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Az ököléivé €sH 
inai műsora

Városi Színház
F é l I I-k o r :  B VSG — M , Posztó.
Vezeti: Tokaji és Zemler.
1-2-kor: BTK—WMTK.
V ezeti; Y in lcze  i J. és K e ve- 

h á z i : .............
P.ontoz: .. R ybaroz ik  lengyel, 

Csöpp (K assa ) és H itle r  (S ze 
g ed ). A  b írób izottság külön pon
tozói: Fórra,y, K á ro ly i, M a gyar, 
VhHö'zei Gv. és ' Eisner.

Időmérő: .Sághelyi. >

A fjf@rsfoa|n@!t$á|j @Isft nap ja  után
L a d á n y i  G e d e o n  v e z e t  

H i d v é g h y  é s  G i i n d i s c h  

e l ő t t  ~
A  gyorskorcsolyázóbajnokság négy 

futama közül kettőt tegnap reggel 
futottak a versenyzők, a másik 
kettőt ma, vasárnap reggel 8 és 9 
órakor futják.

A  tegnapi első nap a várakozás
nak megfelelően zajlott le.

Csupán Bácskai és Winter gyenge 
vágtázó formája volt meglepetés. 
Ladányi biztos fölénnyel nyerte az 
500 métert. Hidvéghy pedig kicsit 
jobb körülmények között' bajnoki 
csúcsot is futhatott volna 3000 
méteren. Gündisch harmadik helye 
örvendetes meglepetés. Jönnek a 
fiatalok!

©
Már hét óra előtt együtt van a 

bajnokságon induló mezőny, csak 
Bácskai hiányzik még, az állandó 
későnjövö, de ő is rövidesen megér
kezik és párperces bemelegítésével, 
villámgyorsan végez. De nem. így a 
többiek, mert. minden felesleges 
percet kihasználnak a jó, alapos 
előkészületek érdekében. A  pálya 
viszont. nincs a legjobb állapotban, 
mert a nagy havazás miatt három 
napja már nem tudtak friss jeget 
csinálni és így Leviczky dr, a gyors 
szakosztály elhöke ' egy órával el
halasztja- a,, verseny kezdétét ..és 
személyes felügyelete ■ mellett gyalu- 
lással igyekeznek a jégmesterek a 
m eglevő jeget simábbá és gyor- 
^Ub,á,.it,eEUi..i Közben a havazás is 
szüneteket tart és így még arra is 
van mód, hogy a jeget vízzel ,.fel
húzzák''. íg y  tehát a verseny tűr
hető-'jégen, szemerkélő havaz i.sban 
és kis szélben pontosan ' 9 órakor 
kezdődik az 500 méteres futahi- 
mál.

500 méter:
1. Ladányi 6. 46.8 mp, 2. Bácskai 

#7.7 mp, 3. Kiss 48.1 mp, 4. Hid
véghy 48.6 mp, 5. Wintner 48.6 mp, 
6-—7. Gündisch és Ladányi E. 48.7 
mp, 8—9. Engedi F. és Somlai 50.3 
mp, 10. Elekfy 51.3 mp.

Az első pár Ladányi G, és Enyedi
F. Ladányi Glda remek vágtázó
formájában könnyen nyer. Enyedi 
álmosan -futott. - -

Utána a Ladányi E.— Somlai Ket
tős következik. A  . kis Ladányi 
végig vezetve könnyen győz a 
gyenge napot kifogó Somlai ellen.

Harmadik párban B '.cskai - vetél
kedik Kissel. Bácskai esélyes -elére 
gyengén megy és alig veri 4- 5 
méterrel a jól küzdő ellenfelét.

Gündisch—Elekfy. Gündisch szép 
stílusban fölényesen veri a fiatal és 
tehetséges Elekfyt.

Utolsó párban fut a távcsűcs 
tulajdonosa, Wintner és Hidvéghy'. 
Wintner mostani rövidtáv-futásaival 
teljesen feledteti régi nagy. vágtázó 
formáját. Hidvéghy egy méterrel 
megelőzte, öt, habár egyénlő időt hir
dettek mindketöjüknek.

Egyórás pihenő után került sor a 
3000 méterre. Előzőleg azonban 
megejtették a sorsolást és annak 
hallatára, hogy Ladányi ismét Hid- 
véghyvel fut párban, felmorajlik á 
nép._

3000 méter:
1, Hidvéghy 5:10.4 mp, 2.- Ladányi

G. 5:15.1, 3. Gündisch 5:25.1 mp, 4. 
Ehyedi F. 5:27.7 mp, 5. Wintner 
5:33.1 mp, 6. Elekfy 5:34.3 mp, 7. 
Ladányi E. 5:38.9 mp, 8. Bácskai 
5:40.7 mp, 9. Somlai 5:44.4 mp, 10. 
Kiss 5:46.7 mp.

A  Ladányi— Hidvéghy pár fut el- 
sőuek. Hidvéghy nagy küzdelem
ben csaknem 50 méterrel veri ellen
félét. Ladányi a körülményekhez 
kénest nem futott rosszul.

Ütápuk Kiss és Enyedi F. követ
kezik. Enyedi lelkes, szép futással

könnyen győz. Kiss kiábrándítóan 
futott.

Harmadik párban Wintner és 
Elekfy fut. (A  múlt és a jövő!) Az 
Ifjúsági Elekfy sokáig jól tartja 
magát, de Wintner hajráját már 
nem tudja átvenni.

Következik a Ladányi E.— Gün
disch kettős. Ladányin meglátszik,, 
hogy betegsége miatt edzésszegény: 
nem tudja felvenni a küzdelmet a 
nagyon jól, egyenletesen futó Gün- 
dtschsel. Gündisch most éri el első 
helyezését a föversenyzök között.

A  Bácskai—Somlai pár kiábrán
dítóan megy. Sokkal jobb eredmé
nyeket vártunk tőlük.

A  verseny után Lator Géza dr és 
Leviczky dr felügyelete mellett ki
számították az eredményeket. Az 
eredményeket az 500-as ' alapidök 
adják. (Tehát a 3000-es eredménye
ket hattal kell osztani.)

A  bajnokság két futama után a 
következő sorrend alakult kJ:

1 . Ladányi Gedeon 99.316 ponttal,
2. Hidvéghy Í00.333 ponttal, 3. Gün
disch 102.883 ponttal, 4 . -W intner 
104.116 ponttal, 5. Bácskai 104.483 
ponttal, 6. Enyedi F. 104.916 pont
tal, 7. Ladányi E. 105.183 ponttal, 8. 
Kiss ’ 10.5.8§3’ ponttal, 9. Elekfy 
107.016 ponttal, 10. Somlai 107.700 
ponttal.

A? első két versenyszám után 
Leviczky dr. kijelölte azt a négy 
futót,. aki. ma. délután résztyesz -a 
BLKÉ budai pályáján a jégünnepé
lyen. . Ezek a következők: Ladányi
G . y  Hidvéghy, Elekfy és Kiss.

Ml lesz m á t
Ma reggel 8 órakor az 1500 mé

teres futammal kezdődik a gyors- 
korcsolyázó bajnokság harmadik 
száma.

A  befutás sorrendje a következő 
lehet: (belföldi csúcs: 2:24.4 mp
Hidvéghy, 1938. - Bajnoki csúcs:
2:26.5 mp Ladányi G. és Hidvéghy, 
1938) 1. Ladányi G., 2. Hidvéghy,
3. Bácskai, 4. Gündisch, 5. Enyedi
F;, 6. Ladányi E., 7. Wintner, 8.
Somlat, 9. Kiss és 10. Elekfy. Vár
ható eredmény jó jég és kedvező 
Idő esetén 2:26 mp.

Még kell még említenünk, hogy 
az 1500-ra a párosítás az 500-as 
befutó alapján adódik (1— 2, 3—4 
és így tovább), 5000 méteren pedig 
a 3000 méteres eredmény alapján 
állnak össze a párok. E két táv 
futásához már csak a párok . sor
rendjét fogják sorsolni. Tehát 
ezekszerint 1500-on Ladányi G. és 
Bácskai fut együtt, Hidvéghy pedig 
Kissel kapcsolódik ősszé. 5000-en 
Ladányi G. és Hidvéghy együtt fut.

9 órákor lesz az 5000 méteres 
verseny. (Belföldi csúcs: 8:42.9 mp 
Ladányi E., 1938. Bajnoki csúcs: 
8:50.9 rnp Ladányi G., 1939.) A  be
futás sorrendje a következő lehet:
1. Hidvéghy, 2. Ladányi G., 3.
Enyedi F., 4. Gündisch, 5. Wintner,
6. Ladányi E., 7. Bácskai, 8. Som
lai, 9. Elekfy és 10. Kiss.

A  végső győzelemre kétségtelenül 
Ladányi Gedeonnak van több esé
lye. 1500 méteren jelenleg jobb, 
mint Hidvéghy (az idén kétszer is 
megverte), 5 0 0 0 -en pedig Hidvéghyr 
vei fut párban, ami annyit jelent, 
hogy 6 másodpercnél nem fog  töb
bel kikapni. Hidvéghy csak akkor 
nyerhet, ha mindkét távon győz. 
Gündisch harmadik helye a legbiz
tosabbnak látszik. A  4—5. helyért 
Wintner és Enyedi F. fog verkedni. 
Bácskai hatodik helye valószínű. 
Aligha kerül előbbre.
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Vidor három góljával
győzött Istanhulbatt 
a Hungária

Hungária—Galatasarail 3:2 (2 :1 )
A  párf©s játékvezető  s.em tud ta m egakadátyoani 
a H u n gária  győzelm ét

.1 •— Telefonjelentésünk —> • - . ■>.

Istanbul, január 20.
Ma délután a Galatasarail csapa

tával játszottunk és értékes győzel
met arattunk. A  Galatasarail ellen 
törökországi portyája során a 
Ferencváros Is játszott s a zöld
fehére l:l-re  végeztek vele.

Első törökországi mérkőzésünk 
élénk érdeklődést váltott kJ. Hatezer 
néző vonult fel á pályára és a néző
téren ott volt a török hadsereg fő- 
parancsnoka is.

Napsütésben, kicsit sáros, salakos 
pályán játszottunk. íg y  állottunk 
fel:

Szabó — Kis, Bíró — Négyest, 
Turay, Sebes —  Vidor, Cseh, Kardos, 
Dudás, Titkos.

Mindjárt az első percben Titkost 
jó helyzetben felvágják, Samiaci- 
koney játékvezető azonban nem 
fütyül..Továbbra is inkább mi táma
dunk. A  10. percben Titkos Turay 
remek labdájával megfut, bekanya
rodik s esak hajszállal lő fölé. 
Dudás is fölé durrant. A  játékvezető 
sokszor állítja meg a csapatot téve
sen, les címén.

Á  24. percben Cseh kiugratja 
Vi-lort, a szélső fut s mintegy 12 
méterről az ellenkező felső sarokba 
vágja a labdát. J:'J. '

A  következő perc újabb gólt hoz. 
Szép összjátékkal viszi a jobb- 
szárny a labdát ss végül Kardos 
labdáját Vidor laposan az alsó 
sarokba teszi. i-:ü

A  26. perc is góllal végződik, de 
ezt mi kapjuk. Szabadrúgás a 
Hungária ellen, a játékvezető Még 
nem is fütyül, a törökök már el- 
rúaják a labdát, a védelmünk meg
torpan, a jobbszélső elfut s a bal 
alsó sarokba vágja a labdát. 2:1.

Eseményekben dús most a játék. 
A  28. percben a török védelem a
16-oson kézzel ment, Turay szabad
rúgását a kapus szögletre védi. 
A  másik oldalon Szabó kifutással 
tisztáz. A  31. percben szöglet elle
nünk. Biró fejeli ki a labdát. A  35. 
percben Titkos megsérül, Müiler 
lesz a balösszekötő és Dudás a bal
szélső.

Egy-két szöglet, néaány jó táma
dás jön , még és vége a félidőnek.

A  második félidőre Titkos újra 
beáll és teljes lesz a csapat. Sokat 
nem tehetünk így sem, mert a 
játékvezető rettenetesen nyom. Min
den megmozdulást lefúj durvaság 
és les címén — pedig csak a török 
csapat durva. Mindjárt az első per
cekben Szabó kifutással ment, T it
kos rúg szögletet, aztán Kardost 
állítja meg a sípjel jó helyzetben. 
Lest ítél a játékvezető.

Sorozatos támadások után a 82. 
percben Kardos a félpályán jól 
ugratja ki Vidort, az egyedül lefut, 
még a kapust is kicselezi és úgy lő 
közelről a hálóba. 3:1.

A  35. percben szép akció után 
kiegyenlítik ezt a gólt a törökök. 
A  jobbösszekötö lyukra játsza a 
középcsatárt és az nyolc méterről 
laposan a bal sarokba lő. 3:2.

Még egy helyzete van a török 
csatársornak, de á jobbösszekötö 
lövése csak kívülről találja el az 
oldalhálót. Aztán mi nyomulunk fel, 
Cseht nagy helyzetben vágják fel a

Sí, JÉGHOKI, 
KORCSOLYA
ro  H u  1 és l e i t z e r e i i s

S l l l l  68 P L f t K L
soortáruházaiban, V I.. \ Unjon császár.

38. és >4A  Vácion. 40. szám.

16-oson belül, ezt azonban a játék
vezető nem, veszi észre.

léi Játszott & Hangárig
A  török csapat nem volt könnyű 

ellenfél.. A  két hátvéd és a jobb
fedezet rendkívül durva volt —  de 
játszani is tud a csapat. Még az 
ellenfélnél is nehezebb volt a játék
vezető ellen küzdeni. Minden meg
mozdulásunkat lefújta, az eliénfé’ 
durvaságait pedig szabadjára enged
te. Csak a Hungária jó játékának 
köszönhető, hogy mégis győzött. 
Kitünően játszott a fedezetsor, a 
három gólt rúgó Vidor, továbbá Cseh 
és Titkos,

Feldmann Gyula: Ilyen pártos
játékvezető mellett nagy teljesítmény 
a győzelem.

Schvoeng József: Nagyon jól
játszott a Hungária. A  játékvezető 
rossz volt.

?owá5»t*l műsor '
Holnap, vasárnap a Fenerbagese 

'.esz az ellenfelünk, hétfőn pedig 
(a harmadik .mérkőzést a három
napos Bairam-ünnepre való tekin
tettel erőrehozták) a bajnokcsapat, 
a Besiktas ellen játszunk —  elő- 
mérkőzést. Utána Istanbul—Ankara 
városközi válogatott mérkőzés lesz.

Takács Béla.

Kálmán és m ieísőmezőgazda- 
sági középiskola nagy fölény- 
nyet győzött a KISOK herő* 
teti sífutóbajnokságáhan

Tegnap  délután a  Svábhegyen 
pazar havon ta rto tták  m eg a 
K IS O K  kerü leti sifu tóbajnokságát és 
az alsóbb korosztá lyok  fu tóverse
nyeit. A  ba jnok i cím et —  m int az 
előrelátható v o lt  —  a  m agya r  sífu
tás legnagyobb Ígérete, a  fe lső
m ezőgazdasági tanulója, Kálmán 
nyerte ig a z i klasszisfölénnyel, K ár, 
hogy a ta va ly i összetett bajnokság
ban első Méray I. nem indulhatott, 
m ert akkor ta lán  nem győzö tt v o l
na több, m int k é t perccel Kálmán. 
A  csapatversenyt is n agy  fölénnyel 
nyerte a Felsöm ezögazdasági, a f ia 
talabb korosztá lyokban viszont a 
To ldy  g im názium  végze tt elől. —  
Részletek :

IV. korosztály (egyúttal K IS O I kerületi 
bajnokság.': 1. Kálmán Fiiig, 25:19, 2. Kal
már Fing. 27:44, 3. Turinyi Vörösmarty g. 
27:53, 4. Sziklavári Fing. 28:17. 5. Tagai 
Fing. 23:21, 6. Vineze Árpád g. 28:23, 7. 
Gornda Toldy g. 28:27, 8. Méray II.  Toldy 
g. 28:31, S. Zoltán Árpád £,. 28:41, 10. 
Pásztor Toldy g. 28:46.

II. Búzás Fmg. 29:06, 12. Kies I. Fing.
29:07, 13. Hrabovszky Fing. 29:08, 14.
Szigeti Fing- 29:30. 15. Tuplor Eövtös g. 
29:06, 16. Kegyes Toldy g. 29:51, 17. Ba- 
bóesi Fmg. 30 : l f , 18- Hernádi Árpád g. 
30:33. 19. V irág Fmg. 30:43 és Kiss .!• 
Árpád g. £0:43.

21. Hermáim Toldy g. 30:46, 2. Király 
Fmg. 31:02, .23. Sándy Toldy g. 31:48, 24. 
Somlai Fmg. 31:21, 25. Semsei Árpád g- 
32:20, 26. Békey Werbőezi g. 32:49, 07. 
Szász Árpád g. 33:02, 28. Horváth Árpád 
g. 33:09/ 29. Hűbéri Árpád g- £3:1£, 30. 
Nyári Árpád g. 33:51.

31. Romhány Fmg. 34:03, 32. Bankért 
Fmg. 34:15, 33. Elisoher Wesselényi fk- 
£4:25, 34, Fejes Ném. b. reál 34:28, 35. 
Éress Toldy g. 35:26. 36. Szörényi Toldy 
g. 35:49, 37. Pusztay Vörösmarty g. 34:41. 
38. Felsői Fing. 41:07, 39. Rosta Vörös
marty g. 31:31. 40. Klein Vörösmarty g. 
41-53, 4l. Gríinfeld Vörösmarty g. 42:23-

Csapatbajnokságban: 1. Folsömezögazda- 
sági közéoisko'a 23 pont, 2. Toldy g. 60 
pont, 3. Árpád g. 65 pont. 4 Fmg. B) 
73 pont.

I II .  korosztály (táv kb. 2-5 km): t- 
Henrik To dy fe. 9:17, 2. Lnozkovics Toldy 
g. 9:51, 3. Szilyáesy Toldy g- 3:56, -4- 
Grossmann Fmg. 10-29, 5. Gyuris Toldy 
g- 10:35, 6, Bókay Fmg. 10:45, 7. SÓmló 
Árpád g. 10;45.3, 8. Fazekas Fmg. 11:19, 
9. I.eleszi Szí. István fk. 11:32, 10. Koréin 
Fmg. 11:39.

11. Takács Fmg. 11:41. 12. Rergsmann 
Berzsenyi g. 11:42, 13. Told Fmg. 11:53, 
14. Ottó Werbőezi g. 11:56. 15. Hütkay 
Kír. kát. g. 12:20, 16. Sehwartz Toldy 
g. 12:32, 17. Cteatai ,Fmg. 12:33, 18. Gál 
Fmg. 12:36, 19. Szabó Fmg. 12:49, 20. 
Rudas Fmg- 12:57.

21. Rosta Vörösmarty g. 13:11, 22. Subek 
Vörösmarty, g. 13:22, 2S. Kékesi Fmg. 
14:00. 24.' Réichl Vörösmarty g. 14:07, 25. 
Regnáld Árpád g. 15:15.

I I .  korosztály (táv 1.5 km): 1. Eper
8 Árpád g. 4:04, 2. Máthó Árpád g, 4;3Í»

3. Fogarasi Toldy g. 4:33, 4. Túrnál Toldy 
g. 4:37. 5. Okos Árpád g. 4:39, 6- Mátéi! 
Árpád g. 4:44, 7. Palkó Töldy g. 4:47, f. 
Benedek Toldy g. 4:58, 9. Krenzer Árpái': 
g. 5:00, 10. Frenkel Toldy' g. 5:01, 11- 
Szabó Árpád g. 5:03, 12. Cseuz Árpád, g, 
6:03. 13. Páskándy Toldy g. 6:45.

