Antwerp
3. Gantoise
4. Olympic
5. Alost
6. Tilleur
7. Union St-Gill.
8. Whlté Síar
9. Boom FC

10. Beerschot
11. SC Anderl.
12. FC Malines
13. Standard CL
14. CS Bruges

31:5 
14:4 
7:2 

15:3 
7:20 
8:9 

10:17 
8:12 3 
6:16 3 
7:7 2 
4:4 2 
6:11 2 
7:18 2 
4:6 1

8
7
6
6
5
4
3

Németország
Szövetségi Serleg eredmények: 
Frankfurt: Bajorország—Délnyugat 2:1 

(2:1).
Lipcse: Szászország—Pomeránla 14:1 

(5:0).

A  LőFC-bcn újra j átssik majd 
Varga II.

A  kis Hungáriában a tavaszra már 
számítanak a felgyógyult Sipőcz játé
kára.

Nagy TSC Egerbe távozik.
A  BTK-t Horváth frissíti,
Zágrábi 33FC a PATE-ba lépett.

A  Liersche most nagy formában 
van és megérdemelten áll az élen. 
Az újdonsült elsöosztályú Alostot 
17:l-re verte, két napra rá pedig 
az Union St. Gillolst intézte el 
8:2 arányban.

A  megyei bajnokságokat hét ke
rületben játszák. Brabantban az 
Union St. Gillois vezet, Liege-ben 
az FC Kérésien, Hainaut-ban az 
Olympic Charleroi, Namur-ben az 
Andenne, Antwerpenben a Liersche, 
keleti Flandriában az Alost és 
nyugati Flandriában a Cercle Bru
ges.

Az új rendszerrel egyébként senki 
cem elégedett és a szövetség komo
lyan foglalkozik azzal a gondolattal, 
hogy a közeljövőben visszaállítja a 
régi rendszert, mórt a katonajátéko
sok most már könnyűszerrel tudnak 
szabadsághoz jutni. A  szövetség le
kötött három válogatott mérkőzést 
is. Mind a három a tavasz folyamán 
belga földön fog sorra kerülni. A  há
rom nemzetközi mérkőzésen a hol
landok, a luxemburgiak és a fran
ciák ellen áll ki a belga csapat.

Bemutatja

M ARHITZ
Vili., Jözsef-kfc'ríát 51-2©. 

T e l e i é i  s 1 S 4 - 0 2 8

Az amatőr II.  osztály
gólIBvöi sem tüntették ki nagyon ma
gukat az őszi idényben. Az első félidő 
eredménye a következő:

16: Horváth UTE II.
15: Iíutner (Kalapos) Dpszke UFC, Si

mon (Kelenföld), Hortobágyi BIK.
13: Kiss KSC, Sípos Köb- AC, Gahir 

Gamma. — 12: Balogh Köb. AC, Nagy 
I  UTE XI., Teveli, Osgyáni KSC. — 11: 
Jeckl BT'K; ICicsák KSC. — 10: Hideg
kúti UFC. Koritár TLK , Gönczöl OTE, 
Kribusz Tipográfia. — 9: JJlidár Köb.
AC, Maszár OTE. — 8: Pásztor UMTE. 
Sziernád (B. Magyarság), Drobni BTI-C. 
Magyar, Barta SzNSE, öei P.TK, Mas- 
ler (Kelenföld). — 7: Gfellner FSE.
Komáromi BEAC, Katuza PeMTIÍ II.. 
Kocsis KTSE, ICucoera ICMTE. Iírálik 
SzNSE. Bakonyi UTSE, Paczolay BTK, 
Kégl OTE, Hertfert I II . UMTE, Soszíák 
UFC. — 6: Krázel BTK, Giinszler (Com- 
pactor), Füzér SzNSE, Csengődi II. 
Köb. AC. Géra, Máté SzRTC, Uit.z, Fe
kete PeMTI-C II. — 5: Gilicze FSE,
Matlag, Kemény PeMTK II.. Popper (P. 
Júta), Hábermann BIK, Medek. Tur- 
ner (Gamma), Görög. Karajos (Kelen
földi, Vámos (Est), Herbert ZAC, Jös. 
Bradács RÁC, Braun (Spárta), Paksi 
SzNSE. Szekszárdi, Lenhardt UVASC. 
Horváth (Compactor), Nagy VI. kér. SC, 
Fekete UTE II.. Steckbauer, Sebők 
UMTE.

Uj játékost igazol le a Hálókocsi. Fet- 
rovait az SzTE-böl.

A Tipográfia megkezdte a tornatermi 
edzéseit.

f o g y a s z t á s

TUNGSKíIM
© K iro K i



wa . « s e » 8

o b i Hétfőy 1940 január 1&
mm

A Postás Sport Egyesület 
negyven

Az elmúlt évszázad utolsó évében 
néhány postatisztvlselö rájött arra, 
hogy a magyar királyi posta hatal
mas szervezetének, rengeteg tiszt
viselőjének sportegyesületre van 
szüksége. A  toborzó munkát nagy 
siker koronázta és így alakult meg 
1899 augusztus 15-én a Budapesti 
Posta és Távirda Tisztviselők Sport 
Egyesülete Hennyey Vilmos dr el
nökletével.

Az új egyesület egyelőre négy 
sportággal akart foglalkozni: a tor- 
názással, vívással, kerékpározással 
és labdarúgással. Az első kettőt a 
Wesselényi-utcai iskola tornatermé
ben, az utóbbi kettőt előbb a Tatter- 
salban, majd a Millenáris pályán 
űzték az úttörő postások.

A  BPTTSE lassan nőtt, terebélye
sedett. Csapatai a belső edzések, 
klubközi viadalok után egyre na
gyobb mértékben kapcsolódtak bele 
a nyilvános sportéletbe. Szaporod
tak az egyesület által űzött sport
ágak is. 1903-ban az egyesület ün- 
neDélyes zászlószentelé3ével kapcso
latban már atlétikai versenyt is 
rendeztek a Margitszigeten. Meg
alakult a sok dicsőséget hozó atlé
tikai és birkózó szakosztály, 1903- 
ban a hölgytornát is bevezették. 
Általában sportbelileg egyre jelen
tősebb lett az egyesület, anyagi 
egyensúlya azonban éppen a sok el
látatlan sportág és a futballszak
osztály időnkénti szünetelése miatt 
megbillent. Fel kellett mondani a 
fizetett edzői állásokat is.

A  világháború teljesen megbéní
totta az egyesület működését és 
csak a kommunizmus bukása után 
keltette életre a nagymultú egyesü
letet néhány lelkes sportbarát. Erre 
az időre esik a Postások otthonának 
megteremtése, a régi lóversenytéren 
levő pálya kijelölése. A  tagok szinte 
a saját kezük munkájával tették 
sportolásra alkalmassá az egyesü
letnek ítélt területet. A  komoly pá
lyává való kiépítés a posta megértő 
igazgatóságának nevéhez fűződik. 
1920 február 29-én változtatta meg 
a BPTTSE nevét hivatalosan is 
,jPostás Sport Egyesület"-ve — a 
köztudatban már régen ezen a né
ven ismerték a „Postások“-at. Ma
gát a pályát 1921 június 15-én, a 
nagy áldozatokkal épített klubházat 
1925 november 16-án avatták fel 
ünnepélyesen. Ezzel a postás-sport 
látszólag hosszú időre otthont talált. 
Itt rendezték meg 1929 szeptembe
rében a 30 éves jubiláns’ ünnepsége
ket.

1927-ben újjá alakult a kerékpá
ros szakosztály, 1930-ban a céllövést 
is műsorukba vették a postások. 
1932-ben a Főposta épületében — 
ha ideiglenesén is . — tornateremhez 
jutott a PSE.

A le g n a g yo b b  íeJedat
A z egyesület alapítása és leg

nagyobb virágzásának kora Heny- 
nyey Vilmos dr elnökségéhez fűző
dik. ő  1908-ig állt az egyesület 
élén. Utána a világháborúig Rutter 
Emil és Alfay Zoltán dr állt a 
BPTTSE kormányrúdjánál. A  há
ború után, 1919-től 1925-ig Batten- 
berg Lajos volt az elnök. Nagy agi
litásával ő teremtette meg a PSE 
otthonát. A  háború utáni sportbeli 
kifejlesztés az 1926-tól 1934-ig elnö- 
kösködő Csatth Béla érdeme. Utána 
rövid ideig Holtán Péter dr, majd
1936-től Kiss Ödön dr tölti be az 
elnöki széket. A  14 szakosztály 
ügyeinek, az egyesület 3000 tagjá
nak irányítása mellett olyan új al
kotás is fűződik nevéhez, mint az 
Erzsébet postapalotában most fel
avatandó torna- és vívóterem. Leg
főbb munkatársa Kapala Gyula fő
titkár. míg a sportbeli irányításban 
a lelkesedésben páratlan Nyilas 
Zoltán, a nagy sikerrel működő sí
szakosztály megteremtője, van nagy 
segítségére.

A  jubiláris esztendőben azonban 
nagy feladattal kell az egyesület 
vezetőségének megküzdenie. A  szé
kesfőváros a sportcsarnok építkezé
sével és a városrendezéssel kapcso
latban felmondta a sportpálya terü
letének használati jogát s a pálya 
és a klubház rövidesen el kell. hogy 
tűnjék a föld színéről. Bár a főváros 
vezetőinek jóakarata a postások 
sportjával szemben nvilvánvaló, ed
dig mér nem sikerült olva.n terüle
tet találni, amelyen a végleges ott
hont felépíthessék. Kétségkívül ez 
a legnagyobb gondja most az egye
sület vezetőségének.

B o d o r
és a többi at'éta-ssillae
A háború előtt az atlétika volt 

az a sportág, amelyben a postás
versenyzők a legtöbb dicsőséget 
szerezték. Bodor Ödön, a m: gyár 
atlétika egyik legkimagaslóbb alak
ja kezdettől hosszú verseny őí t á- 
lyafűtérának végéig a BPTTSE szí
neiben versenyzett és nyerte egyik 
bajnokságot, érte el egyik csúcs- 
eredményt a másik után. .De nem

csak ő alkotta a háborűelőtti gar
dát: Berneg József 440 yar ion.
Bartkó Jenő távolugrásbnn, Kolnil- 
szky Károly diszkoszvetésben, Rajz 
Ferenc negyed, Marschalkó Teofil 
féimérföldön nyert országos baj
nokságot és eredményes versenyző 

I volt Sauerwein, F itt, Túri, A » r  
! bach, Szenes, Hámos, stb. 
j A  BPTTSE színeiben kezdte meg 
i sokat ígérő, de a háború által dtv 
rékbatört rövid atlétikai karrierje* 
Mer se (Misángyi) Ottó is, az OT*11 
jelenlegi főtitkára.