Ma, vasárnap délelőtt 11 órakor 
az ugróversenyt, délután 1 órakor c 
műlesiklást rendezik meg a Sváb
hegyen.

h e m  é t ié i * * #

Sveckesztá uc /
—  Mit, Terefere?
—  Azt, hogy miért olyan félhába- 

rodottak a Taxisok egyeq .Vezetői 
Váradi távozása miatt.

—  Érthető, hiszen az egyik leg
jobb játékosuk távozott el.

—  Igen, igen... de néhány nappal
ezelőtt az egyik nagyegyésületünk 
vezetőjének nemcsak a Jobbszélsői 
kínálták átadásra, hanem sokszor 
rakoncátlankodó közép fedezetüket
is . . .

S2TENBRŐDI SS LENGYEL NAGYON 
BELESZÁLL . . .

Elektromoséknál serényen folyik 
munka. Potya mester izzasztó délutánja'■ 
ról sohasem hiányzik senki. Minden’;: 
nagy kedvvel készül a bajnoki rajtra 
A  legszorgalmasabb Szendrödi és Lengyel, 
a két „tartalék” .

Fogadkoznak is, hogy tavasszal nens 
fogja őket érni ez a. szégyen. Már az elaö 
meccsen mindketten az első csapatban 
akarnak játszani.

A  két válogatott összeesküvését Gajdos 
és a kis Fűzi is niegneszelte s ha nem is 
mondják,' de ők is fokozzák az iramot 
Négyőjük között olyan nemes verseny 
folyik, aminek csak az Elektromos fogja 
a hasznát venni.

Legutóbb pénteken délután volt erőn
léti edzés EiektromoséknáL Mindenki olt 
volt, csak a kis Fekecs hiányzott. Egy
hónapos gyakorlatra ment. A  tavaszi 
rajtra azonban 8 is játékra jelentkezik.

Egyenruhái, 
polgári öltönyt

előnyös feltétetek 
mellett Mseit

Ragu Kálmán
tv ., K O S $ B > 0  £ > Ö ', e
(S a já t hás)  T e L : t-SSSSS 
A l a p i t t a i c t t :
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A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez 4p és for
galomban levő használatlan |o filléres 
bélyeges kell mellékein'. Aki hetenkint 
Sínéi több szelvényt küld, n  tegyen

ide kérésziéi, vagy eslllagoi

F É L I D Ő  A Z  N B - B E N

A  T Ö R E K V É S
n a g y  m egbecsü lést ssger^ett mm N E B ^bafno fen^k

taw ásskoiásra  
IHnnefe össxe  
m |©vé héten m fő 
v á ro si a m a tő rö k  
vezetői

Sarssav János l®rv® 
az 1940-41-es amatőr* 
bajnokságra

A  fővárosi amatőrök teljes toi- 
sonytalanságbox. vannak az 1940— 
41.’ évi beosztás felől. A  budapesti 
amatőrök nem tudják, hogy mi lesz 
a jövő labdayúg'óidényber} az önálló
ságúkkal. A  kérdés nagyon időszerű 
ás sokakat érdekei, ezért Barcsay 
Jánoshoz, a BLASz ügyvezetőjéhez 
fordultunk, aki a fővárosi amatőrök 
ügyeit kitünően ismeri és azoknak 
minden ügyes-bajos dolgává! tisztá
ban van,

—  feriri&setesm tudóié árrá}, 
hogy q labdarúgás legfőbb vezető
sége különböző tervekkel foglalko
zik a labdarúgás ügyvitelének egy
szerűsítése érdekében. Tudom, hogy 
mit akarnak csinálni a BLASz-ban 
is. Még nem . volt alkalmam, be
szélni az amatőregyesületek veze
tőivel, intézőivel a jövő felöl, de ez 
a közeljövőben megtörténik. Nekem 
a következő az elgondolásom az 
1940— ti,  évi beosztás tekint ötében.

—- Tartozzék Budapest 30 kilo-, 
méteres körzetében minden amatőr- 
egyesület a BLASz-hoz. A BLASz- 
ban aztán három alcsoport lenne 
teljes önállósággal. Ezeknek az ah 
csoportoknak lenne egy esztendőre 
külön egyesbírája, előadója, he
lyettes ügyvezetője és titkára. Ezek 
az alcsoportok maguk intéznének 
el mindent saját hatáskörükben, de 
azért például a bajnoki év végén a 
kiesés és feljutás dolgában a BLASz 
központja döntene. A BLASz köz
pontja az év végén, ha úgy látja 
jónak, akkor egyik csoportból a 
másik csoportba helyezhet eso.pof.o- 
kat. Ezekben az alcsoportokban 
már az í940-41-es bajnoki évben 
egy el$ö osztály, két második osz
tály é$ ' négy 'harmadik osztály 
lenne, Így aztán elérhető lényé az, 
*H>gy könnyebb lenne a feljutás 
magasabb osztályba. Mindez terv 
még csak és ezeket a jövő héten, 
24-én kívánom megbeszélni az 
egyesületek vezetőivel. Ezúton is 
kérem az intézőket, hogy f. hó 24-ért, 
szerdán este jelenjenek meg a 
BLASz-ban. It t  aztán mindenki 
előadhatja kívánságát, óhaját.

— Mikorra várható döntés ebben 
az ügyben?

■ss V&U túdam, hogy a jövő hó
nap elején meglesz már a döntés, -== 
felelte Barcsay János,

Elmondta még az ügyvezető, hogy 
a M0VE vezetőségével Is tárgyal és 
ha sikerül, akkor a MOVE-vál sze
retne úgy megegyezni, hogy szoros 
kapcsolata legyen velük s, jövőben,

A B. Vásatás már «( szabadhaia tartja 
»  vasár sápi edzését. Splmcezi adzá mond
ja: — «5 *  moit teli bemén? mupkába 
fogni a fiúkat. nehogy meglepet \  írjen 
bennüüfeei a? rs<5 bajnoki mérbcaéfiében.

Sásoár, a Pénzügy jeles csatira a 
szegedi KEAC csapatát" választotta új 
egvesü'nlénl. .

Az ETC-hes az lfjűsáli Gelonesér kap 
helyet.

PMTK bő? ’#aW>5t ‘e 8 BLK' Íií8í!öí
As b*M fE fedezetsor# «z lesz: Mikulás. 

Varga, Wiftrpann,
A PMTK-t Gürt'.or javítja.
A  8  Sfagyarsás? térnadésoráí teáé! 

Sztenaid irányítja-
is Pap non iá Shiinssl ás Virággal Íris

z t M ~a&fittesét,

A  „Töri" már kétszer te feljutott, 
de egy idénynél többet egyik alka
lommal sem töltött ei az NB-ben. 
Bizonyára most is voltak, akik azt 
hitték, hogy a Törekvés most is 
kiesik, tálán szépen esik ki —  de 
kiesik. Ezek a sötétsnlátók azonban 
tévedtek, mert a Törekvés ezúttal 
már az NBB kohójában iszott hozzá 
az NE-küzdelmekhez. A  Törekvés 
NBB-bajnok volt az elmúlt idényben 
s nem kisebb ellenfelet gyűrt maga 
alá, mint a WMFC-t. Nem sétával 
készült tehát fel az NB-re, hanem 
igesj komoly küzdelmekben.

Pontosan a bajnoki táblázat köze
pén helyezkedett el a Törekvés s 
kevesebb pont választja el az első
től, mint az utolsótól. Szép sikere 
ez a kitűnő amatőrcsapatnak s ha 
a jövőbe nem is lehet látni — jog
gá! reménykedhet abban, hogy a 
jövő évben is az NB-ben játszhat.

Nincs összeró?p3nás
Ha a Törekvés eredményeit vizs

gáljuk, meg kel! állapítanunk, hogy 
nincs egyetlen egy úgynevezett 
súlyos veresége sem, egyetlen egy
szer sem roppant össze a csapat. 
Egyetlen háromgólos veresége van 
mindössze, ezt azonban a Hungá
riától szenvedte el s a Törekvés 
ezea a mérkőzésen sem játszott egy 
cseppet sem alárendelt szerepet.

Győzelmei között néhány első
rangú teljesítmény akad. Elsősorban 
«  Kispest ellepi S:l-es győzelme, 
amelyet közvetlenül azután aratott, 
hogy a Kispest a Ferencvárost 
gyűrte maga alá. A  Szeged elleni 
döntetlen sem rossz.

Általában a Törekvés vereségei 
mindig egyenrangú felek harcai közt 
születtek meg, a Törekvés büszkén 
elmondhatja, ' hogy az egész őszi 
Idény folyamán egyszer sem játszott 
alárendelt szerepet.

Ú jpesttő l —  {gammáig
Vereséggel kezdte, vereséggel 

végezte a „Tőri“ az idényt. Az első 
két mérkőzést elveszítette. Kikapott 
az Újpesttől és kikapott a Ferenc
várostól. Ha azonban a körül
ményeket vizsgáljuk, meg kell álla
pítanunk, hogy mindkét mérkőzés 
kemény küzdelem, volt s mindkét 
nagycsapatnak nagyon meg kellett 
dolgozni a győzelemért. Nehéz volt 
az Újpest győzelme, de még nehe
zebb a Ferencvárosé. A  Törekvés itt 
öngólt lőtt, ürest hibázott, kép
telenül nagy helyzeteket hagyott ki 
s csonka csapattal fejezte be a 
mérkőzést.

Ettől kezdve azonban
lsét mérkőzésen keresztül veret
lenül szerepeltek az amatőrök.

Kitűnő játékkal megverték a Hala
dást, döntetlenül játszottak a 
Szegeddel (a  játék képe alapján a 
Szeged örült ennek a döntetlen
nek), megverték a Nemzetit, a 
Szolnokot, a Taxit, döntetlenül 
végeztek a Kassával (ez volt a 
Törekvés leggyengébb eredménye), 
megverték a Bocskait, majd végre 
elszenvedték hosszú idő óta első 
vereségüket az Elektromostól. Ez 
sem volt síiim mérkőzés, nem min
denben p Törekvés volt az oka a 
vereségnek. Ezután jött a Kispest 
elleni találkozó, amelyen a vezető 
Kispestet simán elverték 3 ;l-re .

Két vereség következett ezután, 
de ezek közül az első erős küzde
lem, tiszta sport után alakult ki. 
A  Hungária nkas játékkal, teljes 
felkészültséggel volt kénytelen 
játszani a Törekvés ellen s így 
verte meg 3:0-ra a végig jól küzdő 
amatőresapatot.

Utolsó mérkőzésén egy góllal 
kikapott a Gammától. Itt már egy 
kis fölényeskedés is volt észlelhető, 
(je mintha már fáradt is lett volna 
a epapat,

íg y  s?e(jett össze tizennégy poa- 
tot * g Törekvés aa őszi idényben, 
megjegyezve azt, hogy a Törekvés 
a Nemzetivel is játszott,  két pont
ját kemény küzdelemben harcolta 
ki, nei$ pedig 0:Ö-ág gélaránnyal 
kapta.

M unKáscsapst.,,
A  Törekvés jó teljesítményét 

annál magasabbra kelj értékelnünk, 
matt apnátőr-esapatról, sőt munkás-, 
csapatról van szó. A  Törekvés g? 
Sgzaki Főműhely csapata § a 
csapatnak csaknem valamennyi 
tagja ott is dolgozik. Mit dolgozik? 
Jórészt nehéz testi munkát. A  mű
helyekben tölti tg a játékos az 
életét, súlyos emelésekkel járó műn-! 
kát végeznek, esztergapad mellett 
dolgoznak naphosszat s _a munka 
végén rohannak ki $ gá ly#a  edzést 
tartani. Nincs kivétel, a Törekvés 
áátékoaaiaaSs HggpStaJPOi fiefeés

' munkát kell végezniök, mint akár
melyik más munkásnak. Nekik. 

| valóban kedvtelés a labdarúgás, fel
frissítő, felüdítő szórakozás a nehéz 

, munka után. A  Törekvés valóban 
amatőrcsapat a SZÓ szoros értelmé- 

| ben, még hozzá olyan amatőrök 
| játszanak benne, akik a magán- 
| életükben igen nehéz testi munkát 
végeznek.

Egy bizonyos: a Törekvés nagyon 
is „gyökeres" csapat, nagyon is ko
moly sportot müvei. Az elmúlt baj
noki idényben öt csapatot foglalkoz
tatott és foglalkoztat most is. Há
rom szezniorcsapatot, egy ifjúsági 
és egy kölyökcsapatot játszat. Itt 
van nevelés. Jönnek is föl az új te
hetségek s ha zavaró körülmény 
nem jön közbe, a Törekvés az NB- 
ben mindig kielégítően frissítheti föl 
csapatát a saját erejéből, asá? a 
saját nevelésű játékesanyagábói.

WQ,r&%e FÖ
M e s é s e k

A  Píiöbus után a Törekvés volt az 
első csapat, amelyik rugőszint épít
tetett. Ez jelenleg a legkorszerűbb 
rugóséin az országban s annyira ki
tűnő építmény, hogy Angliában is 
megállná a helyét. Vannak ezen
kívül más kitűnő segédeszközei is a 
Törekvésnek. Vannak ott különféle 
ötletes fejelőberendezések, vannak 
kerekeken gördülő hálós kiskapuk a 
pontos i’Ugás gyakorlására, van 
labdavetőkészülék is. Ezeket a ké
szülékeket az egyesület haladószel- 
lemü, minden újítás iránt fogékony 
elnök, Báfrán Ferenc készíttette, a 
fejelőkészüléket és a labdayetői Ö 
maga tervezte. Ezekre az eszközök
re annál is inkább nagy szükség 
van a Törekvés edzésein, mert a 
Törekvés-játékosok éppen nehéz 
munkabeosztásuk miatt nem tudnak 
annyi időt szentelni az edzésekre, 
mint más csapatok.

is  fátéftos .
18 játékossal játszotta végig #z 

idényt a Törekvés, ötep (Lörincei, 
Bánkuti, Róják, pörgő és Dóri) va
lamennyi mérkőzésén resztvettek- 
Kiss, a kapus, mindössze egy mér
kőzésről hiányzott, a védelem tehát 
meglehetősen együtt volt ebben az 
idényben. Kiss egyike a legtehetsé
gesebb fjatal magyar kapusaknak, 
tagja a Fábián-íéle utánpótlás- 
csapatnak. A  két hátvéd közül Bán
kúit régi ismerőse a magyar közön
ségnek, a kistermetű balhátvéd 
egyike a legtisztább rugótechnikájű 
magyar hátvédeknek. Lörinczi 
gyors, energikus és nagyon lelkes 
játékos. Róják, a középfedezet 
egyike azoknak a feltűnést kerülő, 
nem mutatósán játszó játékosoknak, 
akik a legbiztosabb pillérei tudnak 
lenni csapatuknak. Róják nagyszerű 
kullancs, kitünően fejelő játékos. A  
szélsőfedezetek közül Tagányi az 
első mérkőzés kivételével minden 
mérkőzésen résztvett. Kistermetű, de 
erős, mozgékony, korszerű felfogású 
szélsőfedezet. Húsz éves, a Fábián- 
keret egyik legtöbbet ígérő tagja- 
Szűcs nagy munkabírású, hasonló
képpen korszerű felfogású kitűnő 
szélsöfedezet. Garamszegi sérülése 
miatt maradt ki a csapatból — ő is 
kitűnő képességű, igazi korszerű 
szélsöfedezet. Magyar az idény 
utolsó öt mérkőzésén játszott jobb- 
fedezetet. Értékes játékos, ö tudja a 
legmesszebb dobni a labdát.

A. csatársorban áhauúóan együtt 
játszott a Zargő-^póri balszárny. 
A  20 éves Zörgő igen nagy tehetség 
s megfelelő munkával a legjobbak 
közé kerülhet. Dóri gyors, energi
kus, kapurahűző szélső, egyike a 
csapat leglelkesebb, és leglelkiisme- 
retesebb tagjainak. A  jobbösszekötö 
helyén Készéi csillogtathatja nagy 
játékkultuárját. A  volt középesatár 
most a? összekötőben találta meg 
igazi helyét. A  jobbszélen Pusztai 
nem tudott igazi formába lendülni 
ősszel, az inkább baliábas Horváth 
nem volt teljes értékű megoldás, a 
gyors és kemégy 8irány volt még a 
legjobb. Palatínusnak volt egv-két 
jó játéka, de még nem a régi. Sérü
lése gyakran még most is bátorta
lanná teszt

A Törekvés rendsjere
A  Törekvés az angol rendszerre 

törekedik. Ez nem mindig sikerül 
nski. Főleg a hátvédek helyez
kedésében szokott baj lenni. Róják 
jó kullancs, a széísöfedezetek vala
mennyien alkalmasak a széleskörű 
angol szélsőfedezetjátélcra, a csatár
sor felépítési megfelel m  angol el
gondolásnak. A  két hátvédet azon
ban gyakran befelé húzza a szíve. 
Szeder István, a csapat edzője 
azonban ügy tekinti ezeket a jelen-
ségeketa tolat átmeneti ÓAhézsége-

keí, hiszen mind Lörinczi. mipd Bán
kút j' eléggé gyors ahhoz, hogy a 
korszerű angol hátvédjátékot 
játszani tudja.

Ha a Törekvés korszerű rend
szere kikristélyosedik, akkor két- 
tégtelenül igen erős ellenfele lesz ez 
a csapat akármelyik csapatnak. 
Eddig sem volt könnyű préda.

A TSarskwés tavasza
A  kissé vérmes kőbányai szur

kolók még jobb helyezést varsák g. 
Törekvéstől. Eehetségejs, hogy fel
jebb jut a „Töri", de le is marad
hat. A  tavaszi hajrában az erőnlét 
fontos tényező lesz s ebben az egy
ben" a Törekvés előnytelen helyzet
ben van. Túlságosan nehéz munkát 
kell a játékosoknak végezniök 
ahhoz, hogy kifogástalan erőnlétben 
végigbírják az idényt.

A  legtöbb csapatnak az a hibája, 
hogy hamar elbizakodik, hamar 
olyan jegenyének érzi magát, amely 
az égig ér a Törekvés mérsékelt 
vezetői tehát helyesen teszik, ha 
abban reménykednek, hogy a csapat 
nem esik ki.

Ha pedig még feljebb jutnak, mint 
a ■hetedik hely annyi baj legyen!
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A, pályázó neve é& elme: ,

A beküldő aláveti magát a teltételek
nek. Mindéi? 6zelvépyhí?& ép és for
galomban ieyő használatlan Ifi fillér** 
bélyeget kell mellékelni. Aki hetenlíjn* 
Haéi több szelvényt küld, az tegyen

ide keresztét, vagy csillagot

FVü.vehncztptés? A pőiversenyhüB fik<'Ua 
TÍV'óitt'érkfiznék van«:ik. a kifejő csa- 

palok kinuzamjjQfe,
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1 2 .  T a x i
aradlj Verga és jtar76x6 nem muliSftett »?i|rk#z#si

A  Taxi az i.dé»y k.özfeen többször 
erősített. Megszerezte Csikóst, az
után Szabó fí-t , majd meg Wébert 
8 így végeredményben 1? játékost 
szerepeltetett.