1913-ban a szakosztály felosz
lott, tagjai nagyrészt az MTK-b’  
mások az FTC-be léptek. Csak ’ a 
háború után kezdte néhány lelkes 
ember újjászervezni a PSE atléti
kai szakosztályát. 1927-ben Kraj 
esik Géza dr. szakosztályi elnök ki 
tartó munkája révén már komolv 
erőt képvisel a postás-gárda. Já
nosi.. Schiffrer, Clementis, Breue*• 
és a többiek igen jó átlageredmé
nyeket értek el, de kimagaslott kö
zülük a gerelyvető Takács, a ma
gyar válogatott állandó tagja. Itt 
kapcsolódott be a szakosztály ve
zetésébe Nyilas Zoltán é3 az ö lel
kesedése új és új sikereket hozott. 
Különösen a hosszútávfutást karol
ták fel a postások és Mucsi József 
személyében kétszeres marathoni 
bajnokkal, Gyimesi József szemé
lyében pedig kivételes tudású hosz- 
szútávfutóval gazdagították a ma
gyar atlétikát. A  hozzájuk csatla
kozó sok távfutó révén a PSE már 
háromszor győzött a maratheni baj
noksággal kapcsolatban rendezett 
hármas csapatversenyben.

R % l ^ ,  d e  r s p o ^ ö  
birkőz óüJlrágzás
A  postások . birkőzósportja ré

gebbi, mint maga a szakosztály. 
Eleinte a tornaszakosztály kereté
ben működött és csak akkor lett 
önálló, amikor 1905-ben Erödi Béla 
már harmadszor nyerte meg Ma
gyarország könnyűsúlyú bajnoksá
gát. Utána hosszú sorban jött a 
többi kiváló birkózó: Földessy Ti
bor, Orosz Miklós, Csüdör Béla és a 
többiek. A z általános elismerés jele 
volt, hogy az 1911-ben Budapesten 
tartott birkózó Európa-bajnokság 
megrendezését a szövetség a BPT- 
TSE-re bízta, amely ennek a felada
tának fényeseh megfelelt.

Az egyesület anyagi helyzetének 
romlása azonban a birkózósport 
megfelelő támogatását is lehetet
lenné tette. A  háború után többször 
lendült neki a szakosztály és töme
geivel, fiataljaival sok szolgálatot 
tett a magyar birkőzósportnak, 
olyan klasszisokat azonban, mint 
háború előtti nagyjai voltak, nem 
tudott kitermelni. Az ötszöri véde
lemmel éppen a jubileum esztende
jében megszerzett ifjúsági Orosz 
Miklós vándordíja azonban e.zt bi
zonyítja, hogy a nevelés terén nem 
volt hiba.

Jönne'? a séüövó'H
A  céllövö szakosztály csak 1930- 

oan alakult, eredményei azonban ez 
alatt a rövid fennállás alatt is szá
mottevők 1932-ben már megnyerte 
a Postás lövészcsapat a Budapest- 
bainokságot, országos viszonylatban 
pedig negyedik helyen volt. A  kö
vetkező évben a hadipuska csapat- 
bajnokságot nyerte meg a PSE. Uj 
lökést adott a fejlődésnek a köz
ponti járműtelepen, a postavezér- 
igazgatőság. a központi anyagrak
tár és 8 főposta épületében létesített 
fedett lőtér. Nagy Sándorné 1938- 
ban Magyarország női céllövőbajno
ka lett és Papp Ödön, Beregi István 
és mások révén 11 bajnokság és 
132 első díj jutott eddig a fiatal 
szakosztálynak.

Az ú§ k e r s ik e rlto r^o - 
x©i a kerékpárosok
A kerékpározás ott szerepelt már 

az alakuló BPTTSE alapszabályai
ban is de a gyakorlatban bizony 
csak 1926-ban került ki az ország
úira és a pályára a postás kerékpá
rozógárda. Kikerült és azóta több- 
kevesebb szerencsével, de mindig az 
élen küzdve egyik leghatalmasabb 
támasza a magyar kerékpáros 
sportnak Hosszú lenne felsorolni 
azt a sok győzelmet és bajnokságot, 
amit a postás kerékpározók össze
szedtek M ár 1928-ban megnyerték 
az országos országúti bajnokságot, 
1929-ben és 30-ban pedig megismé
telték ezt és háromszor győztek a 
nagyváltóban is. Szekeres, Nemes, 
Jálits, Nótás, Pech, Éles, Ritz, Ka- 
czián, Gere, Pelvássy nevét van-e 
kerékpáros, aki nem ismeri? Az el
múlt évben is öt bajnokság mutatta 
a postás kerékpározók fölényét.

H u llá m zó  la b d rrű rá s
A labdarúgás nehezen honosodott |

meg a BPTTSE-ben. Eleinte 11 lab
darúgó is alig akadt a 300 sportoló 
között. Szerencsére erős kezekben 
volt a szakosztály vezetése. 1901- 
ben már rendszeresen resztvettek a
II. osztályú bajnokságban és 1902- 
ben meg is nyerték azt. 1903-ban 
az összes elsőosztályú csapatokkal 
szemben megnyerték a Nemzeti 
Sport serlegét. Ez volt a, postások 
első győzelmi trófeája.

1905-ben a II. osztályú bajnok
ságban újra győzött a Postás, 1906- 
ban második csapata veretlenül 
nyerte a szövetségi díjat. Ezután 
tört ki a harc az egyesület és az 
MLSz között, a postások feloszlat
ták szakosztályukat és kiléptek az 
MLSz-ből. 1909-ben újra próbálkoz
tak a szervezéssel, de két évi kín
lódás után 1911-ben megint csak 
feloszlott a szakosztály és csak 
1920-ban alakult újra. Veretlenül 
meg is nyerte a III. osztályú baj
nokságot. A  szétválasztás után vál
takozó sikerrel szerepelt a PSE az 
amatőr első osztályban, majd 1937- 
töl kezdve első csapata az NBB-ben, 
többi csapatai négy más bajnok
ságért küzdenek. Bobrik, Kalas, 
Dobos, Schönfelder és mások több
ször voltak amatőr válogatottak.

Kezdődik a sí Is
A  síszakosztály 1931-ben kezdte 

meg működését. Tömegeivel hama
rosan számottevő tényező lett a 
magyar síéletben. Főleg futói jeles
kedtek, két ifjúsági versenyzője, 
Engedi Ottó és Harangvölgyi And
rás pedig 1939-ben bajnokságot is 
nyert.

Ferii és Itólgytornásxok
A  postás tornászok kezdettől fog

va az első vonalban küzdöttek. Már 
1902-ben sorra nyerték 0. versenye
ket. Legjobb tornászuk Erödi Béla 
volt, aki az 1906-03 athéni olimpián
I. osztályú minősítést nyert az ötös 
és hatos főversenyben. (Rangsort 
nem állapítottak meg az I. osztá
lyú minősítések között, olimpiai baj
nok tehát itt nem volt.) F.rdödi Béla 
szereplésével szorosan összefügg a 
postás-torna ragyogása. Am íg ö 
működött mint előtornász, majd 
művezető, addig egyik győzelmet a 
másik után aratták, 1910-től kezdve 
azonban visszaesés következett be és 
a béke utolsó éveiben már csak a 
füleslabdacsapat tüntette ki magát. 
A  háború után váltakozó sikerrel 
szerepeltek a tornászok. 1938-ban 
megnyerték a II. osztályú bajnoksá
got, 1939-ben pedig másodikak let
tek az I. osztályú bajnokságban.

A  hölgytornában úttörők voltak a 
postások. 1907 május 3-ári mutatko
zott be az első magyar női torna
csapat. A  békeidők nagysikerű be
mutatói után a háború befejeztével 
újra megkezdődtek a hölgytornák. 
Lassan és kisebb mértékben, atlétiká
val is foglalkoztak a tornászhölgyek. 
Kimagasló tehetség is akadt közöt
tük: Csilli.k Margit szerepelt leg
jobban a berlini olimpián a harma
diknak helyezett magyar hölgyesa- 
patban, 1939-ben pedig megnyerte 
Magyarország női tornászbajnoksá
gát.

Első vo lt a vívás
A  postások vivóegylete volt az 

cse a mai PSE-nek — nem csoda., 
ha mindig szeretettel foglalkoztak a 
vívással. A  háború előtt Jancsó  Já
nos és Kugler Sándor volt a legjobb 
postás-vívó, háború után pedig Re- 
petzlcy László keltette életre a 
szakosztályt. 1931-től Duronelly 
László dr. vezetése alatt dolgoztak a 
Postás-vívók. Megnyerték előbb a
III. osztályú bajnokságot majd 
1938-ban a II. osztályú kardvívó 
csapatbajnokságot is. A hölgyek a 
tőrvívó csapatbajnokságban kerültek 
a harmadik helyre.

A többiek
A  többi sportágban országos v i

szonylatban nem értek ugyan el ki
magasló eredményeket a Postás- 
versenyzők, de annál eredményeseb
ben szolgálta az egyesület elsőrendű 
feladatát: a postástömegelc egészsé
gének, erőnlétének ápolását. A  tu
risztika. úszás, evezés, horgászán, 
újabban a repülés is a PSE tagjai 
által űzött sportágak közé tartozik.

A fentiekben csak nagy vonalak
ban vázoltuk az egyik leghatalma
sabb, legjobban megalapozott és a 
magyar sportnak sok sikert hozott 
egyesület négy munkás évtizedének 
történetét. Reméljük, hogy a hama
rosan felépítendő új pályán, a már
is üzembe helyezett korszerű ú j tor
nateremben a régi nagy postás
versenyzőkhöz méltó utódok fognak 
nevelődni.

Elegáns
ruhát

fr(iuder*nél
k, ze ési kedvezmény. 
ErzsébeMcSrút 4.
TELE 1*0 M : 130- í  6t.

R h r q o b

A z  o la s zo k  Is é r d e k 
lő d n ek  a  D e iia  
K u p a  I r á n i !
Még ezen a héten kidolgozzák m mi  
szabályzatát

Febmáiban Aradon, vagy Temesvá
ron lesz az első Duna Kupa-értekezlet

Valószínűleg Zlin&en rendezik. mi| a K K  
id e i közgyűlését

Vasárnap délelőtt is mozgalmas 
volt az MLSz nemzetközi értekezle
tének a műsora. Már 9 óra tájban 
megjelentek az MLSz-ben az első 
fecskék: jugoszláv részről Kika Po- 
povics, román részről Juga Livius 
dr., magyar részről pedig Giáófalvy 
Pál dr. miniszteri biztos, Gálffy 
András, a JT főtitkára, továbbá 
Vághy Kálmán, az MLSz főtitkára.

A  három nemzet képviselői a 
Duna Kupa kérdéseivel foglalkoztak 
a megbeszélésen. A  megbeszélés 
eredményei a következők:

1. A magyar szövetség még ezen 
a héten ki fogja dolgozni a Duna 
Kupa részletes szabályzatát és sür
gősen megküldi azt a román, illetve 
a jugoszláv szövetségnek.

2. A DK ügyeit háromtagú végre
hajtóbizottság fogja intézni, amely
be a három érdekelt ország szövet
sége egy-egy tagot delegál.

S. A DK  mérkőzésekre kiküldendő 
játékvezetők személye felől úgy 
döntöttek, hogy a mérkőzésre nem 
személy szerint fognak játékvezető
ket kérni, hanem az a szövetség 
fogja a küldést intézni, amelytől 
játékvezetőt kérnek. Még akkor 
sem lehet személy szerint játék
vezetőt kérni, ha a mérkőző felek 
megegyeztek volna a kiküldendő 
játékvezető személyében.

Ezzel kapcsolatban kimondották 
azt is, hogy a három ország játék
vezető testületé oda fog hatni, hogy 
minél nagyobb számban neveljenek 
olyan játékvezetőket, akik nemzet
közi mérkőzések vezetésére minden 
tekintetben alkalmasak lesznek.

4. Amikor az érdekelt szövetségek 
áttanulmányozzák és megtárgyalják 
a Duna Kupának a magyar szövet
ség által kidolgozott szabályzatát, 
akkor hamarosan ki fogják tűzni az 
első Duna Kupa-értekezlet napját is. 
Erre valószínűleg február közepén 
kerPenek sort. Az értekezlet szín
helye vagy Arad, vagy Temesvár 
lesz.

A  megbeszélés végén Gidófalvy  
Pál dr. örömmel újságolta a követ
kezőt:

— Mi sem bizonyítja jobban a 
Duna Kupa gondolatának életrevaló
ságát, mint az, hogy már az olaszok 
is érdeklődnek iránta. Ez az érdek
lődés azt a reményt kelti bennünk, 
hogy esetleg a világbajnok olasz 
válogatott is részese lesz az újonnan 
alapított díjért meginduló küzdel
meknek.

A  KK Intézőbizottsá
gának Ülése
Délelőtt fél 11 órakor a KK in

tézőbizottságának tagjai tartottak 
megbeszélést az MLSz-ben. Az ülé
sen lezárták a KK  elmúlt esztende
jét és megbeszélték a márciusi 
KK-közgyülés előkészítését. Felme
rült az a kérdés is: hogyan díjazzák 
a tavalyi KK-döntő két résztvevőjét, 
az Újpestet és a Ferencvárost. A  
KK  szabályzata értelmében ugyanis 
mindig az a szövetség tartozik gon
doskodni a díjazásról, ahol a döntő- 
mérkőzés lezajlott. Mivel tavaly a 
KK-döntő magyar földön két ma
gyar résztvevővel zajlott le. most a 
magyar szövetség dolga a díjazás 
elintézése. Súlyos akadálya azonban 
ennek, hogy a magyar szövetségnek 
a jelenlegi viszonyok mellett nem 
áll módjában elkészíttetni azt a 11 
darab aranyérmet, amely az Újpest 
játékosait Illetné. A  KK-bizottság 
éppen ezért a következőképpen hatá
rozott: A  magyar szövetség az
aranyérmek helyett készíttesse el a 
Középeurópa Kupának 11 darab ki
csinyített mását olyan értékben, 
amennyibe az aranyérmek kerültek

volna és ezt kapják az újpesti játé
kosok, a ferencvárosiak pedig szin
tén a KK kicsinyített mását kapják, 
csak természetesen kisebbeket, mint 
a KK-t nyert újpestiek.

Megbeszélték azt is, hogy ameny- 
nyiben ennek nem lesz valami aka
dálya, a KI< márciusi közgyűlését a 
eseh-morva védnökség területén, 
Zlinben fogják megrendezni.

25.000 néző elölt
az Ambrosiana egy pontot 
elvitt Bolognából s így dön
tetlenül végződött az olasz 
rangadó

A z idegenbe?* játszók 
közűi tsah  0 Bari 
lőtt gólt, &z Is csak

Rima, január 14.
Ma került sorra az olasz bajnok

ság őszi fordulójának utolsó napja. 
A  forduló kiemelkedő eseménye A  
Bologna—Ambrosiana mérkőzés, az 
első és második helyezett találko
zója volt. A z Ambrosiana egy pon
tot elhozott Bolognából, a mérkőzés 
ugyanis gól nélkül végződött. A  
Bologna kétpontos előnye így egy 
pontra csökkent. A  Genova, amely 
újból győzött, pontszámÖan beérte 
az Ambrosianát. Az élen általában 
nagy a tömörülés. Különösen feltű
nő a Milano jó szereplé se. A  csapat 
eredményein nagyon meglátszik 
Viola József munkája. A  Roma, 
amely a múlt héten legyőzte a 
Laziot, ezúttal kikapott a No vará
tól. '

A  nyolc mérkőzésen összesen
90.000 néző volt. A  rangadón — Bo
logna—-Ambrosiana —- 25 000 néző 
jelent meg!

Részletes eredmények:
Venezia—Napoli 2:0 (0:0).
Juventus—Llguria 4:0 (2 0).
Bologna—Ambrosiana 0:0.
N  avara— Roma 1:0 (0:0).
Lazio—Triestina 2:0 (2:0).
Milano—Modena 4:0 (2:0).
Genova—Torino 1:0 (0:0).
Fiorentina— Bari 1:1 (0:11.
A bajnokság állása most a következő*
1. Bologna 15 7 6 2 22:12 20
2. Ambrosiana 15 8 3 4 25:14 19
3. Genova 15 8 3 4 34:25 19
4. Milano 15 7 4 4 23:15 18
5. "Lazio 15 7 4 4 23:13 18
6. Juventus 15 7 3 5 23:21 17

7-8. Triestina 15 6 3 6 19:39 15
7-8. Torino 35 6 3 6 18:18 15

9. Novara 15 7 1 7 13:14 15
10. Venezia 15 6 3 6 20:24 15
11. Bari 15 5 5 5 18:23 15
12. Roma 15 5 4 6 10:14 3.4
13. Fiorentina 15 5 2 8 23:25 12
14. Llguria 15 2 8 5 13::..... !
15. Napoli 15 4 2 i) 19 • *()
10. Modena 15 1 4 10 . : . 6
A Divisíone Nazionale B) ere Imán véts 

Catania—Padova 0:1. Pro Vereetli—Mo- 
lpnella 3:2. Fanfulla—Pisa 3:0. Lucchese 
—Udinese 6:0. A  2-ik helyen állt Udinese 
veresége nagy meglepetés. Anconltana— 
Palermo 2:1. Brescia—Sanremese 1:0. Iji- 
vorno—Vigevano 3:1. S^ena—Atalanta 1:3. 
Alessandria—Verona 2:0.

t u b a n t  a k a r t a  a  g a m m a  MEG
SZEREZNI, DE NEM SIKERÜLT

Nagy gondot okoz a Gamma vezetősé
gének az, hogy Bőst, tavasszal pótolnia 
kell. Most legutóbb a Hungáriával akar
tak megegyezni. Turánt. a kék-fehérek 
tartalék középfedezetét szerette volna a 
Gamma leszerződtetni. Vasárnap délután 
Fiala Antal. a Gamma intézője beszélt 
Prelsmann Józseffel, a Hungária ..pénz
ügyminiszterével’*. Ekkor aztán kiderült, 
hogy a Hungária nem hajlandó megválni 
Turántól.

— Nem baj! — mondta Piala Antal. 
— Van még egy jelöltünk. Ha ezt meg
szerezzük. akkor nyugodtan nézünk a ta
vaszi idény elé.
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A  M A G  n y e r t e  a  4x 10 
k r a -e s  v á ltó b a jn o k s á g o t

A Postások megelőzték a^BETE-i 
Dezső di. futotta a  legjobb rész
időt - Kitűnően sikerült az első 
volóci síverseny

Volóc, január 14.

megszállta a 
első idei síbaj-

A  kis Volócot 
slelök serege. Az 
nokságra nem is remélt nagy szám
ban vonultak fel a fővárosi Élver
senyzők és a síszövetség vezetősége. 
A  nagyszerű kárpátaljai síterepekre 
mások is kivonultak vasárnap, úgy
hogy a bajnoki verseny nemcsak sok 
indulóval, de aránylag nagy közön
ség előtt is folyt le.

A bajnoki versenyre benevezett 10 
csapaton kívül jelentkezett négy 
csendőr-csapat is. Ezek részére 4x5 
km-es, rövidebb távú versenyt írt ki 
a szövetség.

Együttesen vonultak fel a ver
senyzők az új volóci nagysánchoz, 
amely már közel áll a befejezéshez. 
A  hatalmas sánc a legnagyobb, amit 
eddig Magyarországon létesítettek 
és alkalmat fog adni arra, hogy a 
magyar versenyzők Is megszokják 
a külföldi óriás-sáncok lélegzet-

a legjobban készit 
< lö kövér l-kolal raa- 
g & n vi z s a á ( r a,

1® etk a : 44.2 ,7.

szár, Kerékgyártó) 2:19:42, 2. b)
csapat 2:24:47, 3. dj csapat 2:31:01, 
4. c) csapat 2:46:33.

A Síavangerben rendezett siugrőver-
senyen Asbjörn Ruud győzött 27 és 27.5 
m-es ugrással Myhra előtt. Bergenben 
újból Asbjörn Ruud győzött 49.5 m-es 
sáncrekorddal Kongsgard előtt. A  Rau- 
fossban rendezett versenyen K. Wahl- 
berg 60.5 és 61 m-es ugrással lett első.

SÚLYEMELÉS

& BVSC II.  OSZTÁLYÚ SÚLYEMELŐ 
VERSENYT

rendezett vasárnap délután klubhelyisé
gében. A  téli szünet után a versenyzők 
máris biztató eredményeket értek el. 
Részletes eredmények: Pehelysúly: I.
Pálmai FTC 225 kg, 2. Pálos VÁC 222 és 
fél kg, 3. Euti MAC 210 kg. — Könnyű- 
súly : 1. Várszegi BVSC 225, 2. Bálint
DAC 222 és fél, 3. Kelti BVSC 217 és fél. 
— Váltósúly: 1. Krizsán DAC 255. 2.
Benedek BVSC 247 és fél, 3. Jakab DAC 
240. — Félnehézsúly: 1. Dursánszky
BVSC 262 és fél, 2. Asztalos DAC 260, 3. 
Tóth (Törekvés) 260. — Nehézsúly: 1.
Szada MAC 275. 2. Sándy MAC 255, 3.
Sárközi BVSC 242 és fél.