A  Taxi minden részében esak 
egy-egy ember van, aki végigját
szotta ’ a? idényt. A  védelemből

Aradi, »  fe4ezetae>rb.á| Varga (#
szerepeit a esgw^öfban is5 -és 
csatársorból meg Serfőző. A  leg
utóbbi a Taxi csatársorának a leg
eredményesebb tagja is Vplt. A  
csatársor többi tágjai messze mö
götte maradnak- 

íme a Taxi adatai:

m
«  **

ö ’Ü 
*

A '  (
■ ,rV

1. Izaé 1 — — — — —• —- — — — — — —
2. Aradi 1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 11 12 n
3. Miklósi 1 2 3 - - -T7— ---7 4 — —- —* 5 0 7
4. Odry (1) 1 2 3 —- --- 4 5 6 7 8 -rr r—
5. Tóth II. (2) 1 2 3 i 5 6 7 S fi ——77 10 11 n
6. Varga (1) i 2 3 * 5 6 7 S 9 10 11 12 13
7. Várad! (2) 1 ? 3 4 5 — — — 6 7 a 8 10
8. Szikár 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u TCT rtr
9. Takács II. (3) 1 — — 2 3 4 5 6 7 8 o 10 14

JO. Serfőzö (9) 1 2 3 4 5 6 7 8 P 10 i i n 13
11. Bérps (1) 1 2 • 3 4 5 § 7 h ryer a — -TT* —
12. Csikós --- 2 3 4 s n 7 ■*T~ — 8 40
13, Halasi (3) -- - i 2 3 4 5 6 — — 7 8 0
Í4. Beracz -r~ — 1 2 *— — •— -T —- — S 4
15. Szabó II. -srw — — —- • 1 .— z % 4 ,— g S
16. Weber -*e- — — — — —r —r 1 % 3 4 rrr «rrr*
17. Tóth H. — — — — __ — — 1 2 -TV *r~r

összeállításunk szemléltetően nra-. jelbe?) még azt is íetünteíjtik, hogy 
tatja, hogy ki hányszor és mikor j ki hány gólt rúgott, 
szerepelt, melyik egyesület ellen ját- Jegyzet: Kalocsai (Haladás) egjl* 
szett s hogy azon a mérkőzésen" mi öngólt rúgott a Taxi javára. • 
volt az eredmény. A  név után záró-1

Szünete! az MLSz
Hideg volt, batározotlaa hideg 

t#toi? délben a iQ-es viljaitipson. A 
ilteai labdatúgóhitiba tartottunk . . .

A  huzatos kapualjban hasonlőkéP h'deg 
volt. És hideg volt a lépcsőháziján_is. Né 
ipáid odabent, gondoltuk Ösalődtuníc. 
Bept is bidog volt I)o milye.il A hivatali 
szobákban senki. Síri a ésenu.

Az egyik szobában azután „élőlények
re * akadunk, Az MBS* höjgyalkalma- 
zottaí dideregnek nagykabátban és vas
tag pamutkendőkbe burkelódzva a hideg
fűtőtestek mellett. Régi villamosazeren- 
csétlenségekről Leszélgetnek.

— ifin — állapíts “ meg úz esyft
hölgy —, feltétlenül öngj ílkos lennék, ha 
csak az egyik lábamat is levágná »  #Ula-. 
mos!

Ilyen hidegben kellemetlen e? a téma. 
Brrr . . .

Azután roestudjuk, hogy itt bent azért 
van ilyen hideg, mert elfogyott az 
jlhSz szene. Péntek délután óta népi 
fűteneic. . .  A "szén azonban már útban 
van. Minden neroben megérkezhet.

^  hideg szobákban természetese!) (jöí- 
gozni' sem fehét. Ezért Vqu kényszert 
pihenő szombaton a? ML?-.ben.

É« már bttpsúzunif U< Jíras akartunk 
megfagyni. -------

A j  8»NSB-.hen óira Utttik -aaiéí a td*
riilftsébiü fcíépiilt ifagy^r U.

A Spérta MdcsértYal és feampellcl erősít 
# tavaszra.
........................  pj.l ,l« I.I|UU I' IJ.. A-*"
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I. osztály
Március S: (MSE - OTK, O yTE-

CsAK-DTÉ. B. MAV-GyAC, ÍÍqT 
Törekvés, MAIB—ttokká.

Mároius 10: OTK—8yTE, GvAC—OsÁE. 
BISE-MAFC, MTE -B. MÁV, Bokkaw 
KÓTE, B. Törekvés—B r l f  

Március II: C «AK—ttokká, H- MÁV— 
B1SE, BTE-OTK, MAFG-GyAC, MTíj— 
KoTE. GyTE-rs. Törekvés.

Március SXs KoTBÍ-B. MÁV. QyAOr- 
QTK, B iaE -G sAS, fi- Tirekvéa^M fS,
Rokka— BTB. M A r '’CTttyT?i- 

Április f i  M TE-M Ait), B IS E -B m  
GfyTE—f « A k . tt- T'>rMívé*-GyAO, Rokkan >■ i tr AmrA UaTF

‘örekvés, BTE— 
APC-B. MÁV*

B. MÁV. OTK—KoTE 
április 14: CsAK-15.

GyTE, ByAC-BfSE,
MTE—OTK- 

Ap: isis 21: Ro’-'ka- B, Törekvés, MTE— 
CsAK, BTE-fi. MÁV, GyTE—BlSíl,
KoTE—MA EO.

ÁpriUs 2S: 0. MAV-QyTE. OsAlf^r
KoTE. GyAC—MTE, iUS)E-Hokka. OTK 
^MAFO. '

Május 5: B. Törekvés—M AFO. Rokká- 
OTK. BTE- MTE, ÖyTE-4yAQ. tt llg -

9 ÍS  A*’ OTK-?tsAE% V'M\V-B. p .

. Május ?S: B. Törekv’és-sGTK. Rokka--
MTK BTK-QyAC-

"átliug 2: C-AK-MAFC. OvAe-KoT®. 
Junlus 9: B- Törekvés—BÍSE. OvTE— 

Kokká. B. MAV-rQTK, KoTE-BTIá

„PjilWs híreit: Rodmgl iniéz’i mupkS'áí 
Sstel ojző vette Ét- A bajnoki éfemki- 
os)ta e hé 27-én táncnm!a<aéárga| cgyte-

lesz a lévertaúyíÁji

„< j« " je r -rivérrk 8 TH- kér. TVB-.bSl az 
MTK*h* Mpmifc. Mini s, kettő i»atíri. 
áííteta," ' * ........................... ..

f i
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Szabó IV. Portugá
liába vitorlázott

és a Vasconcelos Academico FC játékosa 
lett — Sok külföldi került, a franciáktól 
a portugálokhoz, akik most kezdik el az NB-t

Óriási érdeklődés h 
meg és fejeződtek be Portu._ 
rüt-etl bajnokságok. Az érdeklődé® a csa ! 
ipátok kiegyenlíteti erőviszonyai miatt* 
Jogos is.

A helyzet Ugyanis az, hogy Francia- 
országból az idegen játékosok g- része 
Portugáliába jött. Legnagyobb^ számmá 
az argentinok jöttek, de találni itt mos. 
magvar. jugoszláv, brazil stb. nemzeti*' 
ségü játékost is. Az idegen játékosok 
ily nagy özön lése még érde kesebbé tette 
a lisszaboni és proloi kerületi bajnoksá
got. A játék szintje minden tekintetber 
magasat ugrott felfelé.

Meglepetések természetesen bőven akad 
tak- így Lisszabonban a Benfica, Bír 
Jancsi csapata nyerte a bajnokságot 
Jobb gólarányával előzte meg a bportingot 
a hétszeres bajnokot.

Portóban a lel ki válsággal küzdő FC 
Porto csak nagy küzdelem után tudta 
megvédeni a bajnokságát.

A kupagyőztes A. Acadómia ©sas jobb 
gólaránnyal előzte m*Jg az Union Coim- 
brat, a régi vetélytársát.

A legnagyobb két kerületben &z & vég 
eredményi

Lisszabont 1. Benfica V  pont. 2. Spor
ting 27, 3. Belenenses 23. 4. CarcaveHnhos 
20. 5. Un idős 38, 6. Casa Pia 12.

Portos: t  FC Porio 25. % Leixoe® 23 
3- Academico 21, 4.. Boavista 19, 5. Sál 
gueiros 17, 6. Leea 14.

Most kezdődik az NB, amelynek létsza

kod í kát is.
Az NB mezőny© így fest:
Benfica. Sporting, Bclenenses, Carcave- 

linhoe, FC Porto, Leiisoes, Academico, 
Barreiren&ö, FO Vietoria,, A, Academica 
Comibra).
A tíz csnpat közt* bármelyik megnyer- 

heti az NB t, mert az erőviszonyok árny- 
nyira kiegyt nlítettek. Ez less Portugália 
legérdekesebb NB-je.

A Portugál válogatott január 28-án 
Páriában játszik Franciaország csapatá
val. Erre a mérkőzésre már megkezdték 

Ezt szolgába most

Zseegellér kimondta 
a holtom iglan*5 
holtodiglant

Este 6 őrá. Az újpesti róni kth. 
templom előtt autók tömege sora
kozik, A  templom belseje fényárban 
úszik. 'Nincsen talpalatnyi hely sem. 
Nem is csoda, hiszen Zsengeltér 
Gyula, a lilák híres válogatott kö
zépcsatára tartja esküvőjét Balsay 
Olga űrleánnyal. Az Újpest vezér
kara teljes számban jelen van, élén 
Aschner lápot elnökkel, Kis Zoltán 
ügyvezető alelnökkel, Langfelder 
Ferenc igazgatóval és Mészáros 
István edzővel. Itt van Guttmann 
Béla is, az Újpest volt edzője, vala
mint a játékosok teljes Számban.

Egynegyed hétkor orgonaszó har
sán fel. Mindenki várakozva néz a 
bejárat felé. Most lép be a temp
lomba az ifjű pár. Zsengelléren jól

A Ferencváros meghosszab-^ 
bította Dimény Lajos edző
szerződését
Télf összejövetel az Üüői-útoa

! «  előkészületeket. HM *oi.T»*-3a . mos. j szabott fr a kk  feszül, kezében Cilin-
majd a Lisszabon—Porto mérkőzés is. 
itt szereplő 22 játékosból kerül majd ki 
a franciák ellen kiálló tifceucgy.

©

Karácsonykor a -  jelenlegi viszonyok 
miatt külföldi csapatok nem jártak itt. 
Ehelyett karácsonyi torna volt, amelyet 
a Belcnenses nyert meg.

A Franciaországból jött nevesebb já
tékosok így helyezkedtek eh

Scojh.S. Tarrio I. és Tc'echea (mindhá
rom argentin) — Belenenses.

Tarrio II., Telechea II. é? Sbarra (mind
három ntgéntin) — Academico FC.

Szabó IV. (magyar! és Jaguaré (brazil) 
— Vasernecloa Academico FC.

Petrák és ICodrnJa (piindtettó jugo
szláv) — FC Porta.

Siska Mihály

Márvány-vész az Akropolison 
M ilyenek a görög futbal
listák - A  Hungária  
dicsérete
Kék-fehér úlilevéí

Athén, jan, 16, kedd.
Miután Görögországban már be

fejeztük portyánkat, szeretnék egy- 
pár észrevételt tenni a görög labda
rúgásról.

Megállapíthatom, hogy a görögok 
igen sokat fejlődtek azóta, amióta 
legutóbb Budapesten láttam őket 
játszani. Ennek meg is van az oka 
és a magyarázata. B.endszeres ed
zésről ugyanis körülbelül csak egy 
éve lehet beszélni Görögországban. 
Azóta, amióta a görög szövetség 
Gíbbert, a volt Everton-játékos sze
mélyében szövetségi edzőt szerződ

tetett. A  heti háromszori edzést 
azelőtt bizony nemigen ismerték. 
Legföllebb azok a csapatok, ame
lyek magyar edzőt szerződtettek. 
Ilyen azonban nem sok volt.

Egyénileg a görög játékosok az 
olasz futballistákra emlékeztetnek: 
gyorsak, ruganyosak, nagyon jól fe
jelnek és jól is kezelik a labdat. Sú
lyos fogyatékosság azonban a görög 
labdarúgásban a csapatjáték, az 
asszjáték hiányos volta. Ebben még 
messze vannak tölünk. Minden játé
kos egyéni játékos, minden akciót 
egyedül szeretne befejezni. Elfeled
keznek arról, hogy a labdarúgást 
nem égy ember, hanem tizenegy űzi

öt . görögországi mérkőzésünk 
alatt több kapu3t láttam. Valameny- 
nyl igen nagytudású játékos volt. A  
hátvédek jól rugó, gyors játékosok, 
de túl közel maradnak a kapujuk
hoz, nem követik a játékot, ha a 
csapatuk támadásban van. A  két 
-szélsófedezet nem mozdul a szélső 
mellől és nem követi a támadásban 
a csatársort, ezért aztán rendesen 
nagy az ür az egyes vonalak kö
zött. A középfedezetnek inkább 
támadó, mint védekező szerepe van. 
A  csatárok jóképességü játékosok, 
de — mint említettem — kevés az 
érzékük az összjátékhoz.

A  Hungáriáról ezt mondhatom: 
minden fiú megtette a kötelességét 
mind a pályán, mind pedig a pályán 
kívül. Ennek bizonyítéka, hogy min
denütt csak dicséretet és elismerést 
kapunk. Ha írnak rólunk, ha beszél 
nek rólunk, csak jót írnak és C3ak 
jót beszélnek. A  lapok tele vannak 
«  Hungária sikereivel. Azt hiszem, 
hogy görögországi szereplésünkkel 
jó szolgálatot tettünk a magyar 
labdaru gásnak:.

Hétfőn az Akropolison Jártnak.

Ez volt á régi Athén fellegvára.
Mindegyik fiú egy-egy márvány 
darabot vett magához emlékül a 
hajdani görög dicsőségnek romjai
ból. Az utánunk jövő látogatók szá
mára már alig maradt márvány áz 
Akropolison.

Otthon már bizonyára tudják, 
hogy jó játékunk hatása alatt egy 
sereg * újabb meghívást kaptunk 
mindenfelől: Egyiptomból, Belgrád-
ból, Törökországból. Mi egyelőre 
csak a három istanbull mérkőzést 
vállaltuk. A  törököknek nagyon a 
szivükön feküdi a Hungária istan- 
buli szereplése. Naponta háromszor 
is felhívtak bennünket Istanbulbói 
telefonon. Mivel én törökül csak ke
veset tudok és mivel egyelőre még 
nem találták fel a telefonon át való 
kézbeszédet, bizony igén nehezen 
ment a megegyezés. Azt hiszem, 
hogy az istanbuli telefonközpont 
zenekara ki fog jönni mielénk az 
istanbuli pályaudvarra és ünnepi in
dulókat fog játszani a tiszteletűnk
re, amiért olyan nagy telefonszám
lát csináltunk a török szövetségnek.

Befejezésül a görög játékvezetők
ről kell még megemlékeznem. A 
görög játékvezetők okozták szá
munkra a legkellemesebb meglepe
tést. Egytöl-cgyig becsületesen, pár- 
tatlanul és ami talán a legfőbb — 
jól vezették, minden mérkőzésünket, 

Legközelebbi levelemet már Istan- 
bulből, az „Aranyszarv-öböl“ mellől 
fogom írni. Mindenkit üdvözöl

Feldmann Gyula.

„H at ű| m a g ya r  
sp o rtszó  1“

cim alatt a „Banksport", a Pénzintézeti 
Sportegyletek Ligájának hivatalos érte
sítője a következőket Írja:

,A Nemzeti Sport minden karácsony
kor pályázatot hirdet új magyar sport- 
szavakra. A  díjnyertes kilejezések 
azután — az egyre általánosabb hasz 
nálat folytán — nyelvünk kincsévé vál 
nak. Minthogy pedig ezeken a hasábo
kon is régóta harcolunk a tiszta és 
helyes magyar nyelvhasználatért és hir
detlek hoav az idegen szavak hasz 
nálata’ nem más. mint rosszul sikerült 
dicsekvés, helyesnek tartjuk, ha ezeket 
a szavakat a „Banksporf Olvasóközön
ségével is megismertetjük. A magyar 
sportnyelv új kincsei a következők 
faült: dancs, fals: pergő, autszeider
esélylesS, pláns: pást, asszó: csűrte
dopping: ajzó.” „ .. ,

Ml a magunk részéről igaz örömmel 
vesszük tudomásul, hogy a „Banksport.*’ 
megértéssel van ma gyáritási akciónk 
iránt. A  támogatást hálás köszönettel 
nyugtázzuk.

Rózsadomb -Zsigmond
kávéház, étterem, 

grill

dert szorongat. A  bájos menyasszony 
hosszú uszályát egész sereg kéz 
emeli a magasba. Nehezen jutnak 
el az oltárhoz az ünneplők sorfala 
között.

Megkezdődik a szertartás. Schauh 
Zoltán dr. lelkész végzi. _ Az ifjű 
párt a. szükebb újpesti tábor veszi 
körül. Zsengellér a szokott egy
kedvű mosolyával nézdegel körüs- 
körül. A  ielkész az eskü elhangzá
sa után beszédet intéz az ifjú pár
hoz. Á  beszédből az alábbiakat je
gyeztük fel;

—  Krisztus papját mindig őröm
mel tölti el, ha két ifjú ember élet
útjának összekapcsolásánál működ
hetik közre, kétszeres öröm azon
ban axi, ha olyanok egybekelésének 
lehet ■ tanúja, akik valami külön
leges tehetség révén kiemelkednek 
az átlagemberek sorából. Zsengellér 
Gyula esküvője ébreszt bennem íhjen 
örömet. Ügy érzem, hogy ez á há
zasság boldogságvárat épített az 
egyetemes magyar sport nagyobb 
dicsőségére. Zsengellér Gyula Pádig 
másokat gyönyörködtetett tehetségé
vel, most «  saját életének alapjait 
rakja le. Az igazi sportembert há
rom dolog jellemzi. Először az ön
zetlenség, másodszor a rendületlen 
hit a diadalban, harmadszor a baj- 
társíasság, amelyet a krisztusi 
nyelven úgy is nevezhetünk, hogy 
szeretet, Kívánom önöknek, hogy 
házasságuk boldog legyen. És kívá
nom, hogy ennek a három gondolat
nak jegyében indítsák cl életüket. 
Magani is újpesti ben szülött vá
gyóit, Egyesületünknek, az UTÉ-nak- 
lelkes híve. A lila-fehér színeket 
mindig az jellemezte, hogy képvi
selői az r’/olsó pillanatig küzdőnek. 
Küzdjenek önök is egymásért éppen- 
úgy, mintha a lila-fehér színek, 
avagy az egyetemes magyar sport 
dicsőségéről lenne szó . . .

Az ifjú férjet most már kettős 
kötelék fűzi a mi kedves városunk
hoz, Újpesthez: először is most es
küdött örök hűséget a mi városunk 
egyik kedves szülöttének, másodszor 
pedig a lila-fehérek szeretető. Ké
rem tőle. hogy ezt a két kapcsot, 
amely őt Újpesthez fűzi, soha ne 
szakítsa meg. Az ifjú feleséget pe
dig arra kérem, hogy legyen hűsé
ges felesége férjének. Ez legyen 
számára diplomáciai szolgálat Ú j
pest város sportja és a magyar 
labdrúgósport érdekében. Isten ál
dását kérem a magyar sportnak 
erre a legújabb frigyére...