G a r s z o n
kiadó

ATLÉTIKA

CUNNINGHAM NEM HAGYTA ABBA
A nyáron híre járt, hogy Cunningham, 

a fedettpályák koronázatlan királya 
abbahagyja a versenyzést és nem indui 
többet. Ezzel szemben a szombati new- 
yorki fedettpályaversenyen félmérföldön 
1:56.1 mp-es idővel biztosan győzőit. 
Kétmérföldön Lash volt az első 9:0S.6 
mp-es jó eredménnyel. MIP

Nem

elállító arányait. 150 köbméter fa
felhasználásával £5 méter magas 
ugrótornyot építettek, a nekifutó 
pedig 70 méter hosszú. A  földmunka 
is nagyarányú volt: 7500 köbméter 
földet kellett elhordani, A  sánc épí
tése kb. 30.000 pengőbe kerül. Fel
avatása a szövetség február 23—24.-1 
nagy nemzetközi versenyén lesz.

A  sánc tövében Tatár, István ügy
vezető alelnök mondott beszédet a 
felsorakozott csapatok előtt, mél
tatva az első kárpátaljai síverseny 
jelentőségét és hálát mondott azok
nak, akik a slsport legelső pártfogó
jával, a kormányzó úrral az élen a 
verseny ünnepélyes megrendezését 
és a kárpátaljai sí élet megkezdését 
lehetővé tették.

■ A verseny délelőtt 10 órakor kez
dődött a volóci völgyben a falu kö
rül kijelölt 5 km-es pályán, amelyet 
így minden versenyzőnek kétszer

sikerült a visszavágás
Olaszország— 
Magyarország

Cucellit Is legyőzte, Szíveli
3:2

Ásbőlfe 
kikapott Románomtól

S m r é s k m  m e g f e k ^ n t t i e f ü  

a DÍCS1 és á TR B U ^I-ba a  
A  lakás  napsugarai, sle® 
f i s  és viclásB. * La lié i 
m ulatság© ®  f-é rlia k  és 
|é  k e d v  ti asszonyok :
Ttiray, Slivtor, Kei ©sí- 
tessjf, Rajnait Patahy,
Juhász Palatínus-hím

TORNA
ÓBIASI SIKERE VOLT A BTC

líiSZTOÜNAJANAK
Vasárnap este rendezte a BTC ezévi 

dísz tornáját a kiöli! dutcai tornatermében. 
A zsúfolásig megtelt terem nézősoraiban 
ott láttuk v. Tárczay-Eelicides Román 
miniszteri osztályfőnököt, Szukováthj*' 
Imre dr.-t, a TF  igazgatóját és még szá
mos előkelőséget.

A  pompás műsorból a hölgyek dán 
gimnasztikája, buzogány- és karikagya
korlatai, valamint magyar tánca emelke
dett ki. Nagy sikerük volt. A férfiak 
szabadgyakorlatai, nyújtón és korláton 
voltak kiválók. Pelle István dr. és Péter 
Miklós gyakorlatait ugyancsak megtap
solta a közönség. A BTC dísztornájának* 
mint minden évben, ezúttal is óriási si
kere volt.

Telefonjelentésünk

SÜRGŐS FÉNYKÉPEK
ÚTLEVÉLBE
Bé r l e t b e

2 & k &. n b e  - 2 1
PÁRiSi F01Ó K013

a Fár!si Nagy Áruház 
epiVe-éíjen.

| » DARAB| c®.$-esess
p 2

Torino, Január 14.
Az olasz-magyar visszavágó te

niszmérkőzés harmadik napján ed
dig még soha nem látott nézősereg 
ment ki a torinói fedettpályára, 
hogy szemtanúja legyen a gyönyörű 
küzdelmeknek. Körülbelül 1200-an 
voltak. Kezdés előtt egy fél órával 
már minden talpalatnyi hely meg
telt a fedettpályán. Sokszázan kint 
is rekedtek. A  mérkőzéseket Pucci, 
az olasz nemzeti olimpiai bizottság 
vezértitkára is végignézte.

Románon!—Szigeti 6:0, 4:6, 6:3, 3:6,
6:2

N.agyíramű, változatos küzdelmet 
vívott egymással a két kitűnő te
niszező. Szigeti a játék legnagyobb 
részében kezében tartotta a mérkő
zést. 2:2 szét után Romanonin már

a fáradtság Jelei mutatkoztak s 
ezt Szigeti is észrevette. Ahelyett, 
hogy erősített volna,, ö Is engedett. 
2:2 állásnál Szigeti elveszti adoga
tását. Ettől ideges lesz s már nem 
Is nyer gémet.

Ezzel Olaszország már meg is 
nyerte a mérkőzést. 3:l-re vezet.

Rövid szünet után Asbóth és Cu
celli lép a pályára. A  közönségen is 
látszik, hogy főleg ezért a mérkő
zésért jött ki. Tapsviharral köszön
tik a két fiatal óriást.

Asbóth—Cucclll 4:6, 6:8, 6:0, 8:61
Cucelli már az első percben óriási 

iramot 4iktál. Hatalmas bombákkal 
zavarja Asbáthot egyik sarokból a 
másikba. Jóska egy kissé meglepő
dik. Nem ízlik neki, hogy neki kell 
védekeznie. Egyelőre azonban kép-

U j évben — régi igazság 
1940-ben is téli és nyári sportcikkekben

DORNER SPORT vezet
K ris^ tln i'k ö ru t 73 . T e le fo n :  1 5 .S 6 .2 2 ,

télén átvenni a Játék irányítását.
A  szét 6:4-re CucelUé.

A  második szetben már Asbóth Is 
erőszakolja a támadást. A  játék 
egyre gyorsul. Bombára bombával 
felel mindkét teniszező. A  közönség 
is kezd tűzbe jönni. Egyre hango
sabban biztatja a kis fekete olaszt. 
3:3 után Asbóth néhány röptelabdá
val értékes pontokat szerez és a 
szetet is megnyeri.

A  harmadik szét soha nem látott 
iramban folyik. Villámgyors háló
csaták szinte percenkint adódnak, 
Cucelli gyors, mint a szélvész, de az 
utolsó labdát mégis mindig Asbóth 
nyeri. A  közönség már nem Is szúr 
kol Cucellinek. Mindönki Asbóth já
tékának a hatása alatt áll. „Forza 
canoncino!" (gyerünk kiságyé) kiál
tással biztatják a Jóska gyereket.

A  negyedik szetben már mind
ketten fáradtak. A z előző szetek 
óriási irama nagyon elővette mind
kettőjüket. Az iram lanyhul, de in
kább Cucellmél.

A  mérkőzés végén a közönség a 
pályára rohant. Mindenki a csurom
vizes Asbáthot ölelgette. Olyan hol 
dogan ünnepelték,' mintha olasz te 
niszezö lenne.

Tóth Ulászló dr.

VÍVÁS

Demeter HTVK nyerte 
a RÁC H. osztályú 
kardversenyét

A RÁC II.' osztályú kardversenyén öt 
csoportban 2S versenyző Indult. A  cso
portok első három helyezettje került a 
középdöntőbe, innen pedig a kővetkező 
kilenc vívó jutott a döntőbe: Demeter
HTVK. Haló HTVK. Mikes I-ITVK, Iloi- 
lerbach BBTE, Tilly BBTE, Pálinkás 
RÁC, Csobály RÁC, Um-st MAC, Toper- 
czer BSE.

A délután 5 órakor sorrakerült döntő 
nagy küzdelmeket hozott. Keresztbe 
verték egymást a vívók. A hatodik for
duló után Demeter, Mikes. Durst, Pálin
kás és T illy állott 4—4 győzelemmel és 
2—2 vereséggel. A verseny befejeztével 
az első helyen holtverseny alakult ki és 
az elsőséget ’ eldöntő csőriét' Demeter 
nyerte 5:2 arányban Pálinkás ellen.

Végeredmény: X Demeter HTVK 6 gy. 
(14 kapott tus), 2. Pálinkás RÁC 6 gy. 
(16), 3. Durst MAC 5 gy. (7), 4. Mikes 
HTVK 5 gy. (12), 5. T illy BBTE 5 gy. 
(13). 6. Raüó HTVK 4 gy., 7. Hollerbach 
BBTE 3 gy., 8, Csobály RÁC 2 gy., 3. 
Toperczer BSE 0 gy.

Az első két versenyző ezzel az ered
ményével az első osztályba jutott. Az 
első három értékes tiszteletdíjat nyert.

kellett megtennie. Az idő derült volt, 
de a minusz 15 fokos hideg a nap
sütés ellenére is próbára tette a 
rendezőket és a nézőket. A  futók 
jobban bírták a hideget és a nagy
szerű hó, a jó pálya csak fokozta 
élvezetüket.

A  12 csapat egyszerre indult el j 
és hamarosan Harangvölgyi, a Pos
tások fiatal, tavaly még ifjúsági fu
tója vette át a vezetést. Mögötte 
Hulényi haladt. A  MAC-futó jól küz
dött, de nem tudta megakadályozni, 
hogy a Postás-váltó majdnem egy 
perces előnnyel át ne vegye a botot. 
Ez a vezetés azonban nem tartott 
soká. Kiss János már félúton befog
ta Tiszait, a nap legjobb idejét futó 
Dezső dr a marathoni bajnok M"ácsi
val szemben behozhatatlan előnyt 

hlába futott kitünően 
7 GMon\ előnyét csak 10 mp-el 

BBTF r,S°kkentoni- A  tartalékos 
páváitól*sefcey rossz kezdése után 
kistnio Q nem v°!t versenyben, a
védő MAC vp1S f Sm áUtak k1' “  A dér, hí , 1 emelt teljesítménye min-

.némtet megérdemel, de talán 
SS1?erésre méltóbb a Postások 

, lk kelye és másik három csa
patuk indulása.

Magyarország 1940. évi 4x10 
bajnoka: MAC (Hu- 

4R-9R ^£:42> Kiss 50:44, Dezső dr. 
tá i2«mBellonl 47:121 3:13:14. 2. Pos- 
55MnE i Haran??vöIgyi 47:38, Tiszai 
3 ón ro MUCSÍ 53:23’ Rábe> 47:02) 

3. BBTE (Csekey 54:20, 
ss°nyj 50:49, Várszegi 49-23 

í  .a.la7„ 47:31) 3:22:12, 4. MAC b)
5- PSB b) 3:45:53, 6. PSE 

> ő:46:45, 7. PSE d) 4:02:29.
A  legjobb egyéni részidők: Dezső 
• 40:20, Ráhel 47:02, Belloni'

47'38 47:31, Harangvölgyi

1 csendőrségi versenyben:
• csapat „(György, Kiss, Kole-

Q ^ a g i j t r ő i z t
a v a g y

JU ibilae fújás a f,agy-
pmxt alatt

Mivel a labdarúgás voltaképpen 
télisport, a legnagyobb hidegben is 
játszani kell tudni. Brrr, de még 
mennyire!