A  szertartás befejezése után az 
ifjú párt körülözönlötte az ünneplők 
sokasága. A  tömeg szinte veszedel
mes helyzetbe sodorta őket. Veszély
ben forgott a menyasszony ruhája. 
Sőt a testi épsége is. Éppen ezért a 
rendezőség he.mar ügy Intézkedett, 
hogy nem vonulnak végig a templo
mon. hanem az egyik oldalkijáraton 
távoznak. A  cse'l ügyes volt. A 
végrehajtását azonban meghiúsítot
ták az újpesti szurkolók. A  mellék
kijárat előtt is hatalmas tömeg vá
rakozott és az ifjú pár autója alig- 
alig tudott magának helyet szoríta
ni. Amikor Zsengellér és fiatal fele
sége megjelent az ajtóban, harsány 
„Zsen-gellér, Zsen-gellér“  és „éljen, 
éljen“  fogadta őket. A tömeg fel
borította a fényképészek állványait, 
de majdnem az autót is, amely az 
ifjú párt haza akarta szállítani. A  
frakkba öltözött Zsengellér és fele
sége szinte jéggé dermedt, amíg az 
autóba ülhetett.

A  lakodalom'színhelyén, a József - 
utcában üdvözlő táviratok tömege 
várta az ifjú párt. Táviratozott 
Prém  Lóránt dr, az OTT ügyvezető 
alelnöke, az OTT tisztikara, Gidá 
falvy Pál dr miniszteri biztos, Pohl 
Sándor dr Kassa város jelenlegi, 
Újpest volt polgármestere, Brüll A l
fréd, a Hungária elnöke, a Ferenc
város és még több társegylet, vitéz 
Ginzery Dénes szövetségi kapitány, 
Zsengellér édesanyja, aki jelenleg 
Cegléden betegen fekszik és még 
sokan mások.

A Ferencvárosnak a portyáról hazatért 
játékosai szombaton este az üllőiúti klub- 
házban találkoztak. Megbeszélték a 
portya tapasztalatait és átvették illet
ményeiket.

Jteten?em siásssu..,
Szoyka Kornél dr árról számol be, hogy 

miként érzi magát a töldnüvelésügyí 
minisztériumban. Ött ugyanis & haza
érkezése után foglalta el az állását.

Hámori László közli, hogy vasárnap 
lesz az esküvője. Természetesen jókíván
ságokkal halmozzák el.

Sáros* Béla éppen arról beszél, hogy a 
X III. kerületi elöljáróságon a kartársai 
miként tréfálták meg, amikor Hámori 
ezt mondja nekünk:

— Most jövök Sűrosiék lakásárői. Meg
halt a nagymamájuk* Nem is merem 
közölni Bélával. Annyira szerették á 
nagymamájukat.

BoltBizsAr
Sái-osi Béla meséli:
—■ Boldizsárral beszéltem arról, hogy

lehetne elősegíteni a* Útját a Ferenc
városba. Hát itt nem tehet senki sétumH, 
csak á- Kispest dönthet.

I f i k o r  m é c J
Pálinkás nsfysserien

Szoyka Kornél dr-r&l a portya tapasz
talatairól beszélünk:

Biztos, hogy voltak háláink olyanok, 
alúk a törökök elleá eibias&kodöttan 
játszottak, ©reléké*, hegy Pálinkás ífőska 
a JfügoaláviA elleni 8:0-ás WÓrkőrekeft 
védett a íegnyegodtabbaft. Mondta is a 
mérkörés után: „Ha a csatársor át 1. 
félidőben hat gólt rúg, akkor a kapus 
nesn védhet idegesen.

Dimény marad zx esiaö
Emlékezetes, hogy Dimény Lajos az 

ősszel csak ideiglenesén vette át a 
Ferencváros edzésének a vezetését.

A  Ferencváros vezetőségé most Úgy 
döntött, hogy Dimény Lajos marad 
továbbra is a Ferencváros edzője és őzért 
Dimény Lajos szerződését meghosszabbí
totta.

Ed trzo űr Le r e m  ♦ . .
B e s z é l g e t é s  V i i i c x c  J e n ő v e l ,  a z  U T E - '  ő l y k ö l e  

ú j  e d s ő j é v e E  a k i n e k  a ?  a z  á l m a ,  h o g y

e g v  é v r e  k i k e r ü l h e s s e n  A n g l i a i v á  e d ; ő i  t u d ó *  

H i á n y á n a k  g y a r a p í t á s a  v é g e t t

IAXX. ▼Anc.

A  tornatereit! padlója dübörög a 
tizennégy kölyök lába alatt. A  köly
kök élén kék melegítő nadrágban és 
fehér ingben jól ismert alak fut és 
diktálja az iramot: Vi;:c«e Jenő, a 
lilák sokszoros válogatottja, azaz — 
Vincze Jenő edző ú r. . .

— Edző úr kérem — szól az egyik 
kölyök —  belmyilallott az oldalam
ba egy kicsit, tessék megengedni, 
hogy kiállják a sorból pár percre.

Az edző úr azonnal álljt vezényel 
és ápolás alá veszi a panaszost. Egy 
kis gyúrás és már vége Is a nyilal- 
1 ásnak. Folytatődhatik az edzés . . .

A z esküvői vacsorán is igen sokan 
vettek részt az újpesti és a magyar 
futball táborából.

A  fehér asztal mellett szemben ül 
velünk az edző ür. Faggatjuk: 
hogyan szánta rá magát az edzös- 
ködésres hogyan lett belőle, a még 
aktív játékosból, a lilák egyik csil
lagából —  „edző ür“ .

—  Ennek egy kis története van 
— kezdi mondőkáját Vincze Jenő. -— 
Mindig melegen érdeklődtem a 
kölyökfutballistdk iránt. Szívesen 
látogattam edzéseiket, meccseiket.1 
Évekkel ezelőtt, amikor Dífd vette 
kezébe az úioestí kölyköket, sokszor 
beszélgettünk arról, hogy ha majd 
cgvsser alkalmam lesz rá, Őrömmel 
vállalok tevékenyebb szerepet a 
kölyl ’ik oktatása körül. Diki már 
régebben sok dologban kikérte a 
véleményem, hogy est, vagy azt 
hogyan csinálja. Megvallom: arra 
nem gondoltam, hogy már most 
edzői szerepet vállaljak. Amíg azon
ban a portyán voltam, Diki az egyik 
szakosztályi ülésen határozatba fog
laltatta, hogy ha hazatérek a por
tyáról, fel fognak kérni a kölykök 
tornatermi edzéseinek a vezetésére. 
A felkéri-nek természetesen öröm
mel tettem, eleget, annál is inkább, 
mivel a kölykök zömét igen jól 
ismertem és igen jó anyagot láttam 
bennük á sikeres munkához. Éppen 
ma volt, a harmadik edzésem. Egyre 
jobban és jobban megismerem és 
megszeretem a gyerekeket és napról 
napra nagyobb kedvvel és igyekezet
tel foglalkozom velük.

Természetesen Vincze nem ügy 
fogott a munkához, hogy „majd csak 
lesz valahogy*'. Szinté fölösleges is 
megkérdeznünk, hogy készült-e új 
szerepkörére és hogyan.

—  Mielőtt hözzákezdtern a köly
kökkel való foglalkozáshoz - -  mon
dotta Vincze —  részletes és alapos 
tervet dolgoztam ki magamnak. Eb
ben a munkatervben először is fel
használtam annak a sok évnek a 
tapasztalatát-, amit mint játékos él
tem át. dátékospályafutasom alatt 
több edző foglalkozott velem, mind
egyiknek a tudományát elraktároz
tam magamban. Hozzátettem termé
szetesen saját tapasztalataimat is. 
Én egy kicsit mindig eajátmagam 
edzője is voltam. Nagyjából tudtam,: 
mi jó nekem és mi nem jó, mire 
van szükségem és mennyire. Bégen 
foglalkoztat m ár az a terv, hogy 
egyszer, ha m ár nem futballozom, 
taníthassam a labdarúgás fortélyait 
Éppen ezért mindig nyitva tartottam, 
a fülem és a szemem. Ha valamit 
láttam, vagy hallt ttam, azt igyekez
tem meg is tanulni. 8 a könyveket 
is olvasgattam. Most olvastam el 
például Pál fa i dánosnak a labda
rugó téli edzéséről szóló könyvét- 
továbbá az angol szövetség egyik 
hasonló tárgyú, füzetét.

—  A  torna tudományéval egyéb
ként is jól állok — meséli tovább 
az edző úr. — Amikor a debereceni 
kereskedelmibe jártam, igen jó tor
nász voltam. Szabó Dotya testnevelő 
tanárom, a DTE híres kapusa állan
dóan arra akart rávenni, hogy érett
ségi után menjek a Testnevelési Fő
iskolára és testnevelő tanár tegyen 
belőlem. A  futbállon kívül nemcsak 
á tornában, hanem az atlétikában 
is az átlagon felül emelkedtem. Szabó 
Szelént mint atlétának is sikereim 
lettek volna. Ezt különben atléták 
is mondták. Már évek óta járok az 
UTE atlétáinak a téli tornatermi ed
zéseire. Tőlük is sokat tanultam, 
Szilágyival és Eperrel nagyon jó 
barátságban vagyok most is. Renge
teget beszélgettem velük edzési dol
gokról és akkor jöttem rá, hogy 
mennyivel többet kellene atlétizál- 
nunk nekünk, ha tökéletes futballis
ták akarnánk lenni.

—  Amikor Rowet, a kitűnő fiatal 
edzőt Magyarországra hozatta az 
ÖTT. ha Csak módját ejthettem, ki
mentem az edzéseire. Tőle is sokat 
tanultam. Sok érdekes dolgot láttam 
Molnár Ignác futbaUfümjében is. 
Háromszor is megnéztem ezt a fű
met és nagyon kíváncsian várom: 
mikor készíti el az MuSz az oktató
filmjét. Mindabból, amit eddig ta
nultam, szeretnék magamnak pgy 
rendszert kidolgozni s erre a célra 
minél több anyagot akarok az eddi
giekhez gyűjteni.

Arról kérdezzük most az edző 
urat, hogy milyen tapasztalatai van
nak, mint edzőnek á kölykel körül.

— Csak a legjobbakat mondhatom 
róluk —  hangzik a válasz. — öröm 
velük foglalkozni. Komolyan mon
dom: örül az ember lelke, amikor 
tátja, hogyan igyekeznek a gyakor
latokat ugyanolyan precízen megcsi
nálni, ahogyan megmutatja, nekik 
az ember. A múlt edrésen fejelő gya
korlatokat végeztem velük. Bizony 
egyik-másik kölyök nagyokat meg
szégyenítő módon fejel már most is. 
És milyen gyorsan tanulnak meg 
mindent.

- Komoly hivatásnak veszi-e as 
edzősködést, vagy csak passziónak?
— kérdjük tovább.

- Egyelőre csak passzióból csiná
lom — válaszol Vincze edző úr — 
de tulajdonképpen leomoly életcélnak 
is tekintem. Éppen azért szeretném- 
magam, ebben a tudományban minél 
tökéletesebbé tenni, hogy ha egyszer 
erre sor kerül, minél hasznosabban 
működhessék, mint oktató. Ezzel 
kapcsolatban van egy álmom: sze
retnék legalább egy esztendőre ki
jutni Angliába, hogy ott a futball 
őshazájában gyarapíthassam ismere
teimet. Talán lehetne is erre módot 
találni. Az Egyesült Izzónak ugyan
is, ahol most dolgozom, Angliában 
Tottenhamban is van egy gyára. Ha 
majd eljön az ideje, meg fogóm 
kérni Aschner elnök urat: tegye ne
kem lehetővé, hogy egy évre oda 
helyezzenek át. Ott aztán délelőtt 
elvégezném a munkámat a hivata
lomban, délután pedig nyakamba 
venném az angol futballpályálcat, 
látogatnám a csapatok edzéseit, 
mérkőzéseit és tanulnék. Esetleg 
résztvennék valami edzőkévzö tan
folyamon .Tavasz óta angolul tana. 
lók, hogy már tudjak valamit, ha 
sikerül kijutnom. Ez természetesen
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még a jövő zenéje. Egypár évig még 
szeretnék futballozni is...

sfe
Vége a beszélgetésnek. A z edző 

úr már fáradt. Hogyisne volna? 
Két edzésen is résztvett. öttől hatig 
a profikkal edzett, hattól hétig a 
kölykökkel. ö maga is végigcsinált 
fiaival minden gyakorlatot.

Búcsúzóban sok szerencsét kívá
nunk a legújabb magyar edzőnek. 
Kívánjuk, hogy sikeresen foglalkoz
zék kölykelvel és kívánjuk, hogy 
teljesüljön a nagy álma: jusson ki 
Angliába. Kívánjuk, mert Vincze 
Jenő megérdemelné ezt a kikülde
tést, a magyar labdarúgásnak pe
dig mérhetetlen hasznára lenne, ha 
egyik legszorgalmasabb, legtehetsé
gesebb és legintelligensebb játékosa 
öeszegyüjtené az angol labdarúgás 
kincseit és aztán itthon szétosztod 
gatná azokat.

JLe Delem /
Alkalmam volt Kardos Pistivel, 

mindnyájunk szeretett Kardos P isti
jével néhány keresetlen szót vál
tani. Éppen az Akropolison nézeget
tük Zeusz szobrát, amikor Kardos 
Pisti erélyesen az amfiteátrumra 
csapott:

—■ Le az agytröszttel! Elég volt! 
Nincs agy! Nincs tröszt! Ne aggyuk 
ezentúl a bankot! Vége a fifikának, 
vége a tologatásnak! Ez nem labda
rúgás.

Meglepetve néztem rá. Szemei lán
goltak. összeráncolta szemöldökét. 
Energikus hangon beszélt:

—  A labdarúgáshoz gyorsaság 
kell. Le a lajhárokkal! Le a min- 
dent-kicselezőkhel! Le a köröm- 
passzolókkal! Körömollót nekik! Le 
«s forgolódókkal! Szédüljenek el! 
Menjenek a körhintára! Le, a csele
sükkel! Lecsukni őket csalárd já 
ték miatt! Hamis játékosok! Szédel
gők! Másokat becsapok!

Közben hatalmasakat dobbantott. 
Az emberek azt hitték, hogy kato
nák gyakorlatoznak és éppen tan
kok vonulna,k fel.

—  Mert az igazi labdarúgás az 
nem, más, mint egyszerű, de becsü
letes és gyors akciók! Hajrá előre! 
Nagyobb művészet teljes sebesség
gel átvenni egy labdát, mint pepe
cselni! Ha valaki harminc méteren 
alul mer passzolni, azt ki kell kö
zösíteni a becsületes labdarúgók 
társadalmából.

•— Megvágni azt a labdát, mint 
a  pinty! Szívvel, lendülettel, kemé
nyen. Elég volt a kisasszonyokból, 
az álmos lajhárajcból, elég volt be
lőlük! Pusztuljanak!

örömmel hallgatom ezt a beszé
det. Már a régi görögök megbecsül
ték az ilyen változást. Utolsókból 
lesznek az elsők, jegyezte 'meg 
annakidején Ciceró, a nagy görög 
darwinísta. Boldogságtól sugárzó 
arccal mondtam Kardosnak:

—  Ez derék! Ez már döfi! Lát
ja, így kell! Hót ennyire megvál
tozott? Ennyire átalakult?

Kardos Pisti megvetően nézett 
végig:

—  Dehogy változtam meg.
»— Hát akkor f . .  „
—  Visszavonulok . . .

Bök Mu ki.

A n g lia
A szombati badibajnokl eredmények
Dél A ). Millwall—Charlton 5:3 (!),

Tottenham—Clapton 2:3 (!), Wattóra—
Southend 4:0, West Ham—Aráénál 3:0 
(kikapott az egyetlen veretlen csapat!)

Dél B). Brighton—Fulham 1:1, Bour- 
nemcmtii— Aldershot 2:0, Southampton— 
Portsmouth 2:0. Chelsea—Queen's Park 
0:0, Readíng—Brentford 3:1 (I). *

Közép. Eeicester—Wolverhampton 1 :2, 
Northampton—Birmingham 3:0 (!), West 
Bromwich A.—Wallsall 7:2.

Keletközép., Chesteríield—Mansfield 
4:0.

Nyugat. Liverpool—Chester 1:1, Wrex- 
ham—Everton 0:0, Manchester TL—Stoke 
C. 4:3. Tranmere—New Brighton 2:4.

Északnyugat. Burnley—cSouthport 7:3, 
Preston N. E.—Accrington 3:1, Roch- 
dale—Blackburn Rovers 1:5, Bury—Bol
ton W. 4:1. , _

Délnyugat. Bristol Rov.~Swindon T. 
5:2, Tforquay—Cardiff 5:0.

Volt még egy válogatott mérkőzés is. 
Az angol válogatott 4:3-ra megverte a 
haűsercT válogatottját.

Különös óvási ok
..Paris Soir*' a labdarúgás történeté-
egyedülálló esetről számol be. 

Cetzben, a német határhoz közel fekvő 
acia városban hadibajnoki mérkőzés
1 az egyik vasárnapon. A II. félidő 
epén a pálya mellett levő gyárépület 
védelmi szirénái megszólaltak, a játék - 
e tőnek nem is kellett fújnia, a 
pa*.ok és a nézők rohantak a lelátók 
. Óit vártak, vártak, amíg bosötétedéit 
valaki hírül hozta, hogy csak vak- 
na volt, a x’árosban bent nem is volt 
ló. A mérkőzés mindenesetre végétért, 
ek a vesztésre álló csapat örült a 
lobban, mert két nap múlva a mérkő-
újrájátszását rendelték el. 

z ellenfele azonban nem nyugodott 
e bele. 3:0-ra vezetett már . . . Azzal 
ólja a másik csapatot, hogy ennek az 
ik  szurkolója végső kétségbeesésében 
!ahat+a meg a szirénát, ezzel akarta 
árúim a vereséget. A ’ abdarúgő- 
vetség a rendőrséggel karöltve nyo-
2 az ügyben.

Az ügyvezető is az edző
beszél a Haladás második NB- 
szereplésétől, amely még nem 
teljes sikerű, de egy kis szeren
csével már leheleít volna az, 
s talán lesz is tavasszal

A Haladás 11 pont
jával a bajnokság 
kilencedik helyén vég
zett az ős-zi idényben- 
Nem olyan sok ez a 
pont, hogy túlságosan 
rózsás bizakodással vár
ja  akár a Haladás, 
akár Szombathely város 

közönsége a bajnokság végső befejezését- 
őszintén szólva Szombathely a 11 pont 
ellenére is aggódik és félti a csapatot a 
kieséstől. De mit szól a Haladás közvet
len vezetősége az c-szi idényhez, meg a 
jövőhöz. Erről beszélgettünk el.

G rá f Frigye®  ügyvezető elnök

nem látja olyan sötétnek a helyzetet, 
mint a szombathelyi szurkolók egy része- 
Az ügyvezető elnök így beszélt:

— Ha összehasonlítom a Haladás három
esztendő előtti első NB-szerepiésót a 
mostani szerepléssel, akkor háromféle 
megállapítást tehetek. 1. Az idei NB-ben 
nagyobb aktivitású csapatok vettek részt 
és általában mind Igen jó középcsapat
nak mutatkozik. Ezt az őszi eredmények 
is mutatják. 2. A Haladásnak igen sok 
volt ősszel a sérültje, emiatt sokszor kel
lett tartalékokat szerepeltetnie, akik 
emellett még nem a maguk, hanem más 
posztokon is voltak kénytelenek játszani. 
3. A  hagyományos balszerencse ebben az 
idényben sem hagyott el bennünket.
(Kispest, Törekvés, Újpest stb.) Mind
ezeket a mérkőzéseket csak egy kiesi 
szerencsével is már megnyerhettük, vagy 
legalább is döntetlenné tehettük volna.