Persze, nem megy az olyan egy
szerűen. Úgy kell játszani, ahogyan 
a hőmérő áll. Tíz fok hidegben egész 
sereg külön intézkedést kell eszkö
zölni.

A kapus védjen őrbundában. 
Azaz: így őrizze a kaput. Háló he
lyet faköpenyeget is lehet használni.

A  csatároknak állandóan, mozog- 
niok kell, nehogy befagyjon a gól- 
lövő tudományuk. Egy-két gólt kell 
lőni 8 máris megtörik a jég.

Vigyázni kell arra, hogy a védel
münk ne legyen nyitott. Hidegben 
a zárt sisak a legjobb. Sőt: a zárt 
sisakot egy-két fedezettel is lehet bé
lelni. A Ferencváros védelme pél
dául nyári védelem, szellös, nyitott, 
huzatos. A fagypont alatt nem 
használható.

Hidegben nem szabad tologatni, 
mert a közönség ereiben megfagy 
a vér.

A kapus lehetőleg ne vetődjék a 
földre, mert óvakodnia kell a 
talajmenli fagytól.

Jégen a becsúszó szerelést ‘ siker
rel lehet használni.

Meleg fürdő? Az is jó.
Bök Muhi,

AZ MLSZ NEMZETKÖZI ÉRTE
KEZLETÉNEK RÉSZTVEVŐI AZ 

OTT-BEN
Vasárnap délelőtt fél 11 órakor 

az OTT-nél tettek tisztelgő látoga
tást az MLSz értekezletének kül
földi vendégei. lAnnemaun, a, német

kiküldött kivételével valamennyi 
delegátus megjelent az OTT épüle
tében. (Linnemann már a déli órák
ban elhagyta Budapestet.) A  kikül
dötteket Misángyi Ottó dr, az OTT 
főtitkára fogadta a kis tanácsterm- 
ben. A  fogadtatás mentes volt min
den’ formaságtól. Egy kis baráti 
csevegés után Misángyi végig
vezette a kiküldötteket az OTT épü
letében lévő szövetségi helyiségek
ben. A  vendégek /elragadtatással 
szemlélték a helyiségeket, különö
sen pedig azt a sok díszes trófeát, 
amelyet a magyar sport különböző 
ágainak képviselői az évek folya
mán a világ minden tájáról össze
h oztak  a szövetségi házba.

A z  OTT épületéből megint vissza
mentek az értekezlet résztvevői az 
ML,Sz-be, ahol aláírták a jegyző
könyveket. _____________

Tavasz i  „gondok”. . .
Nagycsapat nagy gond, kiscsapat — 

még nagyobt gond. Vannak azonban 
kisegyesületek, amelyeknek kellemes 
gondjai is akadnak. Itt van például az 
Újlaki FC. 1920-ban alakította néhány 
sportbardt szurkoló és ma már ott tart
— a helyes utánpótlás nevelés örömére — 
hogy csapata a II. osztály jónevű egye
sületei közé tartozik, csatárai közül egyik 
fiatalabb, mint a másik. Végeredményben 
nem tudják, kit hagyjanak ki a csapat
ból, azaz, kit tegyenek be.

__ A sok sérülés annyim megtizedelte
tavaly a III. osztályban a csapatunkat
— mesélte a napokban az egyik vezető
ségi tagjuk —, hogy kénytelenek voltunk 
az ősszel az ifjúságiakhoz meg a kölykök- 
höz nyúlni. Az idény végén azon vettük 
észre magunkat, hogy mind az öt csatá
runk „kiskorú” . . .

És félkezén már sorolta is az öt Játé
kost: Meyer, Tanner, Hidegknty, Besxke,
Merklánszky.

—  A tavaszra meggyógyulnak majd sz 
„Öregek” és bizony akkor „gondjaink”
lesznek . . .  _ '

Mivel ez a törekvő kisegyesület leg
nagyobbrészt az egyik nagy újiáki válla
lat alkalmazottaitól került ki, a vállalat 
egyesületi helyiséget is bocsájtott a ren
delkezésükre. Van itt sakk, asztali tenisz, 
dominó stb., egyszóval mindenféle szóra
koztató dolog. Sőt! , . .

— A vezérigazgatóhelyettes úr kilátásba 
helyezte — mesélte tovább tájékoz

tatónk —, hogy a Fényes Klefe-ntea végén 
levő parlagon heverő telekből egy darabot 
kihasíttat a számunkra. Futballpál.vá- 
nak . . . Ez is egy újabb gond: kivárni!

Azt hisszük, ezeket a „nagy” gondokat 
sok vezető amatőrcsapatunk elcserélné az 

„apró” gondjaira . ..
»íy.

A z Ifjúsági b a jn o ksá g
állása
I. osztály 

Északi csoport

11

1. MPSC
2. Elektromos
3. UTE
4. I I I .  kér. TV®
5. Vasas
6. TTE
7. RTK
8. Pannónia
9. UTS'E

10. Testvériség
11. TSC
12. Compactor"
® Törölve.

Déli csoport

11 10 1 
11 10 —  

11 9 — 
11 6 —  

5 2 
11 5 1 
11 4 2 
11 5 -  
11 4 — 
11 3 1 
11 1 1 
t t ------

— 41
1 31
2 38 
5 30
4 10
5 19
5 21
6 21 
7 34 
7 10 
9 4

11 5

6 21
7 20 
6 18 
23 12 
11 12 
:18 11 
:31 10 
:35 10 
:29 8 
:20 7 
:51 3 
:27 —

C A E S A R N A K
nem mindig s i k e r ü l t !

N A P O LE O M K A K
sokszor nem s i ke r ü l t !

D O N  J Ü A N N A K
sem mindig s i ke r ü l t !

A NŐNEK

1. Kelenföld 10 7 1 2 22:15 15
2,'WMTK 10 5 4 1 42:16 14
3. KTK 10 6 1 3 19:12 13
4. BMTE 10 5 1 4 20:14 11
5. Cs. MOV® 10 4 2 4'26:16 10
6. GSE 10 4 1 5 15:17 9
7. SAC 10 4 1. 5 32:39 9
8. Hungária 10 4 1 5 18:24 9
9. FeMTK 10 2 4 4 15:23 8

10. FSG 10 3 2 5 19:31 8
11. MAFC 10 1 2 7 11:32 4

Keleti csoport
í. FTC 11 9 1 1 42:11 19
2. BSzKRT 11 8 1 2 50:19 17
3. Törekvés 11 6 3 3 32:17 13
4. MAVAG 11 5 1 5 47:31 11
5. Postán 11 4 8 4 28:27 11
6. KSC 10 5 1 4 23:26 11
7. BRSC 11 5 1 5 30:35 11
8. WSC SÍ S 4 4 23:31 10
9 ZSE 11 4 1 6 23:32 9

10. MTK 11 3 1 7 22:34 7
11. DSE 10 S 1 6 16:30 7
12. BTC 11 2 — 9 13:64 4
Hátralevő mérkőzés: KSC-DSE,

BIRKÓZÁS
A Vasas országos H. osztályú birkózó-

versenyét lapzártáig nem tudták befe
jezni. A légsülyban Getsi (Postás), Szűcs 
(Ganz), a pehelysúlyban Berki MPSE, 
Vadas MPSE, s. könnyű súlyban Gáspár 
(Ganz) és Czinege (Postás) állanak leg
közelebb a győzelemhez.

Stuttgart: Prága város válogatott bir
kózócsapata vasárnap Stuttgart váloga
tottját 4:3 arányban, legyőzte.

MINDIG
SIKERÜL!

A farsang újszerű vidám 
magyar filmmeglepetése <

F ő s z e r e p l ő k :
T o l n a y  K l á r i  
T  u r a y I d a  
Németh Romola 
P á g e r A n t a l  
S x i i a s s y  ié sslő  
Petites Rajnay  
R e n d e z t e :  
R át  h ő n y i  áft©s
P R E M I E R  M A I

S S  111
Hunnia-mesterfüm.
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HALLÓ!
ITT NAGYVILÁG!

É r d e k e s s é g e k  m i n d e n ü n n e n

H aszlaf ¥sr@fiewül 
üfe rte  a i első tőr 
válogató versenyt

Tegnap rendezte a BEAC ®s év első 
válogatóversenyét, I. osztályú tőrvívók 
részére. A döntőbe a következők kerül
tek: FSerzsenyi, Maszlay., BedŐ, Homo-
ródy, Dunay, Hátszeghy, Palócz, Massá
nyi, Gerevich. A versenyt a kitűnő for
mában levő Maszlay veretlenül nyerte. 
Hátszeghy, az egyik nagy esélyes fájós 
könyökkel vívott és így került a 6-ik 
helyre. Meglepetés Bedő második helye. 
Váratlanul jól vívott.

Részletes eredmény: 1. Maszlay HTVK. 
8 gy., 2. Bedő HTVIC 5 gy. (25 kapott 
tus), 3. Gerevich MAC 5 gy. (26 k. t.),
4. Palócz UTE 5 gy. (27 k. t.), 5. Dunay 
MAC ö gy, (33 k. t .)f 6. Hátszeghy 
HTVK 4 gy., 7. Homoródy HTVK 2 gy., 
8. Massányi HTVK i  gy. (24:39), 9. Ber
zsenyi 1 gy. (23:39).

Az asszók részletes eredménye a kö
vetkező: Maszlay győz Berzsenyi ellen
5:2, Bedő ellen 5:2, Homoródy ellen 5:1, 
Dunay ellen 5:3. Hátszeghy ellen 5:4, 
Palócz ellen 5:1. Massányi ellen 5:3, Ge
revich ellen 5:3 arányban. — Bedő győz 
Berzsenyi ellen 5:3, Homoródy ellen 5:1, 
Hátszeghy ellen 5:1, Palócz ellen 5:3, 
Massányi ellen 5:2 arányban. — Gere
vich győz Berzsenyi ellen 5:4. Bedő ellen 
5:1, Homoródy ellen 5:2, Dunay ellen 
5:2, Massányi ellen 5:2 arányban. — 
Palócz győz Berzsenyi ellen 5:1, Dunay 
ellen 5:1. Homoródy ellen 5:4, Massányi 
ellen :53, Gerevich ellen 5:3 arányban.
— Dunay győz Berzsenyi ellen 5:4, Bedő 
ellen 5:3, Homoródy ellen 5:4, Hátszeghy 
ellen 5:3, Gerevich ellen 5:3 arányban.
— Hátszeghy győz Berzsenyi ellen 5:1, 
Homoródy ellen 5:2, Massányi ellen 5:1, 
Palócz ellen 5:2 arányban. — Homoródy 
győz Palócz ellen 5:4, Massányi ellen 
5:.4 arányban. — Massányi győz Berzse
nyi ellen 5:4 arányban. — Berzsenyi 
győz Homoródy ellen 5:4 arányban.