Mindezekből milyen következtetést
von lei

— Azt, hogy a megszerzett 11 pont meg
ítélésem. szerint igen kedvpző és a 
Haladás őszi munkáját sikeres szereplés
nek tartom- Ha elém sorolom a tavasszal 
Szombathelyen sorrakerülő hét mérkő
zést, akkor még kedvezőbbnek kell 
megítélnem a Haladásnak a helyzetét. 
Egyáltalán nem látom olyan sötétnek a
helyzetet, mint a szurkolók egy része. 
Azt hiszem nem tévedek, ha tavaszra 
még 11 pont szerzésére számítok és ha 
meglesz ez a 11. pont, akkor 22 ponttal 
nem fogunk kiesni az NB-ből, ami az 
első évi NB-szereplésnek éppen elég 
nagy sikere lesz-

A  tavaszi mérkőzések pontszerzéséről 
op ti misztikus az ügyvezető elnök előre
látása. aki szerényen ugyan, de mégis 
megjegyzi a maga véleményét:

— Igaz, hogy a tavasszal a három 
nagyot: Újpest, Ferencváros. Hungária 
látjuk vendégül, de hol van az megírva, 
hogy a Haladásnak saját pályáján mind
háromtól ki kell kapnia? Miért, mi nem 
rabolhatunk pontokat a nagyoktól? 
Csák más csapatnak sikerülhet ez?

A  csapat dicséretéről sem feledkezik 
meg az ügyvezető elnök-

— A  csapat minden tagja külön-kulön 
is jó futballista. Együttvéve pedig jó a 
stílusa a csapatnak. Cgy ’ láttam. hogy a 
Haladásnak a stílusa egészen elütő a 
többi csapatétól- Hogy ú*y mondjam, 
ez speciális szombathelyi (Haladás) stílus 
és ha a csapat a tavasszal is szigorúan 
ragaszkodik és játsza ezt a stílust, akkor 
a tavaszi siker sem marad el és nemcsak 
nem esik ki a Haladás, hanem tekin
télyes helyen végez.

A  közvetlen eper {irányítás

Lyka Rezső edző
munkája volt. aki kétségtelenül jól látta 
el megbízatását és nem kis része van a 
Haladás 11 pontjában. Az edző, aki az 
egész őszi idényben alig szólalt meg. most 
a következőkben mondta el a maga véle
ményét:

— Az adott körülmények között sike
res volt a Haladás őszi szereplése. Ha 
nincs annyi sériFés, ha ezek miatt sok 
mérkőzésen nem kellett volna felforgat
nunk a csapatot, nem a kilencedik helyen 
állunk 11 ponttal, hanem legalább 16 
pontunk lenne.

És a jövő?
— Ha a játékosok tavasszal ossze- 

kovácsolódnak és ha a Haladás vezető
sége a tavasszal sem vonja meg azt a 
szeretetteljes támogatást a csapattól, 
amiben a játékosoknak ősszel része volt, 
akkor a Haladás nem hogy n°m esik ki 
az NB-ből, hanem még javít is a helye
zésen »

Véglegesnek tartja a mostani össze
állítást? .

— Egy-két ingadozó posztot bizony be
kellene tölteuünk. Balösszekötő, balössze
kötő, balösszekötő!!!... Nemcsak én 
kiáltok fel ez után. hanem maga a Hala
dás, vezetősége is Megérzésem szerint 
Szombathelyen mindenkinek meggyőző
dése. hogy ha lett volna egy ahando es 
jó balösszekötőnk, akkor mér a mostoha 
körülmények ellenére ma isp másként 
állanánk. Azután: hátvéd es szelső-
fedezet kellene tavaszra! Ha kidől az 
egyik hátvédünk, vagy megsérül vala
melyik széísőfedezetünk nincs meg
felelő utánpótlásunk! Ez is nagy baj 
volt.

Mi az, amivel az elmondottakon  ̂kfvu. 
még fel lehetne javítani Haladást?

— A csapatnak még kevés a rutinja- 
Teíiát els?€orban erre lesz szükség tavasz- 
szál is. Ha Ősszel néhány mérkőzésen 
nagyobb lett volna a csapat rutinja, nem 
következeit volna be sem a Törekvéstől, 
sem a Kíspestől, de még kevésbé a 
Szegedtől és a Ferencvárostól elszenvedett 
vereség.

— Azután: megbocsáthatatlan vétek
volt. hogy Szombathelyen az utánpótlás
ban* három-négy évet vesztettek. Volt 
olyan három-négy esztendő. amikor 
senki nem törődött az utánpótlással, 
amihez a mull évben kezdtek csak hozzá. 
Ma már van fiatal anyag, ezeknek a 
beállításával azonban még legalább egy 
évet várnunk kell. í

Lyka Rezső végül az angol eport- 
szellemrő1 beszél:
_ Nemcsak a Haladásból de az egész

magyar falba?! bői hiányzik az angol 
sporJ szellem. Hiányzik a játékosoknak 
angol értelemben vett önérzete, akarasa 
és szorgalma. Alisr képzelhető cl magyar 
futballista, aki magától tanulna, gyako
rolna akkor is. amikor nem parancsodnak 
rá. aki önérzet kérdésének tartana az 
önfejlesztés*, aki be is tartaná azokat a 
taktikai utasításokat amiket aa arra

hívatottak elrendelnek neki. Szomorú 
tapasztalatom van róla, hogy ha egy- 
egy játékos meg is kapta a iakiik&i 
utasítást, az I. félidőben még valahogy 
csak betartotta, szünet után azonban már 
úgy játszott, ahogy a maga kónye-kedve 
diktálta neki. íg y  pedig semmit sem ér 
a taktika, mert az ilyen szellem mellett 
a II. félidők játékában felbomlik a 
kidoigozoít és megbeszélt csatarend és 
csak természetes, hogy az ilyen meg
bomlásoknak csak vereség lehet a vége.

— Hangsúlyozom újból: a magyar
futball csak akkor érkezik el igazán az 
őt megillető magaslatra, ha az új gene
rációba teljesen átüitetCdik az angol 
futballisták ideális szelleme és ha a 
magyar futballistákba belenevelődik az 
az önérzet, ami nélkül alig képzelhető el 
a magyar futball nagyságának eiérkeaése.

N.

Reosás-es* után arSnSéfi
Mi a tárgya a hétfői V. edző- 
testületi szakértekezletnek ?

Az edzők egyelőre befejezték a rendszer 
körüli elméleti ismertető vitákat, most 
tehát új témára térnek át. Hétfőn a kü
lönféle erőnlét! kérdések kerülnek s-orra.

Mint értesültünk, ezzel kapcsolatban föl
vetik az eu zé sin ennyi,ség, a pihenő kérdé
sét. Ebben a tekintetben is vannak ellen- 
vélemények s mé4 mindig vaunak edzők, 
akik féltik a játékosokat az erős mun
kától és azt hiszik, bogy a hosszas tét
lenség jó hatással van. a játékosok erőn
létére. Szó kerül az edzésen elvégzendő 
erőnléti munkáról is. Arról is tudomásunk 
van, hogy az edző testület

egy neves atlétikai szakembert
is fölkér a közeljövőben arra, hogy tart
son előadást a labdarúgó edzőknek a 
különféle erőnléti kérdésekről, így Pél
dául a labda rágásban kevéssé használt 
bemelegítésről. Később majd kerül
arra is, hogy egy másik atlétikai szak
ember a gyorsaság fokozásáról tartson 
ismertető előadást. Általában az edzőtes- 
íülst vezetősége elhatározta, hogy

szorosabb kapcsolatot Igyekszik terem
teni az atléta-edző kartársakkal.

Az erőnlét kérdése mellett föl akarják 
vetni a vándor-edzők kérdését is 6 ezzel 
ka pesetáit) a n az edzők foglalkoztatását a 
KISOK keretében. Az edzők testületé 
arra is vállalkozik, hogy megfelelő szak
műsort állítson Össze a vándor-edzők ré
szére, tehát pontosan összeállítsa, hogy 
mit keli előadnia a vándor-edzőnek pél
dául cgy összesen három leckéből álló 
oktatás keretében. Ha az MLSz elfogadja 
előterjesztésüket, akkor egy ee-reg edző 
járhatja a vidéket s városokban, faluk
ban néhány oktatással bemutathatják a 
labdarúgás fontosabb részleteit- Ugyanezt 
képzelik el az edzők az Iskolákban is-

Végül egy ,.pikáns** kérdés is ;orna ke
rül ezen az értekezleten. Az edző hatás
körének kérdése. Már a legelső szabó rte- 
kezlet-eri — akkor, mint a tárgyhoz nem 
tartozó tómát — felemlítették az edzők, 
hogy vájjon mit keresnek mérkőzések 
alatt a pálya belsejében az intézők, el
nökök. alelnökük stb. Semmi szükség 
sincs rájuk. A  pálya belsejében csak az 
edzőnek és a gyúrónak van helye, Ők 
is csak akkor lépnek működésbe, amikor 
valaki megsérül a pályán. Más szerep 
nincs a pálya belsejében. A  játékvezető
vel nem lehet beszélni, a mérkőzés közben 
nem lehet utasításokat adni a játékosok
nak, — az a sportszerű tehát, frá az in
téző. az alelnök, az elnök szépen a lelátó 
páholyában foglal helyet e nem keresi 
a feltűnést a partvonal mentán, avagy 
a kispadon. Az edzői tekintély érdekében 
veti fel őzt a kérdést a'z edzőtestület ve
zetősége.

Az értekezlet hétfőn este 6 órakor kez
dődik az MLSz földszinti tanácstermében.

Hátralevő mérkőzés: H \C—Compactnr, 
HAC—Vasas. Juta—TTE II., TLK —TTE 
II., TSC—Vasas, TTE I I .—VÁC, TTE 
II.—Vasas.

V III. csoport
1. Elektromos
2. NSC
3. Testvériség
4. BLK
5. BTK
6. VI. kér. SC
7. TTE
8. Pannónia
9. Főv. TKör

-32:5 15
2 11:8 9
3 15:13 
2 18:16
4 10:34 

3 — 4 12:11 
2 1 3  12:10

4 4:19 
7 5:25

7 1 
4 X 
4 1
3 3
4

8
7
8 
8 
8 
7 
6
6 2  — 
8 — 1

Hátralevő mérkőzés: NSC—Pannónia.
Pannónia—TTE. VI. kér. SC—TTE.

IX.
1. UTE
2. MPSC
3. WoSC
4. URAK
5. MSC
6. HITTE
7. XJTSE
8. UMTE
9. Vízmüvek

10. PM TK
11. UVASC

egoport
10 9 1 
10 9 — 
10 7 1 
10 6
10 
10 
10 3 
10 3 
10 
10 
10

6 —

5 — 
2 
2 

2 1 
1 — 
-  1

-  82:7 19
1 42:9 18
2 46:14 IS 
4 25:17 12
4 21:17 12
5 23:12 10 
5 24:13 8 
S 15:26 8 
7 13:37 5 
9 6:73 2 
9 7:79 1

'I
A  Zugló házaiéján — egjelőro — min

den csendes. A  vezetőség azonban már 
dolgozik. Valószínűleg három-négy játé
kossal erősödik tavasszal a Zugló.

A Gázgyár február 3-án tartja idény
nyitó vacsorá.iá'. Utána megkezdik ;a tor
natermi edzéseiket a gázgyáriak.

A  KTSE-ben az ifjúsági fizoiaero ás 
Albér kap helyet a tavasszal.

Sia^aá tér +  termi* 
taréin — Törekvés- 
e d i s s

A  Törekvés Összeköti & kellemeset a 
kötelezővel, azaz a hasznosat a kötelező
vel. A  tornatermi edzés ugyanis köte
lező. A  szabad ég alatt azonban kelleme
sebb dolgozni .*— bármennyire is csodála
tosan hangzik ez jóval a fagypont alatt. 
Az idénykezdet veszedeiemesen közeledik 
s a Törekvésben úgy gondolják, hogy a 
tavasz -sokkal közelebb van annál, 
mintsem csupán bordásfallal meg lehetne 
oldani az előkészületeket.

Ha falaki felvetné a kérdést: hói &
boldogság mostanában? — a Törekvésbén 
így válaszolnának rá: barátságos csikorgó 
hidegben.

A  Bihari-utcai oroszlánbarlang hóval 
fedett. A salakpályán keskeny sávot 
takarítottak le. A Törekvésben nem 
szégyelik a munkát, maga Tasnády József 
intéző fogta meg a hólapátot és kapar- 
gatta a frissen esett hóréteget. 
A Törekvés-legények melegítőben, meleg 
ujjasok tömkelegében, fülrehúzott sap
kákban rójják a köröket, két kör futás, 
két kör gyaloglás, két kör futás, két kör 
gyaloglás. — ez a ritmus. Palatínusnak 
szerencséje van: olyan nagy a hó, hogy 
nem tud külső kört futni. Máskor külső 
körre küldik,, hogy hosszú lábaival ne 
szerezzen jogosulatlan . előnyt. A gyalog
lás irama is élénk, a futás Hbujj hegyen 
történik. Tágul, tisztul a tüdő, a- fiúk 
élvezik a szabadtéri munkát.

Utána bevonulnak ' a tornaterembe. 
Most itt végzik ' el gyakorlatokat-
A tornateremnek az az előnye, hogy a 
padlójára le is lehet feküdni és el lehet 
végezni azokat a . jóféle hasizomgyakor
latokat., amelyek megmozgatják a ■ fel
szedett felesleget. •

-— Ez nem nős embereknek való — 
nyög Eőrinczi, a jobbhátvéd gyakorlat 
közben.

A végén előkerül a labda . . . ünne
pélyes pillanat; a Törekvés-játékosok 
újra találkoznak a labdával. Az első két 
edzésen • nem kaptak labdát. A labda- 
gyakori at.ok mindössze fejelésből állnak. 
A fejelések különféle fajtáit próbálgat
ják, maj.ú egy kis fejelőváltót- is rendez
nek. Készülődés a Gamma ellen . . .

Jó másfélórás az edzés, mindenkiből 
csurog a víz.

Készül a Töri . . „

Van egy-két beteg Is Kőbányán. Dőry- 
uak a télen feltört a lába, még mindig 
nem tud edzeni. Kiss, a kapus katonáék - 
nál •' szerzett mellcsontsérülésével- - baj
lódik. Sirály megfázott. Ezzel szemben 
Zörgő már megkezdte az edzést,.

A bajnokság átlósa
Amatőrbajnokság

IV. osztály.

Keleti csoport
1. F5v. Altisztek
2. BRSC II.
3. Szondi
4. w s e  in .
5. KMTE II.
6. SzKTC rr.
7. Hálókocsi II.
8. SzWSfe
9. Köb. FC II.

10. Tasi II.
11. Hargita II.

10 8 
10 7 
10 6 ■ 

10 5 
10 4 
10 4 
10 4 
10 3 
10 3 
10  3  • 

. 10 3

2 — 28:10 18 
1 26:16 16 
4 44:20 12 
4 24:20 U
4 17:15 10
5 19:22 9
6 15:27 8 
6 27:26 , 7
6 25:34 7
7 6:26 6 
7 15:29 6

V. osztály.
M l  csoport

1. M. Posztó III. 11 9
2. Gamma II. 11 7
3. KAST!..: -  11 • 7.
4. MAFC III. I I  7
5. EóFC II. 11 8
6. FSE II. 10 6
7. FSC III. 11.6
8. OSOS 11 4
9. Siketek 11 3

10. KTC II. ' 11 2
11. BBFC II. 10 2
12. KAOE II.® .1 1 ------H  Ü24

® Törölve;
Nyugati

1. B I.K n .
2. MFTR II.
3. BSC I I
4. PTSC II.
5. T L K  II.
6. BAC TI.
7. t t e  rr.
8. R ásc  II.
9. Fodrász II.

2 — 52:8 20 
2 2 49:17,16 

-2-2-32:18-16
1 3 32:16 15
2 3 35:22 14 
1 3 32:23 13

— 5 32:14 12
— 7 14:41 8
— 8 —?:49 6 
1 8 20:46

7 6:36

csoport 
11 8 3 
11 8 
11 7 
11 8 
11 7 
11 7 
11 5 
11 3 
11 1

A- WMFC tegnapra tervezett edzése et* 
oiai-a<it, mert a pályát nagy hó f.oric,’a-.- 
a tornaterem pedig nem voíl azaba-d. Az 
elmaradfc edzést kedden pótolják a gyári 
prolik, lehetőleg a. szabadban.

A  Cs. MOVE ma déiutáiB tartja máso
dik tornatermi edzését Katzer edző veze
tésével. A  jövőben minden csütörtököt]: 
tart edzést a Cs. MOVE.

Újjáalakult a csabai alosztály és 4 V 
tisztikara. Uhrin András dr, a csabai 
alosztály ügyvezetője újjáalakította az 
alosztály és a JT tisztikarát. Az alosztály 
tisztikara: főtitkár: Sarkady Ferenc dr 
ügyész; Czitesz Alfonz dr. pénztáro.A. 
Varga. Lajos, ellenőr: Búzás Lajos,
alosztálykapitány: Boross Pál, II. ősz-,
tálykapitány: Pálka László. ifjúsági
kapitány: Sálíalvy Gyula, amatőrségi
egyesi író: Darányi Vilmos, előadója:
Bodöczky László dr, fellebbvíteli bizott
ság elnöke: G-áiik Pál, helyettese: Nagy 
Lajos, előadója: v. Lukács György,
intéző,egyesblró: Gabányi Tibor, fegyelmi 
egyesbíró: Kajnai Márton. A JT tiszti
kara': : titkár: Sálfalvy Gyula, küldő
bizottság: Uhrin András dr. Fekete Ist
ván; Várkonyi György, fegyelmi és intéző 
egyesbíró: Beeskő, József, oktató, ellen
őrző és vizsgáz tató bizottság elnöke: 
Uhrin András dr.

A Csepel és Csepel-kBrnyélíi Ifjúságiak 
o heti edzésén megjelent Molnár Ignác 
szövetségi edző is. A f i"talol; un év buz
galommal végeztek az előirt gyakorlato
kat, utána pedig jó étvággyal fogyasztot
ták el’ h jól megérdemelt tejatlagjaikat. 
Éhben kinólőlták a múlt héten efaiulasz-, 
totíáko t is-"

ÍFJÜSAG
- A-K ISÖK szombat délutáni I I I .  korosz
tály . tornaver::enyének eredménye (15—-16 
évesek): : 1. Berzsenyi gimnázium 252.5
pont,’2i Szent' Imre gimnázium 233.S pont.

KOSÁRLABDA
A Oamsná is ' megszervezte ■ már női 

kosárlabda csapatát. Az újonnan létesült 
vállalati egyesülettel 12 csapatra szapo
rodott a- női kosárlabda .csapatok szárna- 
(Mi "lesz a női kosárlabűabajtiokság 
kiírásával ?)