EGYESÜLETI HÍREK
A Magyar Pénzintézeti Sportegyletek 

Ligája január lS-án, csütörtökön dél
után 6 órakor a Pesti Hazai Első Taka
rékpénztár* Egyesület ’ székházának I. 
erheleti tanácstermében a váratlanul el
hunyt Milos György emlékének szentelt 
rendkívüli közgyűlést tart. Az emlékbe- 
ezédet Hegedűs Lóránt, a Liga dísz- 
elnöke mondja.

A POSTÁS SE
JUBLLARIS DÍSZKÖZGYŰLÉSE

ma délután fél 6 órakor lesz az áj pos
tapalotában (Dob-u. 75—81).

JÉG

Miklós remekül játszott 
Kassán

Budapesti válogatott—Kassal 
válogatott 11:3 (5:0, 4:1, 2:3) 

Kassa, 2000 néző. Vezette: Lator dr 
és Boros

A  budapesti válogatott csapat 
vendégszereplésére nagyszámú — 
mintegy 2000 főnyi — közönség volt 
kiváncsi vasárnap Kassán. Lator 
dr (Budapest) és Boros (Kassa) ve
zette a mérkőzést. A  csapatok így 
álltak fel:

Budapesti válogatott: Csák dr — 
Jeney, Barcsa dr —  Margó dr, M ik
lós, Ott. Csere: Szamosi, Hárai.

Kassai válogatott: Fricsovszky — 
Zsolczer, Burtovszky —  Forgács, 
Herdiczky, Vályik. Csere: Kiss,
Bartos, Stempel II.

A  fővárosi csapat nagy lendület
tel rohamoz. Miklós a 2. és 9. perc
ben eredményes, Margó dr a 10-ben. 
Miklós a 14. percben újabb gólt üt, 
a 16. percben Ilárai talál a kapuba. 
5:0. A  II. harmad 6. percében Ott, 
a 8. percben pedig Miklós Szerez 
gólt. Egy perc múlva Kiss szépít, 
majd Margó dr és Szamosi lövését 
nem tudja védeni Fricsovszky. 9:1. 
A  III. harmad elején támad a helyi 
csapat, mégis Ott üt gólt. Azután 
Forgács góljára Miklós válaszol, 
majd a 15. percben Forgács ered
ményes. 11:3.

A  budapesti válogatottból Miklós 
játéka emelkedett ki. A  közönség 
sokszor megtapsolta remek akcióit 
és góljait. Kívüle még Margó dr, 
Szamosi és Ott érdemel dicséretet. 
A  kassai csapatból Forgács, Her
diczky, Kiss és Bartos említhető. 
A  kassai csapat egy pillanatig sem 
volt komoly ellenfele Csákóknak.

Két ifimérkőzés is volt Kassán: 
KAC Ifj.—Premontrei gimn. 22:0. 
—  Felsőipariskola—Keresk. iskola 
5:1.

Ki i iSn .  
l e g e s 
s é  g  e k

Jégkorongmérkőzés Szegeden: Szent
Imre ■ BE—SzTK 7:2 (2:0, 3:0, 2:2). Ve
zette: Horváth. Ennek a mérkőzésnek is 
nagy közönségsikere volt. Hiába, Szege
den ritkaság a jégkorong. Gólütő: Ko- 
lozsi (3), Irinyi (2 >, Rusznyák, Antal, 
Illetve ÖsztrovBzky (2).

A Német Korcsolyázó Szövetség a feb
ruár 1—4-ig Garmísch-Partenkirchenben 
rendezendő' nemzetközi jégkorongozó és 
műkorcsolyázó versenyre meghívta a ma
gyar csapatot, továbbá műkorcsolyázóink 
közül Botond Évát és Györgyit, Kállay 
Kristófot, Terták Elemért, Szekrényessy 
Piroskát és Szekrényessy Attila dr.-t.

Az PTC vasárnap Kolozsvárott a KKE 
ellen 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) arányban győ
zött Blazsejovszky dr. és Gergely dr. 
góljával. Szombaton a Dragos Voda ellen 
6:1, pénteken is a Dragos Voda ellen 
játszottak és 6:2 arányban győztek a 
zöld-fehérek.

Ungvári AC—Debreceni válogatott 2:2 
(1:1, 1:0, 9 :lj. Ungvár. Barátságos ko- 
rongmériíőzés. Vezette: Thury és Zsizs- 
nyovszky 200 néző előtt játszottak. Gól
lövő; Tesar és Boros I., illetve Asztalos 
és Vájná,.

Ladányi Gecteon 
beállította m 1000 
m éterei csúcsot

A  vasárnap reggelre felírt gyors
korcsolyázó verseny részben elma
radt, A  futók nagyobb része fárad
ságára hivatkozva a verseny elha
lasztását kérte a jelenlevő szakosz
tályi elnöktől. Lcviczky űr teljesí
tette a kívánságukat. A  versenyre 
valószínűleg csak februárban kerül 
majd sor. Ennek ellenére a főver
senyzők közül néhányan mégis fu
tottak 1000 méteren, hivatalos jel
leg nélkül, sőt Ladányi .3000 métert 
is futott.

A  verseny többi kiírt számát ren
desen megtartotta a szakosztály.

Részletes eredmények:

1000 méter
I. osztályú föversenyzők: 1. La

dányi Gedeon 1:33.8 mp, belföldi 
csúcs beállítva, (Csúcs: Bácskai 
1:33.8 mp 19.38), 2. Hidvéghy
1:37.6 mp, 3. Bácskai 1:38.6 mp, 4. 
Wintner 1:39.2 mp, 5. Gündisch 
1:40.4 mp, 6. Enyedi F. 1:40.5 mp,
7. Somlai 1:42.5 mp, 8. Vida (bu
kóit).

1500 méter
Ifjúságiak: 1. Elekfy 2:43.7 mp,

2. Bereknyei 2:49.2 mp, KISOK al
sós csúcs. (Régi 2:51 mp, Szabolcs, 
1939), 3. Szederkényi I. 2:51 mp, 4. 
Szederkényi J. 2:53.8 mp, 5. Ilosvay 
3:15.8 mp , (bukott), 6. Selinkő 
3:21.2 rop (bukott).

3000 méter
II. osztályúak: 1. Kiss 5:38.4 mp,

2. Kaas 5:45.7 mp, 3. Chiba 5:58.8 
mp, 4. Enyedi Gy. 6:17.6 mp (bu
kott).

Versenyen kívül: 1. Ladányi G.
5:21.2 mp, 2. Elekfy 5:38.2 inp
( ! ! ! ) .

Ladányi 1000 méteren nagyon szé
pen futott. Senki sem hitte volna, 
hogy ebben a hidegben és nem egé
szen kifogástalan jégen csúcsot fog 
elérni. Remek formában és erőnlét
ben van. 3000 méteren viszont nem 
futott ilyen meggyőzően. Ladányin 
kívül a többi főversenyzőn valóban 
a fáradtság jelei mutatkoztak és 
így nem nyújthatták azt, amit várni 
lehetett volna tőlük.

Az ifjúsági Elekfy bámulatos te
hetsége úgy látszik már most kezd 
kibontakozni, arról nem is beszélve, 
hogy idén minden, versenyét fölénye
sen nyerte meg. Tegnap elért 3000-es 
egyéni csúcsa minden dicséretet 
megérdemel.

Ez a 17-ik évében járó fiú nagyon 
nagy jövő előtt áll, ha továbbra is 
okosan fog  versenyezni és edzéseit 
ugyanolyan szorgalommal fogja vé
gezni, mint eddig.

Különben a jövő héten megtar
tandó gyorskorcsolyázó bajnokságra 
az intézőbizottság Elekfyt is ne
vezte.

Bereknyei a másik nagy tehetség. 
Ez volt élete harmadik versenye és 
már K ISOK alsós csúcsot ért el. 
Idén még egypár alsós csúcsot fog 
megjavítani ez a 15-ik életévében 
lévő fiú.

A  Szederkényiek nem eléggé szor
galmasak az edzésekben és így a 
fejlődésük is lassúbb, bár tehetség 
dolgában ők sem maradnak el az 
előbbi kettőtől.

A  II. osztályúak versenyében 
Kiss nem várt nagy fölénnyel győ
zött. Kaas korcsolyacipö-zavarokkal 
futott (futás közben kiszakadt két 
lyuk a cipőjén és így lötyögött a 
lábán). Chiba érthetetlenül hétről 
hétre rosszabb lesz.

Érdekes összehasonlítani, hogy 
Ladányi és Bácskai hogyan érte el 
az 1000 méteres csúcsot.

Bácskai Ladányi
400 m: 37 39
300 m: 28 27
300 m: 28.8 27.8

JÍjOÜ m; 1:33.8 mp *" 1:33.8 mp
A  gyorskorcsolyázó szakosztály 

egyébként' már közzétette a szom
baton és vasárnap lebonyolításra
kerülő gyorskorcsolyázóbajnokság
nevezéseit. A  nevezettek a követke
zők: Bácskai Béla, Elekfy Ákos, 
Enyedy Ferenc, Gündisch János, 
Hidvéghy László, Kiss Árkád, La
dányi Ernő, Ladányi Gedeon, Som
lai György és Wintner István. Tehát 
tíz futó indul a bajnokságban.

KERÉKPÁR

KÖZÉD SZÁZ VERSENYZŐ
gyűlt össze a Thököly-úti sportvenűég- 
lőten, hogy megvitassa azokat a terve
ket, amelyek az MKSz tisztújító köz
gyűlésével kapcsolatban felmerültek. A 
versenyzők elhatározták, hogy a közgyű
lésen nem szólalnak fel (amire külön
ben eddig sem adott jogot a fennálló 
szabály), hanem kívánságaikat egyesületi 
kiküldöttjeik útján juttatják majd kife
jezésre. A  versenyzők főkívánsága az, 
hogy a jövőben az országos _ tanácsban 
csak olyanok működjenek, akik valóban 
szakértelemmel rendelkeznek és dolgoz
nak is és a címűket nemcsak dekórum
nak tekintik. Az értekezlet igen érdekes 
kombinációt vetett fel az elnöki tisztség 
betöltése tekintetében is. Az értekezlet 
végül úgy döntött, hogy jövő vasárnap 
iámét összejön,

é j A PÁ K  „FA N  P A C IF IC " JÁTÉ
KOKAT AKAR  REND EZNI.) A  hel
sinki olimpia elmaradása esetén 
Japán azzal a tervvel foglalkozik, 
hogy „Fan Pacific" játékokat ren
dez az USA, Kanada, Mexico, a 
Fülöp szigetek, Sziám és Holland- 
India részvételével.