■ ■ SZAMOSI
ugrott az élre az í. osztályú bajnokság1 
ranglétráján. A  jelenlegi helyzet a kővet
kező:

1. Szamosi BSzKRT 62
. ’ 2. Eszéki MAFC - •47
3-4. Bajári BtlÁC 43
3-4. Serényi 252-es cserk. 42

5. Tichy I. BBTE 39
6.. Mátyási I. BSzKRT 37

1 7. Szató MAFC '* 34
8. .Velkei BSzKRT 33
9. Sólymos! BSzKRT 33

10-11) Nonn BBTF( 1 1 30
10-11. Otte BSzKRT 30

A  II.  osztályú bajnokság: állása
1-2. BRTE II. 7 6 1 13
1-2. BEAC II. 7 6 1 12

3. BSzKRT II.. 8 5 1 10
4-5. MAFC II. 7 3 4 6
4-5. SzIHC , 7 3 4, 6

6. VÁC II. 7 2 5 4
7. PeSC 1 6 1 5 2
8. TFSC II. 5 — 5

■ 48: 
2 1 26 
2 2 31

— 3 34
1 3 34:

— 4 l i
2 4 20 
2 6 19

6 19 
8 18 
10 16 
17 16
14 15
15 14 
25 12 
23 8

7 11:34 5
— < ♦ > 10. B-. Masry. IL ' 11. 1 2 8 14:46 4

11. NTC II. 11 1 2 8 6:38 4
12. ULK II.* 11 1 10 4:22 1

A KÖLTÖKBAJNOKSAG a ix a s a © Törölve.

1. BVSC
VII. csoport 

11 11 — 44:3 22 fiszak! csoport ; ; í.Vi

BTK II. 11 9 1 1 43:8 19 i. BSzKRT III. 30 9 i — 54:6 19
3. 6 2 3 26:18 14 2. Törekvés III. 10 8 2 52:8 16
4. TSC 10 6 1 3 9:19 13 3. VÁC II. 10 6 2 2 16:14 14
5. Vasas s 4 2 2 15:8 10 4. b v s c  m . , 10 5 2 3 .32:22 12
6. Compactor 1.0 5 5 13:18 10 5. RTK 11. 10 5 2 3 25:25 12
7. M. Előre 11 3 2 6 17:33 8 6. Spárta II. 9 5 i 3 16:11 1 i.
8. TLK 10 2 2 6 9:13 6 7. KEAC II. 9 3 3 4 12:37 7
9. VÁC 10 2 l 7 9:23 5 8. Főv. Alt. TI. 7 3 5 9:35 4

10. HAC II. 9 2 1 6 10:38 5 9. UVASC II. 8 2 6 3:32 4
11. TTE II. 7 1 i 5 11:8 S 10. RÁC II. 9 1* i 7 14:42 3
12. Juta 10 1 i 8 7:24 3 11. PM TK II.* 10 — 10 .1:2 —

• Törölve. 
 Keleti

1. Ganz III.
2. W MTK III..
3. JTiltex II.
4. HEAC II.
5. P. Juta II.
:S. Tipográfia II.
7. SzFC III.
8. KTSK II.
9. NJTC II.

10. Hálók. III. 
í l .  Szondi II.
12.‘Sütők II.*

• Törölve.,.

csoport
11 11 -------48:12
11 8 1 3 53:1T
11 8 1 2 5l:25
11 6 1 4 33:21
11 6 1 4 39:26

11 5 3 8 35:30 
11 4 2 5 24:34

4 1 6  21:33 
4 — 7 21.:42 
1 3  7 17:39 
1 1 9  14:47 
1 — 10 2;32

11
11
11
11
11

Előkészítő osztály
Déli csoport

7 7 -1. Posjás. in .
2. Törekvés IV.
3- VESE II.
4. Függellenségr II.
5. BTC. II.
6. Ganz IV.
7. Spárta I IL
8. OSOS II.
9. FTC III.*

* Törölve.

Északi csoport:
1. WoSC I IL
2. UTE III .
3. Főv. TKör I II .
4. PATE II.
5 ZA‘C II.
6. Fodrász IH .
7. EAC II.
8. TLK III.
3. JIKSE IL

7 — 
í  — 
4 -  
4 — 
4 — 
2 —

8 ----
8 1 -

76:10
40:12
17:1)1
14:15
22:21
6:30

12:25
8:76

11:13

8 7 ___ 1 43:13 14
7 6 1 — 53: 7 13
8 6 — 2 37:23 12
7 S. 2 2 18:14 8
8 4 — 4 20:17 8
8 3 — 6 9:51 4
7 1 1 5 4:11 3
7 1 w 6 4:30 2
6 — « — :22 —

A IV. osztályú bajnokság mai műsoré,
9 órakor: TFSC IV.—Gamma (vezeti: 

Já.nosházi és Lukácsi), 10: TFSC II I .— 
BEAC IV. (Herz ,és Mészáros), 11: BSEJ— 
MOVE R AFC1 (Kelemen és Stolpa),, 
13: MRTSF—KAOE (Herz és Nonn).

A mérkőzések a Műegyetemen kerül
nek eldöntésre.

XÖSABBAítlDABAJNOKSAG
I. osztály

Szombaton este játszották a kosár, 
labdábájnókság első osztályában a hato
dik fordulót. Eredemények:

BSzKTiJ—MAFC 30:23 (18:12). Vezette: 
Szitner és Nonn. Kosárdobó: Mátyási I. 
I9j, Veikéi (8), Kardos (7), , Solymosi 
(5), Szamosi, illetve Eszéki (16), Kapás 
(4), Szabó (3). Elmaradt s BSzKRT- 
hehger. A  játék első felében a Sidó éa 
Hévízi nélkül tartalékosam kiálló műegye
temiek vezetnek, de a BSzKRT csak
hamar -magára talál és a félidő végén 
hat kosárral vezet. Szünet után a techni
kusok ismét felélednek, úgyhogy- a játék 
végé felé csak négy liosár a különbség a 
két csapat között A  villamos bedobók 
—.Mátyásit kivéve — Igen gyenge*napót 
fogtak ki. i

TFSC—BBTE 32:28 (26:26, 7:14).
Védette: K irá ly1 és Palái. Kosárdobő» 

Szorfior, ft), Kelemen (8), Kamarás (6)» 
Síitner (6), . Tímár (2), Sieti (2), illetve 
Tieby 1. d b  Kenéz (6), Fazekas (5)-

A  feEAC^-MAC mérkőzésre a MAC nem 
állt ki.

■ II.  osztály
A  PSO—TFSC H. mérkőzésre a TFSC 

ifera állt ki.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 1

„Mi*zter“ . Azt kérdezi,' hogy az 
edzőit közül ki' az, aki az angol 
rendszer barátja. Kérdésére nem 
könnyű felelni, mert az edzötestület 
Ismertető nzalivitái után nem ren
deltek el szavazást arravonatkozóan, 
hogy ki melyik rendszer híve. Azért 
nem szavaztak, mert a látszatát la 
el akarták kerülni annak, mintha 
valakit is erőszakkal befolyásolni 
szándékoznának szabad elhatározá
sában. íg y  tehát a viták alatt csak 
azt lehetett megállapítani, hogy a 
fölszólalók milyen véleményen vol
tak. A z  angol rendszer hívének val
lottá .magát Senkey Imre, Opátá 
Zoltán, Mészáros István, Molnár Ig 
nác, Vágó Zoltán, Kutrucz János, 
Kiéber Gábor, Szeder István, Hauser 
Jénő, Takács Géza. Arra nem válv 
lalkozhatunk, hogy minden fel nem 
szólalt, vagy a vitákon részt nem 
vett magyar edző. véleményét meg
tudjuk. A  gyakorlatban ez aműgyis 
hamarosan megmutatkozik, ön is; 
bizonyára olvasta, hogy Lukács Ge
deon ezt a rends'zert szeretné beve
zetni a WMFC-ben, Móré ezt taní
totta a Bocskaiban, azt azonban ne
héz lenne megállapítani, hogy az 
amatőr csapatok között egészen a 
MOVE-lg hányán játszanak angol 
rendszert. Hasonlóképp nehéz fel
adat annak megállapítása, hogy a 
külföldön működő magyar edzők kö
zül ki tanít angol rendszert. Három 
biztos nevet „egyből" mondhatunk: 
Bukovl, Jeny és Platkó. De hogy a 
többiek közül ki vette át, azt most' 
nagyon nehéz lenno megállapítani-
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Az ökölvívó epapattejiieksűg te?* 

saiadik fordulója következik.
ggéfisísep yaalmasac íiangzik tnár, 

de " mégis ast kel! moteanunk- 
roppant izgalmas és heves harcokat 
Várhatunk ezúttal is. Az izgalmat 
az okozza, hogy a ma sorrakerülő 
két mérkőzésen dől el a kiesés kér* 
dése„ Ebből pedig természetszerű
leg következik, hogy mindkét ősz* 
szecsapás heves küzdelmeket fog 
hozni.

Nemcsak a két mérkőzés részt* 
vevője, de az ötödik, az ebben a 
fordulóban pihenő BSzKRT is kies
het még. A  két csoportban ugyanis 
a következő a helyezet:

1. FTC
2. BTK
3. WMTK

A ) esoport:
8 3 ------- 81
1 -  — l  6
1 -----1 5

U  4 
10 — 
11 —

S ) esoport:
1. BSzKRT 2 — 2 —  16

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

16 2 
8 1 
8 1

Mm FTC már öeral van
Az első csoportban az FTC mái 

révben van. Bejutott a négyes dön
tőbe. Sőt egy győzelmet Is visz oda 
magával. (A z elömérközések során 
egymás ellen elért eredmény be
számít a döntőbe is. Tekintve, hogy 
a mai mérkőzés két résztvevője 
közül valamelyik bekerül a döntő
be, az FTC egyik győzelme • mind
járt a döntő eredményeibe is be
számít.) A  mai mérkőzésen a BTK  
van jobb helyzetben. Neki már dön
tetlen is elég lenne a bentmaradás- 
hoz, mert a „gólaránya" jobb, 
mint a WMTK-é. A csepeliek csal: 
akkor juthatnak tovább, im győznek.

A  B '  CS©*20F Í!3atft
p s j í t i i a s i  f e f t a t s é j a f

4  B) csoportban nem ilyen egy
szerű a helyzet. Különösen, akkor 
nem lesz egyszerű, ha döntetlenül 
mérkőzik egymással a két csapat. 
Ebben az esetben ugyanis hármas 
holtverseny keletkezik és —- újból 
elölről kék kezdeni az egészet! 
Ekkor pedig még a BSzKRT is a 
Jtisséz szomorú sorsára kerülhet. 
Éppen azért a vjilamosíak nyilván 
erősen szurkolni fognak azért, hogy 
valamelyik csapat győztesen kerül-

mérkőzést fog ftoog. fi'ézzü'k meg, 
hogyan állhat fel a hét együttes: 

BVSC MPSE
Artner Sampiás
Podány Glaubitz
Szabó Gy. Eajácz
Vojnovics Német
Bene (Szabó J.) Deli
Mittere? (Farkas) Varga I.
Farkas (Vadász) N°lipa
Vadász (Nagy) Jánosi

Sampiás szurkáló stílusba® győz
het légsúlyban, Podány megszerzi a 
két pontját, Szabó Gyula győzelme 
is valószínű, Német azonban egyen
líthet könnyüsúlyban (hacsak Bené- 
vei nem kerül össze), Deli hengerelő 
stílusával könnyen győzhet bárme
lyik vasutas-ökölvívó ellen. Mitterer 
kiszurkálhatja Vargát, Nolipa tel
jesíti egyenrangú Farkassal, nehéz
súlyban Nagynak le kell győznie 
Jánosit, haesak el nem veszti megint 
a fejét egy nagy ütéstől (ha Vadáss 
lenne Jánosi ellenfele, a küzdelem 
nyílttá válna).

A papírforma szerint ® BVSC 
lö:6-ra győz.

Jóslatunk: 9:7 a BVSC javára.

M  B T S C - t ía k  f í s e y o i í  ő s s s e  
kell siednEe m acát

A  második mérkőzésen, a BTK— 
WMTK találkozón is kiegyenlítettek

áss erőviszonyok. Az alsó gűlyesopor- 
tokban a magdoinavárofiak, a fésű
sökben a csepeliek látszattak jobb
nak. így  állítatnak felt

BTK W MTK
Reinit? Kepzely
Bogács (Torma J) Váczt
Móniéra (Bogács) Szele?sám 
Kojtai (Móniéra) Gárdonyi
Torma II Baratfe
Peiró (Horváth) Nylraty 
Bíttera Hidasi
Járai (Erdős) Jászai

A  lég súlyosok: a jé formában 
lévő Kecsely és JEeinit* (ha össze
kerülnek) nagy harcot fognak vívni, 
harmatsúlyban Bogács győzhet, de 
a Torma 1— Végzi mérkőzés teljesen 
nyílt lenne, pehelysúlyban és könnyű- 
súlyban is a BTK szerezheti meg a 
két-két pontot, váltósúlyban nem 
lehet előre megjósolni a győztest, 
közép-, félnehéz- és nehézsúlyban a 
csepeliek Játszanak hajszállal jobb
nak.

A papírforma 8:8-as eredményt 
ígér.

Jóslatunk: 9:7 a BTK javára.

A  küzdelmek fél 11-kor indulnak 
meg a Városi Színházban. A  két 
mérkőzés közötti szünetben Bondi 
háromtagú együttes ellen vív három 
menetet.

C n á l| d !"töp r e n g é s
A kis Torma ma melyik nagy

ságnak „facsarja cl“ az orrá tf

jön ki az összecsapásból. A  győz
tes minden további nélkül a dön
tőbe jut, sőt megszerzi a csoport- 
elsőséget is.

Irtózatos küzdelmekre lehetünk 
elkészülve mindkét mérkőzésen.. A  
papírforma talán megint csődöt 
mopd, a szív, a lelkesedés megint 
csodákat tesz és esetleg legyűri a 
nagyobb tudást is. Előfordulhatnak 
sérülések is, tévedhetnek a ponto
zók te. tehát elkészülhetünk arra, 
hogy ez a forduló is tele lesz várat
lan fordulatokkal, lélegzetelállító 
meglepetésekkel, és kemény, helyen- 
kint talán véres összecsapásokkal.

KiesSfee
a kilencszeres öafnok
A  mái két összecsapásnak rendes 

számítások szerint a BTK és a 
BVSO az esélyese. Mindkét csapat 
hosszú évek óta az első osztályban 
szerepel, sőt a BTK már kilencszer 
meg is nyerte a bajnokságot. Az 
elmúlt évben is a piros-feketék sze
rezték meg ■ —- váratlanul — a baj
noki címet. ökölvívó csapataik 
gyengültek ugyan valamit tavaly 
óta, de feltörő fiataljaik tehetsége
sek. A  két újonc, a W MTK és az 
MPSE még tapasztalatlan ebben a 
hatalmas küzdetemsorozatban, még 
nem .szokták . meg versényzöik á 
CgR tüzes levegőjét* még nem ér
tek meg a csapatbajnokság „tropi
kus éghajlata ‘ alatt. Talán, mire 
megérnének, kiesnek. De az is lehet, 
hogy — bentmaradnak. Legalább is 
áz, egyik. Ebben az esetben pedig 
valamelyik régi nagyegyesületnek, 
kell átadnia a helyet. 4  díszes 
első osztályt fel kell cserélnie az 
előkészítő műhellyel, a |E. osztály-
Jyáfe. r*:

Mindezek után: nézzük, mit mond 
& papírforma?

A  vasu’a ro k  
lom bnak látszanak
4® e lső  -m é r k ő z é s  a  BVSC?—

M Pü E lesz. A  pontozások az első 
fordulóban már bizonyságot tettek 
^eszélyessésükről. Igaz, hogy a 
BVSC is egészen jól szerepelt a 
BSzKRT  ellen, összecsapásuk roin- 
«®h\.MzonQyaI agy., egész sereg

Két „munkaadó"

Bogács Torra® II.
Minden ullenfeíftknek nehéz munkát adnak

A MCSz tanácsa is 
elutasította a BVSC 
fellebbezését 3

A  MöSz tanácsa pénteken este 
tartott ülésén foglalkozott a BVSC 
panasziratával is. A  BVSC ugyanis 
a szövetségi képviselő és a szak- 
bizottság döntése ellen panasszal 
élt a tanácshoz. A  tanács, a ver
senybíró-bizottság véleményének a 
meghallgatása után, elutasító dön
tést hozott. A  BVSC—BSzKRT 
8:8-as eredménye tehát érvényben 
marad.

Hegy apró történet
' — a „halál árnyé- 
lkában4* harcoló 
csapatról

A  BVSC vezetői elkeseredve fo 
gadták a tanács elutasító döntését 
a Horváth—Ari ner-ügyben. Sport
szerűen a szorítóban akarnak vá
laszt adni.

.— Vasárnap majd megmutatjuk, 
hogy mit tudunk! —  mondotta az 
egyik vezető. —  Megmutatjuk, hogy 
nem esünk ki!

— No, no — mérsékelte enyhe 
gúnnyal a másik — , kérdés, hogy a 
szövetségi képviselő beleegyezik-? $

©

Az M- Posztó a legnagyobb csend
ben készül a vasutasok „elgázolj* 
sára“ .

— Nagyon becsüljük a vasutat — 
hangoztatták a legutóbbi edzésen 
—, de csak rajtuk keresztül jutha
tunk a döntőbe. Vagy ők siklónak 
ki, vagy —  elgázolnak bennünket.

*

Káposzta Antal, a W M TK inté
zője váltig hangoztatta a héten, 
hogy nagy , megiePetésre készül a 
csépeli gárda.

— ’ Meg fogják Ütni: bombameg- 
lepetés lesz! — jelentette ki hatá
rozottan.

— Jó, jő  — intették le Káposztát 
—, csak azten nehogy a kezünkben 
robbanjon fel az a bomba!

*

A  BTK egyáltalán nem szándé
kozik  kiesni.

—  Tavaly is úgy indul'unk,
hogy kiesünk, mondották töb
bes: & .BTK legutóbbi dfgdóssté

vacsoráján. —> A végén bajnokok 
lettünk. Most sem aggódunk. In
kább amiatt fá j a fejünk, hogy mi
ből fedezzük majd a mostani baj
nokság megünneplésének az árát t

A MAC ökölvívói ma Makón vendég
szerepelnek »z  MLE ellen. A  MAC a kö
vetkező összeállításban indul útnak; Nagy 
L.. Erdei, Kernya (vendég). Sglávik. Mol
nár. Mindszenti, Utassy, Ürbán. A csa
patot Szajkó Ödön edző és Farka® Sán
dor kíséri el az útra- 

Énekes István emlékére nagyszabású 
nemzetközi versenyt rendez a MöSz már
ciusban. a CsB-ji> vedelem tíz százalékát 
az Énekes-síremlék felállítására fordít
ják, csak a BVSC rendezhet Énekes-em
lékversenyt (ha akar), Kaláady-vándsr- 
diiat alapít a MöSz a legjobb vidéki ököl
vívó egyesület jutalmazására — ezeket 
határozta a MÜSz tanácsa legutóbb meg
tartott ülésén.

Tm iozkodásának egész ideje alatt
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K É Z IL A B D A

A KÉZILABDÁZÓK „TAB KA ESTJE”
változatos műsort ígér a Nemzeti Torna- 
csarnok vasárnapi látogatóinak. Teljes 
forduló a Szövetségi díjban és néhány 
múlt vasárnapról elmaradt mérkőzés 
vezeti be az estet. MAFC—BTC: a PTC 
nem tudja teljes csapatát kiállítani, így 
biztos műegyetemi győzelemre mutatnak 
az előjelek. (3.40. Pintér). BTK— 
Széchenyi: fölényes magdolnavárósi
győzelem. (4.15. Földesdy). A Szövetségi 
díjban az előlálló csapatok esélyesek; 
MAFC—Széchenyi (2.30. Sass), BTK— 
Elektromos (4.55. Halász), MTE—KAÖE 
(5.30. Heltai).

A  válogatott kézilabdakeret kísérleti 
mérkőzése élvezetes küzdelmeket ígér a 
szurkolóknak és minden bizonnyal érté
kes tapasztalatokkal fog szolgálni Kovács 
Ernő szövetségi kapitánynak. A kísérleti 
csapatok a következő összeállításban 
szerepelnek: Pirosak: Vattay — Péteri 
dr, Seress — Varga. Salgá, jávor. 
Zöldek: Perényi — Sidó, Steiner ■—
Mátyásai. Cséfay, Rózsa. Fordu'ás után 
a csapatok a következő összeállításban 
játszanak: Pirosak: Szabó — Tichy I.. 
Ellenbogen — Forrai, Holczinger. Kapr a 
Zöldek: Perényi — Rákosi, Birtalan — 
Dobos. Cséfay, Fodor, (Az összeállítás 
meglehetősen ötletszerűnek látszik. 
Érdemes lett volna összehozni — a 
teremben szerzett tapasztalatok alapján 
— % v é d e t ő  iskolát játszó együttest a 
támadóval . . . )

Tarte féiv<59<jMs& változatos küzdői-

Kistex. de a meglepetés sem lehetetlen 
a KAOE és a Máyérrel felálló Wácker 
részéről. A várakozás az előlálló csapat 
győzelmét •  mutatja: Kistex—Wacker
(6.55. Takácsi. BTK—KAOE (7.05. 
Szöllősy), Wacker—Széchenyi (7.15. 
Berecz). BTK—Kistex (7.25. Kovács), 
K'stex—KAOE (7.35. Egri), BTK— 
Wacker (7.§0. Bo-nlr). KAQE—Szééhenvt
(8.00. Bú- •• ------------ - "
Palvln).
BTK—Szée'

lél ’S-S drálb

Mexieö City, december hó.
Hét évvel ezelőtt. 18?2 október á-én bc- 

szíltqm utoljára Tildeunel Budapcstea. 
Akkor Nüssleln. NajueU és Barseés -tAr- 
saságában vendégszerepeit á magyar fó* 
városban. Már akkor azt mondta, hogy 
nem az" ő korának való ‘ a teniszezés, a 
versenyzés.

Most itt Mexieo Cityben ójből össze
akadtam az ősz mesterrel. Meg mindig 
teniszezik. Még mindig akkor van a leg
több közönség, ha a „Big-BilT* játszik.

A  hórihorgas Tildenen sem vonult el 
»z  idő nyomtalanul. Área klmerüitnek 
látszik, de járásá még mindig ruganyos 
és fiatalos. A  játékban még mindig fö]é- 
áyas ura a labdának. Csak a füdoje tor
pan meg néha-néha. Se fii is (ehet, hogy 
Sssít a mexikói magaslat' nem ízük neki.

Bemutatója ©lőtt egy kicsit elbeszél
gettünk.

(— Emlékszik még Budapestre! — kér
deztem-) . ■!

— Of eoursel.... Természetesen — vála
szolja Tildén. — Szívesen emlékszem 
vissza arra a gyönyörű városra. És a 
remek küzdelmekre is, amelyek — magunk 
között maradjon — sakkal túrosabbak 
voltak az ittenieknél. Kel)rting nagysze
rűen kezelte az ütőt ... Szegény bajtárs

Egészen tlérzékettycdik,,..
Én még csak elten!szezgztek néhány 

évig — folytatja kis szünet után- — Ta
nítványom Barness szépen halad. Élve
zettel nézem, hogy mennyit fejlődik e* S 
gyerek Ügye’ ek is minden mozduhitára.

(A bemutaló mérkőzésen sem tudja_ mag- 
áliani. hogy teli torokkal oda ne kiabál
jon Barnessiiak; „Whal’ re you dê ing, 
kid !”  Mit csinálsz, kölyök! ,..)

(— Elégedett a cirkusz tagjaival!) _
— Hát___ némelyikkel Igen, némelyik

kel nem — feleli, Most még nincs nagy

hiba, mert magam Is játszást. A haj csak 
akkor kezdődik, tja én magam már nem 
tudom áz ütőt a kezembe venni. Ns. dó 
majd a Barnesstgyerak átveszi tóiéra M 
elejtett vilíóUotot, A Tildea-vtdjegy jó 
kezekbe berki.

Most csatlakozik fcozzáro Barness. B 
mivel as ulolsó mondatot niég elkapta, 
mindjárt kérdéssel kezdi.

— És ha nem lesz kedvem teniszezni, 
akkor is! — kérdi.

— Talán azt hiszed, hogy sü éves koro
mig fogok teniszezni! —. forrnod rá
Iliden

— Ahogy a mestert ismerem, még: Iá 
éves kovában is a legjobb lesz közöttünk
— próbálja Barness hízeíkedfesei kiea» 
gesztclni a megbántott Big-Biüt,

Tildén még elmeséli aa*v s? idén 
Európába szeretett volna átbajóbátBÍ- ©e 
hát..,.- inkább máskorra hagyja....
— Cirkuszi tág még Perry és Stőffcn is* 
ök azonban üzletileg nagyon !e vannak 
kötve Los Angelesben s csak repülőgép
pel jöttek át két napra. Innen különben 
Tildén és Barness is Los Angelesbe megy.

Barness füinszerepct tanul titokban. 
Tildcnnek nem szabad róla tudn.a.

— Nőm jó ’ lvon sokáig profinak lenn!
— vallja be Barness titkalólí'-'a. — Nem 
kerülünk Össze soha mással, osak’a a cir
kusz tagjaival Kz már nagvo-D sablopaf. 
Kellene valami változatosság- Dó senki 
sem mer ellenünk kiáltani. Félne," a tóf* 
vényektől. Ezért vállaltam el a» egyik 
hollywoodi barátom filtnnjántetát i». Isy 
nem lesz majd olyan egyhangú a cir
kuszi élet.... Igaz, sok' függ attól is, 
beválok-e....

Ilyen a profi teniszező élete.
Utazás, rohanás éa — egy sereg bizony

talanság. _
K  »•

VÍVÁS
Boigtony! György dr, a kitűnő vívé 

legfelsőbb kitüntetésben részesült. 4
magyar királyi vallás- és közokta
tásügyi miniszter elöterj'esztésére a 
kormányzó megengedte, hogy Ros- 
gonyi György dr budapesti lakos 
magántisztviselőnek, a Magyar Vivő 
Szövetség vezetőségi tagjának, a 
nemzetközi vívó-sportélet terén szer
zett kiváló érdemeiért elismerését 
tudtul adják.

A  Pethő Ernő-vándordijért vívnak a 
nyugati kerü'et vívói. A mai > asárnap 
csak Szombathelyt folyik vebseny. az 
SzVC roudezésében a Pethő Ilrnő-vándor- 
díjas verseny. A nyugati kerületnek 
mindenkor kiemelkedő reménye volt ez 
a verseny, amely a legjobb vívókat szó- 
lília csatasorba.

Hátszeghy Ottó százados síhalcscté. 
Hátszeghy Ottó századost, az ismert tőr- 
vivóiajnokot -= Hátszeghy J issei száza
dos bátyját. — a Felvidéken síbaleset 
érte. A baieset következtében Hátszeghy 
hordatörési szenvedett, de az vrv «ok  vé
leménye szerint remélhető, hogy sérülése 
rövid Hőn belül gyógjul.

A BEAc vívószakosztálya január 23-án 
kedden délután 5 órakor ünnepélyes ke
retek közölt rendezi Pázmánv Péter-em- 
lékversenyét. A verseny a BEAC Sera- 
melweis-ulca 2. szám alatti vívótermében 
kerül eldöntésre. Döntőbe került Tlajczi, 
Bay, Élthes, Rerrlch, Molnár, Btítos, 
Berzsenyi és Horváth. A vefsenv helye- 
z-eltje! között szép tisztoletdíjak kerülnek 
kiosztásra.

AITTÖ
A K TT tagjai ma délelőtt háromnegyed 

tízkor találkoznak a Kuria-utcában és 
együtt vonulnak fel a Svábhegyre a 
Farkastorok fölé. A  mai tanulnivalé a 
síjöringezés lesz.

B IR K Ó ZÁ S
MAI BIRKÓZÓ MCSBBs

Sfcged: a város bajnokságai a vasutas
pálya Í0rnate,rmébeu.

Diósgyőr: SS északi kerdlel ílúsági 
baiaekgágai-

Debreceo: s DMTE acsBáges Lórásíh* 
'sésdosdijm versen^'*-

f ő i s k o l a

m »g u h ó > i

& flUtkútdsék' U a a .— Tényíeg*. Terefere árt
— Már a jorő hélcii be t« Iktatják * »  

új miniszteri biztost,
— K i lesz az IHetŐf
— Debrecenbe kéne menni, ha most 

akarná látni az 11 élőt, Szerkesztő őri
A Jievét szeretnénk tudni,

— Mlncek erről most beszélni. Inkább 
folytatom a dolgot.

— Akkor halljuk!
— Állítólag a főiskolások sportlgazgatfc 

ja még sem az eredeti jelölt les*.
— Nem? Pedig...
— Pedig azt szokták mondani, hogy 

mindenki 3 maga szerencséjének Kovám. 
De most a helyzet megváltozott.

— Árulja el az új Jelölt hevíti
— Tessék egy kicsit várni, majd tol- 

rajczolom s nevét a táblára.

Elkésett
Fábián . Jézeet a fjiskolássk szőwtséft 

kapitánya tegnap délelőtt bosszúsan újsá
golta nekünk:

— Pénteken este légipostával levelet 
kaplam Kairóból. Kíváncsian bontottam 
fel a levelet. A  leg-iagvobb meglepeté
semre áz állt a lévőiben, begy a tévéi 
kézhezvétele után azonnal indulton el a 
főiskolás labdarúgó v41 hgsftótt csapat 
keleti portyázására, mert jannár fítén 
már Kairóban kél! lépnie a -válejjateK 
diákcsapatnak.

— Áz első pillanatban egészen tanácsta
lan voltam, nem tudtam, hogy hói csú
szott be a hiba a portyánk ügyébe. f>e 
azután hamar megoldódott a rejtély. A 
levelet ugyanis január 3-án adták ÍM 
Kairóban és 17-én kaptam kézhez azt. 
Valahod sokat pihenhetett a hosszú át 
alatt, mielőit Budapestre érkezett volna. 
ffisz,en rendes körfl'm-ények között leg
rosszabb esetben is két eap alatt iú 
kellett vojaa lennie a kairó: levélnek*

gzekutén nem volt más hátra, aíint

kas salasjsi & sertyáMí...



Vasárnap, 1940 január

A T L É T IK A

O s z t á ly o k b a  Is  c s a k  v e r s e n y  
a la p fá i t  é s  n e m  t a n á c s i  
s z ó t ö b b s é g e i  l e h e t  
s o r o l n i  a z  e g y e s ü l e t e k e t

A MASa tan ácsaimon megbukó ti az el- 
li-ökségnek a szavazati rendszer átdolgo
zására irányuló javaslata. Nem is esőd ál - 
kozunk rajta. A  tanácstagok legtöbbje 
sohasem vett részt megfelelő erővel a szö
vetségi munkában. akik pedig a régi 
időkben vezető szerepet töltöttek be, ta
lán még az egészen kivülesőknél is Ide- 
genebbül nézik a mai, a réginél hason
líthatatlanul gyorsabb iramú rendszert. 
Ők még & deJizsáncnál vagy legjobb eset
ben a vonatnál tartanak és a repülőgép
nél caak a baleseti lehetőséget nézik. A 
gyorsaságot nőm is tudják értéke!ni.

Nem állítjuk azt, hogy az elnökségi 
javaslat tökéletes volt. Mi magunk is ki
fogásoltunk benne olyan pontokat, amelyek 
©gyes kiváló versenyzőket szövetségi 
®zempontbóT is túlságosan súlyossá minő
sítettek volna. Azt az elvet azonban, 
hogy a szavazatok száma az egyesületek 
sportbeli súlyához Igazodjék, még az 
ellenzéki fölszólalók is helyesnek ismer
ték el.

A  tanács körülményesnek találta & ja
vasolt rendszert, túlságosan soknak a sza
vazatok számát és nagyon nagynak a 
különbséget, amely egyes kiemelkedő 
egyesületek szavazatainak szánna és az 
„a lig  működők’* szövetségi súlya között 
keletkeznék. Ezért az alosztályokba sor
solás mellett foglalt állást, a rendszer ki
dolgozását azonban rábízta a bizottsá
gokra-

Az elnökségi javaslat egyik legnagyobb 
érdeme az volt, hogy &z egyesületek kö

zötti verseny kifejlesztésével fokozza & 
munkakedvet, növeli az egyesületek áldo
zatkészségét, az atléták buzgalmát, szóval 
előbbre viszi az atlétikát. Ez a hatás 
megszűnne, ba — az egyik felszólaló 
kívánságához képest — a tanács állapí
taná meg. hogy melyik egyesület tarto
zik az első, melyik a második stb osz
tályba. Rokonszenvi vagy többségi ala
pon ezt a kérdést eldönteni nem lehet.

Önként kínálkozik viszont o!y?t> elren
dezési mód, amely a tanács kívánsága 
szerint! osztályokba-sorsolás mellett az. el
nökségi javaslatban méltányolt különböző 
formájú működéseket is értékeli. Egysze
rűen azt kell kimondani, hogy az osz
tályokba sorolás ennek a pontversenynek 
alapján történik (ki indít több felnőtt és 
ifjúsági atlétát, hány bajnokságot nyer, 
hány versenyt rendez, hány inunkastatisz- 
tik.ai pentot szerez, hány 1000 pontok 
eredményt ér ei stb.). Ki lehetne mon
dani, hogy aki UNJ pontot szerezt az az 
első osztályba, a 80 ponton felüli a máso
dik, a 64! ponton felüli a harmadik. 56 
pontos negyedik. 49-es 5-ik, SS-as 6 ik, 
20-as 7-ik, 10-cs 8-5k, 10-en aluli a 9-ik, 
a nem működő a 10—5k: osztályba tartozik 
és valamennyi 1—10-ig terjedő szavazatot 
kapna.

Ez igazságos, _ arányos és méltányos 
szabály lenre, alkalmas lenne az egyesü
letek fokozottabb munkára serkentésére 
és megfelelne al egutöbbi tanácsi határo
zatnak is.

G o re  G á b o r vissza- 
tét és®

Mikszáth  Kálmán U j  Zrínyiászá
nak  a mintájára, készül az az új 
magyar film, amelyet, most forgat- 
nak a Hunniában, György  István, 
a. film szerzője és rendezője Gárdonyi 
Géza híres alakjait hozza vissza: 
Göre Gábor bírd urat, Durbints 
sógort:, az esküdtet és Kátsa . ci
gányt. A  mennyországból ruccan le 
a m a i élőibe a kis társaság, hogy  
rendet teremtsen a ré g i  fa lu b a n . ,,

A  régi göregáboriádák  egysze
rűen csak mulattatni akarták az 

I olvasót. Az; „U j Göregáboriáda" 
célja több: vidám , szatirikus, de
őszinte képei ra jzo ln i a m a i fa luró l 
és körü lö tte  az egész m ai é letrő l.

Göre Gábor szerepét a Kolozs
várról Budapestre került és már itt 
is nagyon népszerű Tompa  Sándor 
játssza. Durbints: Pethes  Sándor.
Kátsa: M isoga  László. Egy fiatal 
falusi kislány játszik még fontos 
szerepet a Göre-filmen. Ezt a kis
lányt A d orjá n  Sva alakítja. Rózsa
hegyi Kálmán, K öpece i-B oócs  Lajos, 
S im on  Marosa, D ajbuká t Ilona, 
Sopron i Lili, B oray  Lajos, Szakáts  
Zoltán és Pethes  Ferenc játszik 
még klsebb-nagyobb szerepet az 
„U j Göregáboriádában".

A  film kísérőzenéjét a magyar 
népi zene gyöngyszemeiből A kom  
Lajos állította össze g több eredeti 
zenészámot is szerzett a filmhez. 
A  díszleteket B aja  Benedek tervezte.

HALLÓI
ITT NAGYVILÁG!

Ér d € k e s s ég e k rri i n d e a ü n n e ti

2S-IKAN ESTE H AT ÓRAKOR
lesz a Bolyai gimnázium rajztermében a 
teljes atlétikai oktatófilm bemutatója. 
Belépődíj nincs.

— NEM TUDUNK MIND A  KÉT MEZEI
BAJNOKSÁGBAN INDULNI, —

mondotta Deák Lajos gz UTE nevében*
— Igaz, hogy volna két csapatra váló 
jóemberünk, ha mindenki rendelkezé
sünkre állna, de Kosa, a két Szigetvári 
és Keresztes szolgálatot teljesít, Sárosi 
visszavonult és így rájuk nem számít
hatunk. (A mi véleményünk a k éttávú 
felnőtt mezei bajnokságról az, hogy a 
mai helyzetben valóban nehéz egy egye
sületnek — rnég olyan hatalmas gárdá
val is, mint az UTE-6 — mind a két 
távon megfelelő ősapa tud kiállnia, de 
azért egy kis igyekezettel fog az menni. 
Először is reméljük, hogy a katonák 
edzési lehetőségét rövidesen meg fogják 
adni, másodszor pedig a rövidebb távú 
versenyen — Harbig példájára — nyugod
tan elindulhat olyan futó is, mint pél
dául Sándor. Sőt jót is tesz neki. Ila 
pedig összeszámoljuk: Híres, Eper, Gu
lyás, Zoitay, Bordás. Gsenceri, Almási, 
Szalay. Sándor, Kiss I., Kiss II-, Da
rázs. Szörényi, Jagicza stb, közül csak 
kikerül két rendes csapatI

NEM TUDJÁK HAKZNá LN Í TORNA
TERMÜKET

£. BSzKRT atlétái, mert most javítják a 
lelátó süllyedése által keletkezett hibá
kat. A  kerettagok & szövetségi edzéseket 
látogatják.

A TÖREKVÉS KOVÁCSA
is ott volt a legutóbbi szövetségi tornán. 
Rudat is ugrott: ak; •<áUa, azt mondta, 
hogy igaza van Simpsonnak. Igyekeznie 
kell Zsuffkának, hogy Kovács hamarosan 
nyakára ne nőjjön.

ILYEN  NAGY HÓBAN
bizony nem lehet edzést tartani. Edzeni 
viszont kell, tehát a következőket ajánl
hatjuk: 1. El lehet lapátolni a havat egy 
lábnyomnyi szélességben akár a mezőn, 
akár a pályán 3—400 méter, vagy rnég 
erűnél is kisebb körben. — 2. Ha ez nem 
lehetséges, a hó letapadása is megfelel. 
Ilyen körökön vígan lehet futni. — 3- 
Ha megfelelő terep nincsen, elegendő az 
is. hogy egy néhány négyzetméternyi 
területen a havat ellapátolják. vagy le
tapossák. Ezen a kis helyen .persze futni 
nem lehet, dQ, e g y—m á3 fél órás «*zrkdé-cse- 
lés nyugodtan elvégezhető. Ha a futást 
teljesen nem is helyettesítheti, de pótol
hatja. Az elv: nem lehetnek olyan körül
mények, ^melyek az edzést végkép meg
akadályozzák. Ha kell, megalkuszunk a 
körülményekkel, de ^em nyugszunk bele 
abba, hogy ■ edzeni nem lehet

CHRISTMANNT. GEUSCHLERT ÉS EGY 
GYALOGLÓT

kér a német szövetségtől a MASz. Ápri
lis vagy május hóban — attól függ hogy 
ifikor érnék rá az illetők. — jönnének, a 
német szakemberek ide.  ̂Christmann & 
magyar dobókkal — elsősorban a kala- 
pé'esvetőkkel év súlydobókkal Gerseh- 
ler, Harbig edzője a középtávfut ókkal és 
&z ugrókkal foglalkoznék egy-két hétig, 
a gyalogló pedig együtt dolgoznék a ma
gyarokkal A MASz-ban kíváncsian vár
ják, hogy a német szövetség milyen állás
pontot foglal el legkiválóbb szaké n-berei- 
nek' budapesti „tanfolyamával** szemben.