A  terv szerint a. következő sport
ágak szerepelnének az „olimpia" 
műsorán: úszás, birkózás, rugdob, 
kerékpár, tenisz, atlétika, kosárlab
da, vitorlázás. Japán 500 verseny
zőt saját költségén látna vendégül.

(SESTA BALSZERENCSÉJE.) A  
bécsiek válogatott hátvédje, Sesta 
két ujját eltörte és most pihenni 
kénytelen. A  baleset nem a pályán 
történt, hanem Sesta lakóházában. 
A  lépcsőn csúszott el a kemény- 
kötésű hátvéd és így érte a baj.

(N A G Y  NEM ZETKÖZI ÉVE LESZ 
AZ IDÉN A Z OLASZ TENISZNEK.) 
Az olasz teniszszövetség az idei évre 
hatalmas nemzetközi műsort dolgo
zott ki. Az olasz teniszezők nem ré
gen fejezték be északi portyájukat, 
közben Spanyolországban is jártak 
és most minket látnak vendégül. Az 
év folyamán pedig még a következő 
országok csapatai látogatnak el

KÉZILABDA

A N őt TEREMDABDA KÖRMÉRKŐZÉS 
VASÁRNAPI EREDMÉNYEI;

I. osztály
M. Posztó—Koszorú X íl l .  8:2 (1:1).

Nemzeti Tornacsarnok. Vezette: Cséfay. 
A  női ,,rangadó’’ meglepő ügyes játé
kot hozott. A Posztó az utolsó, pillanat
ban megítélt büntetőből érte el a győz
tes gólt. Góldobó: Kiss M. (2), Zsám- 
1 oki. illetve Kövér II. (2). Kitűnt: B. 
Kiss, Zsámbokí és Kiss M., illetve Bíró 
I. és Kövér II.

Koszorú Brust—(loszorű XI. 4:1 (0:1).
Vezette: Halász. Gyenge játékban a gól- 
képesebb csapat győzött. Góldobó: Zu-
bek (4), illetve Potykiewicz. Kitűnt Fo- 
risek, Zubek, illetve Dévai, Potykiewicz.

MTE—BSzKRT 16:8 (6:4). Vezette:
Sass. A gólarány túlzott, a gyenge já 
tékvezetés a BSzKRT-ot törte le. Gól
dobó. Zelk (6), Ellenbogen (4). Stelner
(3) , Sehüller (2). Bischitz, illetve Jávor
(4) , Kunvári (2), Németh (2). Kitűnt: 
Perényí,’ Steinér, illetve Vattay és Jávor.

II. osztály
Koszorú X III.—M. Posztó 3:2 (2:2).

Vezette: Takács. Góldobó: Bíró II. (2), 
Bradács, illetve Szilágyi, Udvardi. K i
tűnt Jelencsics, Bifó II., illetve Udvardi, 
Szilágyi. *

A  Koszorú Brust—Koszorú X I. mérkő
zés elmaradt, mert a Koszorú X I. igazo
lása nem volt rendben.

MTE—Standard SC 2:1 (1:1)'. Vezette: 
Ujváry. Góldobó: Váradi és Grossmann,
illetve Somogyi. Kitűnt: Bárány és
Grossmann, illetve Vanderláne és Ha
lász.

Kistex—KAOE 18:11 (7:7). Vezette:
Kovács Ernő. Egyenlő ellenfelek heves
iramú küzdelme. A  pontosabban lövő 
csapat %yert. Góldobó: John (7), Szeder 
(7), Lengyel (2), Manfreda és Gerő, illet
ve Ludwlgr' (6), Engél (2), Takács (2), 
Temes. Kitűnt: Ghinessy, Manfreda,
John, illetve Nyers, Takács és Ludwig.

I I I .  osztály
MTE—ESzKRT 15:13 (7:4). Vezette: 

Szabó. Góldobó: Steiner IV. (5), Csillag
(5) , Hermáim (3), Bánkuti (2), illetve
Jeney (7). Kovács (5) és Mészáros. K i
tűnt: Csillag, Czieger,, illetve Koppány
és Jeney.

Szövetségi-díj
KAOE—Kistex 15:12 (7:5). Vezette:

Dorogi. Góldobó: Temes (5), Galambos
(4), Gáti (3), Horváth (2), Dorogi, illet
ve Iván (6). Sarang I. (6). Kitűnt: Te
mes, Horváth, illetve Balogh, Iván.

Barátságos mérkőzés
BTK—MAFG 14:12 (5:7). Vezette: Dé

nes I. Góldobó: Béres (5), Brizsák (4), 
Buzássy (4), Kiss, illetve Mátyássi (3), 
Kostyál (2), Fazekas (2), Kapás (2), Gö
dör (2), Sidó.

*
'  Az eredetileg jövő vasárnapra kisor
solt és tegnapra előrehozott IV. forduló 
lebonyolítása körül zavarok voltak. Az 
SzTE és BTC például csak pénteken ér
tesült a változásról és emiatt nem is tu
dott csapatot kiállítani. íg y  a tegnapra 
kitűzött SzTE—BTK, MAFC—SzTE és 
BTC—MAFC mérkőzések elmaradtak. Az 
újrajátszásról az MKESz fog dönteni.

A TEREMDABDA KÖRMÉRKŐZÉS 
VASÁRNAPI EREDMÉNYEI:

Szövetségi-díj
BTK—M. Posztó 21:12 (4:8). Nemzeti 

Tornacsarnok. Vezette: Dénes I I .  Gól
dobó: Budai (7), Kovacsóczy (7), Kiss
(6) , Mérvéi, illetve Szántó (51, Váradi 
(4)'. Hetényi (2), Várnai. Kitűnt Poór, 
Kovacsóczy. Budai, illetve Takács, Vá
radi, Szántó.

BIRKÓZÁS

Székesfehérvárott az ARAK rendezésé
ben zajlottak le vasárnap az északnyugati 
kerület görög-római birkózőbajnokságai. 
Légsúly: 1. Kocsis ETO, 2. B író GyAC,
3. Mángyis ETO. — Pehelysúly: 1. Ja
kobi TSC, 2. Csollán GyAC, 3. Kabály 
TSC. — Könnyüsúly: 1. Böröczki ARAK,
2. Horváth ARAK, 3. Simon GyAC. — 
Váltósúly: 1. ördög ETO. 2. Ozvári
ARAK, 3. Csizmadia ETO. Középsúly: 1. 
Tóth II. ARAK, 2. Szabó ARAK. — 
Félnehézsúly: 1. Finyák GyAC, 2. Raj
nai II. ARAK, 3. Németh (Pét). — Ne
hézsúly: 1. Süveges ARAK, 2. Kovács
ARAK, S. Gáliért ETO,

Olaszországba: Belgium, Svédország, 
Svájc, Németország, Románia, Jugo
szlávia, Spanyolország. És az ame
rikai teniszezők idei európai útját 
is az olaszok rendezik. Lesz alkal
muk tanulni az olasz teniszezőknek! 

«

(INTÉZKEDÉSEK AZ A M ER I
K A I PROFI-ÖKÖLVÍVÁS E LLE N .) 
A  sorozatos botrányok miatt —- hír 
szerint. —  állami ellenőrzés alá 
akarják helyezni az amerikai profi
ökölvívást. Arról is szó van, hogy 
feloszlatják az egész szervezetet és 
a jövőben a profi-ökölvívók csak 
cirkuszban léphetnek fel.

(GAZDAG A M ER IK A I CSÚCS- 
TERMÉS.) Az 1939. évben 115 új 
csúcsot állítottak fel Északameriká- 
ban. Ebből 69 úszó csúcseredmény 
született, 41 pedig az atléták dicső
ségét hirdeti.

*

(H ÍRVERÉS VAGY VALÓSÁG?) 
Max Baer, a nehézsúlyú ex-világbaj- 
nok —  hir szerint —  az amerikai 
finn követségnél jelentkezett. Baer 
— Európába akar jönni. A  lapok is 
fenntartással közük ezt a hirt, mert 
nem tudják —  hírverés-e, vagy pe
dig valóság?

BVSC—Salgótarjáni SE 6:2. A  Salgó
tarjánban vasárnap megtartott barátsá
gos görög-római birkózóviadalt biztosan 
nyerték a fővárosi vasutasok. Az ered
mények légsúlytól felfelé (az előlállók a 
budapestiek): Mester tussal győz Kónya 
ellen. — Csenky pontozással nyer Nyer
ges ellen. — Miklós tussal veszt Simo- 
nyival szemben. — Pintér győz Szöílősi 
ellen. — Tormássy tussal veri Kalászit.
— Kövesi tussal kikap Czirbesztől. — 
Kovács pontozással nyer Erős ellen. — 
.Palotás tussal gyűri maga alá Süvegest.
— A szünetben Mester Pintérrel, Palotás 
pedig Kováccsal szabadstílusú bemutatót 
tartott.

A Kecskeméti TE vasárnap országos 
ifjúsági görög-római birkózóversenyt ren
dezett a kővetkező eredménnyel: légsúly: 
1 Kenéz (Ceglédi Levente), pehelysúly: 
1. Kovács (Kecskeméti MÁV), könnyű
súly: 1. Hullai KTE, váltósúly: 1. Papp 
Szeg. VSE, közésúly: 1. Kócsai (Ceglédi 
VSE), félnehézsúly: 1. Beke SzVSE.

VEGYES HÍREK
LABDARÚGÁS

A C. MOVE és a CVSE január köze
pén megkezdi az edzést. Mindkét ceglédi 
együttes kom olyan akar készülni a ta
vaszi évadra és így bátran lehet várni 
jó szereplésüket. Különösen az I. B) 
osztályban vezető CVSE-től várnak Ceg
léden jó játékot.

A Hálókocsi Szladekkal és Gromusz.. 
szál erősödik a tavaszra.

A ZAC-ban Blaskó a balösszekötő he
lyére kerül.

Vizes (Váci SE) a BLK-t választotta 
új egyesületéül.

Forgács II., a Haladás csatára vissza
megy anyaegyesületébe, a GSE-be. 
Forgáccsal nagyon megerősödik tavaszra 
az amatőr csapat támadósora.

A bécsi WSC a Spartát akarja vendé
gül látni februárban.

Hozó, a Gamma SzISE csatára tavasz- 
szal újra sorompóba áll.

r Hargita Szklárral erősít. Adonits a 
sérülése miatt azonban hiányozni fog.

Átigazolás. Virág SzNSE a Kistex 
csapatába tart.

A jövó' héten az UTE is megkezdi a 
tornatermi edzéseit. ..Korán keli kezde
nünk — mondta Lutz Lajos edző —, 
mert mindjárt az elején három nehéz 
mérkőzésünk van: a Postás, a MÁVAG 
és a Cs. MOVE! . . . *

Az FVSK két-három vidéki játékossal 
frissíti fel együttesét.

RÁDIÓ
Mai műsor

HÉTFŐ, január 15.
Budapest I. (549.5 m). 6.45: Torna. H í

rek. Hanglemezek. — 10; Hírek. —
10.20: Téli idő járásjelentés a X V III. szár 
zadból. — 10.45: A  kalandvágy és a
magyarság. Irta: Ambruska József. — 
12.10: Operettrészletek hanglemezről.
Közben: Hírek. — 13.30: Országos Pos
tászenekar. Vezényel Eördögh János. — 
14.30: Hírek. — 16.15: Híres magyar is
kolák. Marék Antal dr. előadása a kas
sai és gödöllői premontrei iskolákról. — 
16.45: Hírek. — 17: Hírek szlovák és
ruszin nyelven. — 17.15 • Jeges halászat 
a Velencei-taven. Igali Mészáros József 
dr. előadása. — 17.45: A Rádió Szalőn-
zehekara. — 18.50: Vissza kell-e szorí
tani a nőt a kenyérkereső pályáról? 
Gortvay György dr. és Mihelics Vid dr. 
vitája. — 19.15: Hírek. — 19.25: Balázs 
Kálmán cigányzenekara. — 19.50: Ame
rika illemtant tanul. Fedák Ágota elő
adása. — 20.10: Az Operaház zenekara.
Vezényel Fridi Frigyes. — 21.40: Hírek. 
— 22.10: Pertls Jenő cigányzenekara mu
zsikál. —- 23: Hírek német, olasz, angol, 
francia és eszperantó nyelven. — 23.25: 
Delibes-hangverseny hanglemezről. (A 
szerző halálának évfordulóján.) — 00.05. 
Hírek.

Budapest n . (834.5 m). 18.50: Balázs
Kálmán cigányzenekara. — 19.25: Német 
nyelvoktatás. Szentgyörgyi Ede dr. elő
adása. — 20: Hírek magyar, szlovák és 
ruszin nyelven. ■— 20.25: Rejtett önarc
kép. Irta: Bercsényi Dezső dr. — 20.55: 
Tánclemezek.

Kassa (259 ra). 11.05: Szent László népe 
a Jászságon. Sági Farkas István elő
adása. — 11.20: Híres művészek hangle
mezről. — 11.40: Hírek magyar és szlo
vák nyelven. — 15.30: Szórakoztató- és
, tiadeiaewk.,

M O ZI

M i f é i  k itek
A  belügyminisztériumban űjabte 

tárgyalás kezdődött a magyar film
gyártás érdekében. Ezúttal főként 
arról van szó, hogy a filmgyártók 
szerint a vidéki mozisok aránytala
nul keveset fizetnek a magyar fil
mekért. Pedig ezekkel érik el a leg
nagyobb bevételeket. A  filmgyártók, 
azt szeretnék, hogy ezentúl a ki
sebb vidéki mozikban —  ahogy a 
nagyobbakban eddig is, — a bevé
tel arányában fizessenek a magyar 
filmekért. Igazságtalannak tartják, 
hogy olyan filmekkel, amelyekre ők 
ráfizetnek, a kis vidéki mozik tu
lajdonosai 3—400 százalékos ha- 
szonra tesznek szert.

Persze, a teljesen ellenkező érfie- 
kek összeegyeztetése nem könnyül 
feladat.

*
A közönség képzeletét erősen iz

gatják az amerikai filmcsillagok 
sokezer dolláros heti fizetéséről 
szóló hírek. A túlzott izgalmak el
kerülése érdekében közöljük, hogy a, 
nagy heti fizetéseket a hollywoodi 
filmcsillagok csakis altkor kapják, 
amikor■ tényleg dolgoznak. Évente 
legfeljebb 20— 25 héten. Néhány vi
lághírű filmcsillag azonban film jei
nek a jövedelméből is részesül. 8 
ebből lesz milliomos.

*
Olasz filmesek jártak Budapes

ten. A  ,,Bercsényi-huszárok“  olasz 
filmváltozatáról tárgyaltak. Való
színű, hogy a nagysikerű,,, magyar 
filmet még a tavasz folyamán újra 
elkészítik. Rómában, olasz nyelven.

M O Z IK  M Ű SO R A  í
RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szombat, V =  vasár

nap, n — */«, f  =  Vs, h ■= %„

Bemutató mozik
ÁTRIUM. Margit-kSrút 55. Te!.: 153-034. 
f6, £8, £10. Sz. V.: £4-kor ifi- Bercsényi hu
szárok. 2-ik héti
CASINO Eskü-űí 1. T .: 383-102, ifi. f8, 
flO. Sz. V .: £4-kor is. Pygmalion.
CITY Vilmos császár-út 36. T : ,111140. h6, 
h8, hlO. Sz. V. í2-kor is. Az eiső csők. 
COKSO. Váei-u. 9. T.: 182-818. n6, n8. nlO- 
Sz. V .: n4-kor is. Trópusi mámor. V. de. 
nl2 matiné.
DÉCSI. Teréz-körút 28. T-s 125-852. 6, 8» 
10. Sz- V.: 4-kor :e. Csapda. 4-ik hét!. 
FÓRUM, Kossuth L.-u 18. I 189-543. 
nS, £8, li 10. Sz. V.: nA-kor is- Halálos ta
vasz. 4-ik hét!
H Ili ADÓ FILMSZÍNHÁZ. Erzsébet-krt 13. 
T-: 222499. 4 híradó, legújabb fölvételek a 
finn győzelmekről stb.
OMN1A Kölcsey-utca 2. T : 130125. 5, n8, 
£10. Sz. V.: 4, 6, 8. 10. Bercsényi huszárok, 
2-ik hét!
KAD1IJS. Nagymező-utca 72. T-: 122-098. 
fé, h8, hlO. Sz. V .: í'4-kor is. Semmelweis. 
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T : 
222002. n6. f8, hlO. Sz. és V: 4, 6, 8 10. 
Az első csók.
SCALA Teréz-krt. 60. T.: 114411. n6, Í8, 
hlO. Sz. V.’: 3-kor is. A  nőnek mindig 
sikerül.
URA M A. Rákóczi-út 21. T.: 145 046. 5, nS, 
£10. Sz. V .: h3-kor is. Házasság kizárva. 
Prolongálva! V. d. e. 11: dr. Benedekné 
Zilahy Irén: Amerikai élményeim.

Utánjátszó mozik
BROADWAY. Károly-körnt 8. T-: 144-212. 
n4, £6. h8, 10. Sz. V.: 1-kor is. Isten 
vele, tanár úr!
PAPITÓL. Baross tér 32. Te!.: 134 337.
3, n6, f8, hlO. V.: íll-kor, hl-kor is. A 
holiíap hősei. 3-ik hét!
CORVIN üllői-út 40. T : 138988. f4, f6, 
£8, flO. V .: f2-kor is. A  miltádó.
ELIT  Szent István körút 16. T : 114502.
4, 6, 8, 10. V-; 2-kor la. 6 hét boldogság.
HOLLYWOOD Beihlen-tér a. T . 142:50. 
?í, £6, £8, Í10. V.: f2-kor is. A miltádó. 
KAMARA- Dohány utca 42. T.: 141-027.
11, 2. 4, 6, 8, 10. Gibraltár. 4-ík hét! 
LLOYD Hollán-utea 7/a. T.: 111994.,
4. 6. 8, 10. V.: 2-ltor is. A miltádó. 
PALACK. Erzsébet-krt 8. T .: 221-222. 11, 
2, 4, 6. 8, 10. Hófehérke és a 7 törpe. 
4-ik héli
SAVOY, Üllői-út 4. T.: 146040. Í4, f6, f8, 
£10. V.: £2-kor is. Mazurka.
SIMPLON Horthy Miklós-út. 62. T-: 268999. 
Í4, Í6, £8, Í10. Sz. V.: i'2-kor is. Kriszti
na királynő.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 140840. 11, 2, 
4, 6, 8, 10. A  gorilla-

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-utca 17. T-: 355374. 
n4, nG, n8, nlO. V.: n2-kór is. Riadó In- 
diábíin.
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T ; 384563. 
4. 6, 8, 10.- V: 2. 3, 4, 5 6, 7 8, 9., 10. 
Két lány az utcán.
BUDAI APOLLO Széna-tér, T : 351500. 
f5, h7, 9. V .: f2, f4, 16, Í8, flO. Heten a 
Himalája ellen.
ELDORADO Népszinház-utca 31 T : 133171. 
4, 6, 8, 10. V .: 2-kor is. A  .megbélyeg
zett asszony.
HOMEKUÍj, Hermina-u 7. T.: 296178.
h5, 7, nlO. V .: f2-töl. Serdülő asszonyok. 
IPOLY Csáky-utca 65. T: 292626. £4, 16 
Í8, flO. V .: í2-kor is. A  3 testőr. 
JÓZSEFVÁROSI. Kálvária tér 7. T<: J34- 
644. Í4, 16. f8. flO. V.: f2-kor is. Két
lány az utcán. A  17-es riadóautó. 
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T ; 342947. 
11, 2, 4, 6. 8, 10. Mámor.
OTTHON Ben.c-zky utca 3 T.: 146-447.
n4, n6, n8, nlO. V .: n2-kor is. Mámor. 
PATRIA. Népszínház utca 13. T :  145-673. 
4. 6, 8. 10. V .: 2 kor is. Mazurka. 
PHÖNIX Rákóczi-út 68. T: 144454. 11, 1, 
3. 5, n8. flO. Kaukázusi brigád.
KIÁLTÓ. Rálíóezi-út 70. T-: 139-497. fii. 
fi. h3. 5. b». flO. V.: io 12. 2 4. 6. f 10- 
A 17. számú riadó autó. Két lány az ut
cán.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé"

vei minden nap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp. V III., Rlikk Szilárd utca 4. 
— Telefon 132—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Poslafiól: 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Ff* 
lelőe szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: Kultsár István.

Előfizetési d íj: Belföldre ettr hóra F 
2.20, negyedévre 6— , külföldre t. — 
(Amerikába 10— ).

Nyomatott a Stádium Rt. kBrforrdffc
pata. ffWoMto Orfez AUulir