RÁDIÓ
Vasárnap, január 21.

Budapest I. (549-5 m): 8: Ébresztő. — 
Ui.ina: Szózat- — Majd: Hanglemezek. — 
8-45: Hírek. — 9: Unitárius it? len tisztelet 
(Barabás István). — 30: Református isten* 
tisztelet (Muraközi Gyula). 11: Egy
házi ének és szentbeszéd (Vid József). — 
22.30: BSzKRT-zenck-ar. Vezényel:' Müll-er 
Károly. — 13-45: Hírok. — 14: Hangleme
zek. — 15: A  földmívclésügyi miniszté
rium rádió előad áss-oro za * a. — 15-45: Hor
tobágyi pásztor ée betyárnóták Ecsodi I®t- 
ván gyűjtéséből. Bevezetőt mond ós a 
dalokat énekli Csóka Béla. Kísér Kiss 
Lajos cigányzenekara. — .16.30: Az önura
lom. Bognár Cecil dr előadása. — 17: HL 
rek magyar, szlovák és ruszin nyelven.
— 17.15: Doh muri yl Ernő zongorázik- 
„Gyermekek nek.*’ — 17.45: Boldog hetek 
Itáliában. Farkas Zoltán előadása. — 
18-15: Mindenből egy keveset. Zenés egy
veleg. Közreműködik ITeiincmann Sándor 
jazz-zenekara. Vidék Jóska cigányzeneka
ra és a Rajkózenekar. — 29.15: Hírék.
— 19.25: „A  tenger." Márai Sándor elbe
szélése. — 19-50: Sporthírek. — 20: Ope- 
rett-eíőadás: Pozsonyi lakodalom. — Az 
első íeilv. után: Hírek magyar, szlovák 
és ruszin nyelven., — A  II. felv. után: 
Hírek német, olasz, angol és francia 
nyelven. — Az előadás után kb. 23-15: 
Tán-cjcnie?ek. — Q0-05: Hírek..

Budapest II.  (834-5 ml: U: ílmezky
László szalonzenekara. — 12.05: Levente
rádiófélóra. — 15-05: Jazzdalok hangle
mezről. — 18.35: Három magyar huma
nista és egy, firenzei könyvkereskedő. 
Irta: Pongrácz Alajos dr. — 19 05: Szalon
ötös. — 20: Hírek. — 20.25: Beethoven-
hangverseny hanglemezről. — 21-20: Vé- 
csey Leó elbeszélése.

Kassa (259.1 m): 10.00: Református is
tentisztelet (Gönczy Gábor). — 11-00: Ze
nekari művek hanglemezről. — 11.15: H í
rek. — 11-35: A  magyar alföld és a hegy
vidék. Költemények és hanglemezek. A  
verse-ket előadja Csanádi Vilmos.

trSZAS
A németek tudomásul vették, hogy a 

tizenkettedik magyar-német válogatott 
úszómérkflzésí július 17—18-án Budapesten 
rendezzük - meg.

A  Magyar Cszó Szövetség évi rendes 
közgyűlése nagybányai vitéz ifj. Horthy 
Miklós, a MUSz elnökének jelenlétében 
fog lezajlani január 31-én délután 8 
úrakojt.

L e h e t . . .

,— Mondja, szeretik egymást az ököl' 
vívók?

—. Egyenesen ó v j á k  egymást!

ASZTALI-TENISZ
Ma, vasárnap kerül eldöntésre Miskol

con a Bánét-vándordíjad asztali-tenisz 
verseny. A  főváros majdnem minden szá
mottevő versenyzője elutazott a versenyre.

SÜLVE’ 1EL£S
Kán 3n Itea. a japánok kiváló súly. 

emelője a váltósúlyban. új világcsúcsot 
állított fel. Tokiái jelentés szerint a világ
csúcsot 332 kilogramra javította Naa Ju
Ifcá.

MOZI

Jeanette MacDonaid 
babonáfa

A  film sztá rok  általában mind 
babonásak. De Jeanette M acD onald - 
nak, a szép, szőke M etro-p rim ad on - 
nának egészen különös babonája 
van. A  f ilm je in  lehetőleg m ind ig a 
M a ry  nevet, vagy annak valam elyik  
vá ltoza tá t viseli.

A  „ Pa jkos  hercegnő‘'-'ben M a rie t- 
tének nevezeték. A  „R ose -M arie ‘e-bén 
ő v o lt  a cím szereplő. A  ,fNyugat 
leánya“  is M a rié  volt. A  nálunk  
m ég nem  já tszo tt „Broadway sze
renád“  cím ű  film ben  Jeanette egy 
M a ry  Halé nevű színésznőt já tszik .

v é g ü l: m ost osztották  k i a, sze
re p e it  annak az ú j film n ek ; am ely
ben a két főszereplő Jeanette 
M a cD on a ld  és N elson  Eddy lesz. A  
f ilm n e k  m ég nincs cím e, de annak 
a nejnek, a k it Jeanette fog  a lak íta 
ni, m á r  van neve: M arianne!

Berlini hírek
. Kari Kitté, rendezi Balélsberg-Ufa- 
stadtban a.,,Bal páré” clrnű filmet. A fő
szerepeket Paul Hartmann. Ilse Werner, 
Kate Haack, Hannes Stelzer, Theodör 
Danegger, Pritz Kampers. Erika von 
Thellmann, Walter Janssen, Pamela 
Wedekind és • Lina Caratens játssza. 
A zenét Theo Maékeben szerezte. Nagy 
film lesz!; ,

A nyár örömei élednek fel a ..Sommer, 
Sonne, Erika”  című filmben; amely nem
régen készült el a Froelich-műteremben. 
Erika szerepét Karin Hardt alakítja. 
Féríifőszereplők: Paul Klinger és Fritz 
Genschow. A mai fiatalság filmje. Az 
Ufa hozza forgalomba.

A Tanentíien-Palastban kerül műsorra 
a „D erék kölyök'.’, -a Tobis új filmje, 
amelynek címszerepét egy új. kedves, 
tehetséges színésznő, Hejdemárie 
ítatheyer alakítja. Á  férfiíőszereplő: 
Albert Matterstock. A  filmet Frltiz Pete? 
Bucii rendezte. , ,

Igazi bohózat a ..Vörös malota” . amely
nek színpadon már nagy sikere - volt s 
most filmen folytatja diadalútját. Jürgen 
Von Altén színdarabját Kurt E. Walter 
írta át filmre. Ida Wüst. Grethe Weiser, 
Theo Lengén játsza a három főszerepet. 
A  film et maga s szerző, von Altén ren
dezte.

M O ZIK  M tS O K A S

RÖTIDITfiSEK: Sz -  szombat. V =  vasár
nap, n — ’/i, f — Vf, fa — %,

Bemutató mozik
ÁTRIUM Margü-könit SS. Te!.: T53-054 
f6. fS, flO. Sz- V-: f-i-kor is. Garszonlakás 
kiadó.
CASINO Eskü-öt 1. T  ; 383-102. f6. fS. 
flO. Sz. V .: ít-kor is. Pygmalion.
CITY Vilmos császár-út 36. T : 1111-10 h6. 
h8, 1j 10- Sz. V.: Ii4-kor is. Az első esők. 
r.OIÍSO. Váci-o. 9. T.t 182-818. n6. n*. nlO- 
Sz. V .: n4-kor is. Trópusi mámor. 2-ík 
hét. V. d. e. nl2. Régi lécsí operettek 
matinéja.
DÉCSI Teréz-körút 28. T.: 12S-952. fi. S
10. Sz. V-: 4-kor is. GarszotuiakAs kiadó. 
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T . : 180-513. 
n6. f8. hifi. Sz. V.: nt-kor is- Halálos (a 
tavasz. 5-ik hét!
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ. Erzséhef krt T3. 
T.; 222-199. lö—-24-ig folyt- 4 híradó, kü
lön riport a nyugati és északi harctér
ről stb.
OMNIA Köicsey-utca 2. .T : 130125. 5. n8. 
f 10. Sz. V.: 4. 6. 8. lö. Bercsényi huszárok. 
3-ik hét! .
RADÍtTS’ NagymezS-ufca 22. T.: 122-098 
K. h8. hlO. Sz. V .: 14-kor is. Semmelweis. 
ROTÁL APOLLO Erzsébet-körút 45. T; 
222002. r.6. IS. hlO. Sz. és V: 4. 6. 8 10. 
Az első csók. 2-ik hét!
SCALA Teréz-krí. 60. T .: 114411. n6, Í8, 
hlO. Sz. V.: 3-kor is. A nőnek mindig 
sikerül.
URA VIA. Rákóczi-út 21- T-.- US M .  5. n8. 
f 10- Sz. V-: hS-kor is- Sivetagi éjszakáit. 
V. d. e. 11: dr. Benedekné Zilahy Irén: 
Amerikai élményeim-

Utánjátszó mozik
BROADWAY. Károly-körút 3. T-: 144-212. 
n4. f6. h8. 10 Sz. V. ‘ 1-knr is. Isten 
vele, tanár úri V. d. e. 11: Zasa. 
CA1MTOI. Baross lé: 42 IVi.. 131337
ft. fű, tS, no. V.: 11-kor is. Hotel Im- 
perlal.
CORVIN üllői-űt 40. T : 138988. f4. f6.
f8, Í10. V.: 12-kor is. 1848. Mária Ilona. 
V. d. e. f ii: Milliomos cöav-argó.
E LIT  Szent István körút 16. T : 114502
1, 6, 8, 10. V-: 2-kor is. Francia négyes.
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T 142455. 
14, ff). f8, no. V.: f2-kor is. Dal a sza
badságról. V. d. e. f i i :  Hindu ldridzsás. 
KAMARA. Dohány utca 42. X.: 141-027
11, 2, 4. 6, 8, 10. Szárnyáé dandár. (Zúg
nak a szirénák.)
LLOYD _ Hollán-atca . 7/a. T.: 111994-
4, 6, 8. 10. V.: 2-kor is. _ A  gályarab. 
V. d. é- 11: örök csavragó.
PALACIi. Erzsébet-krt 8. T.: 221-222. 11.
2, 4. 6. 8. 10. Hófehérke és a 7 törpe. 
5-ik hét!
SAVOY, üllői-út 4. T.: 146040. f4. Í6. IS. 
riü. V.; fl-kor is. gályarab. V. d. e. 
f i i :  A dzsungel höse.:
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T.:268S33. 
ft, fí> f8, f 10. ■ V.; P2-l;or is. 1848. Mária 
Ilona. V. -I. e. f i i :  Édes anyaföld. 
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T . : 140840. 11, 2, 
4, 6, 8, 10. Csapda.

Továbbjátsző mozik
ALKOTÁS Gömbös-utca !7- T-: 355374. 
n4, á6, b8, nlO. V.: n2-kor is. A minisz
ter barátja. V. d. é. 11: Az -oxfordi diák. 
BELVÁROSI Irányi-utca 31. X- S84563. 
4. 6. 8. 10. V: 2. 3. 4. 5 6. 7 8.' 9. 10. 
Áll a bál. V. d- e. fii, 12: A  rend katonái. 
BUDAI APOLLO Széna-tél’ r  351500 
f5. b7, 9. V.: f2, ft, tS, ÍS. flO. Ad a bál. 
V. d. e. fit: Heten a Himalaja ellen. 
ELDORADO Népszínház-utca 31. T :  133171. 
4. 6. 8, 10. V.: 2-kor is. Hölgyek előny
ben. V. d. e. 10, £12; Harcra születtem. 
Veszélyes kirándulás. A frika bömböl. 
HOMEROS. Hermttia-u > 1' 296173
Íi5, 7, nlO. V-: f2-tfll Shirley Temple: A 
kis fenség parancsa.
IPOLY Osáky-utca 65 T : 292626. Í4. f6 
f8, flO. V.: f2-kor is. Ilyenek a férfiak. 
V. d. c. fi!: Dover! kaland- 
.JÓZSEFVÁROS] Kálvária tér 7 T.: 134- 
644, ft, fS, t’3, flO. V-: f2-kor is. All a bál. 
V. d. e. flO. f!2: A 3 fegycuC.
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T : 342947. 
11. 3, 4, 6, ,8, 10. Rettegés!
OTTHON. Berj.ezky utca 3 T.t 146—447 
h4, n6, n8, nlO. v-: n2-kor is. Ilyenek a 
férfiak. V. d., e. 10, Í12: A  szemelem zsar- 
n-dka.
PÁTRIA- Népszínház;utca 18. T-s 145-673. 
4. 6. 9. 10. V.: 7-kor is. A gáiyarab. V. 
d- e, f i i :  A dzsungel hő&e.
PHÖNIX Rákóczi-űt 68. T . 144454. 11 1.
3, 5. n3, flO. Rettegés. A  becsület dia
dala.
K IÁLTÓ Bákóezi-üt 70. T-: 139-497. 11,
I, S, 5. nS, niO. Sz. V.: 10, 12, 2. 4, 6, 8, 
10. A ll a báj. -

(A  b a l s z e r e n c s é s  n é z ő .) a
„Neues ZÜricher Zeitung" ír a világ' 
legbalszerencsésebb nézőjéről. Ez 
New Yorkban a Brooks— Havlicek  
ökölvívőmérkőzésen a szorító mellett 
ült 8 dolláros helyen. A  mérkőzést 
jelző gongütés pillanatában leesett 
a kalapja. Lehajolt érte. Mire fel- 
emelkedett és felnézett, a mérkőzés 
már véget is ért. Brooks a. tizedik 
másodpcrcben kiütéssel győzött.

(M A K Ó  - -  P R O F I . )  Gene Makot 
és Wayne Sabint, a, két amerikai te
niszjátékost amatőrség eleni vétség 
miatt már hosszabb ideje fefüggesz- 
tették. Az amerikai szövetség most 
mindkét versenyzőt kizárta az ama
tőr versenyzők sorából, Makó tehát 
profi lett.

(P U N C S E C  —  K A L K U T T A  B A J 
N O K A .) A  jugoszlávok teniszkiváló
sága, Puncsec —  mint ismeretes — 
portyája során Indiában is verse
nyez. Puncsec Kalkuttában meg
nyerte a bajnokságot Y. Singh ellen. 
Nagy küzdelem után győzött 11:9,

Q‘A, 7:5 arányban Puncsec, aki Ml- 
ticcsel a párost Is megnyerte.

(H V E G E R  K E R E S I  A Z  A L K A L 
M A T ,  H O G Y  M E G M É R K Ő Z Z Ö N  
F E R N A N D E  C A B O E N N E h . )  A  bel
ga hölgyúszó, Fernande Caroen új 
világcsúeseredménye nagy feltűnést 
keltett még Dániában is. Ranghiiö 
Hvegcr, a dánok kiválósága kije
lentette: „Inkább ma, mint holnap 
szeretnék Fernande Citroennel meg
mérkőzni. A kopenhágai szövetség 
vezetői most azon fáradoznak, 
hogy Fernande Caroenl Iiopenliágá- 
ba meghívják. Rövidesen alkalma
sint létre is. fog jönni a nagy érdek
lődéssel várt találkozás.

( A Z  Ö K Ö L V ÍV Á S  N É P S Z E R Ű 
S É G E  É R D E K É B E N . )  Romániában 
nagy kedveltségiek örvend az 
ökölvívás. A  jövő ökölvívó edzöl 
igen alapos tanulmányokat végez
nek. Arról Is szó van, hogy az ököl
vívást, mint „a legférfiasabb spor
tok egyikét" kötelezővé teszik egyes 
iskolákban.

H öS P O R T

Tavaly is a MAC vo't az esélyese a Bély- 
Demény vándordíjnak - mégis 

a 8 BTE győzött
Ilyen pazar hóban rég nem rendeztek 

Budapesten síversenyt, mint amilyenen a 
mai Bély—Demény-vándordíj, a síelő 
egyesületeknek ez a patinás összecsapása 
eldöntésre kerül. Nem lesz és nem lehet 
tehát majd semmi kifogás: győz az az 
egyesület, ameíy jobban felkészült, 
amelyiknek futói jobb formában tudnak 
vasárnap rajthoz állni.

Délelőtt 10 órakor a BSE-menedékháZ- 
tói indulnak él a nevező öt csapat ver
senyzői és az a néhány egyéni induló, 
ski a vándordíjas versenytől függetlenül 
leszáll az egyéni versenybe. A Bély— 
Demény-vándordíjas csapatverseny, de 
— mint az sícsapatversenyekben már 
megszokott — nem a helyezési számok, 
hanem a 7—7 versenyző által elért idők 
összege adja meg az egyesületek sorrend
jét.

Tavaly mindenki a MAC győzelmét 
jósolta és a BBTE mégis biztosan győ
zött. A MAC-nak az volt a gyengéje, 
hogy kevés mérsékelt tudású tarta
lékja volt. Az idén ,m.ás a helyzet. Dezső, 
Belioni, Holényí, Kiss, Naszád!, Cseh, 
Gábor, Dcmjén mögött tehetséges fiatal 
tartalékok sorakoznak fel. akii. kiállják 
az összehasonlítást a BBTE hátsó vonal
beli megfelelő versenyzőivel. Az elsők

pedig hoznak annyi előnyt, hogy a 
bajnokcsapat dicsőségén aligha esik 
csorba.

A pálya kijelölésén múlik, hogy a 
Postások mennyire tudnak beleszólni n 
versenybe. Ha nem lesznek túlságosan 
nehéz technikai feladatok az útvonalon, 
a jó Poötás-távfutók nem kerülnek túl
ságosan nagy hátrányba és a hosszú 
távon érvényesíthetik á: lóképességüket. 
De hát ez csak azt eredményezheti, hogy 
közelebb végeznek a BBTE-hez.

Ami az egyéni elsőséget iljetí, erre cl 
váltóbajnokságban mutatott formák alap
ján. Dezsőnek, Belloninak. Bábelnek van 
a, legnagyobb esélye. Kiesnek javítani
valója van, míg a fiatal Harangvölgyi 
j ó , szereplése attól függ, mennyire bírja 
a távot.

A síszövetség döntése alapján a Sváb
hegy lesz ,a színhelye a BSzKRT-iiak 
eredetileg a Mátrába kiírt lesikióverse- 
nyének is. E}z délután lesz és elindul 
rájtá a délelőtti futóverseny legtöbb 
résztvevője is, kiegészítve a kizárólagos 
lesiklókkal. Sok edzési alkalmuk nem volt 
még lesiklóinknak éc így majd tavalyi 
tudásukból élnek. Kővári. Tmánuel, Tak
sonyi lehet az élen*

DÉLELŐTT 1 • ÓRAKOR
kezdődik a Bély—Demény-díjas futóver
seny, délután 1 órakor a BSzKRT lesi kló- 
versenye a Svábhegyen.

A  MAGYAR SIBAJNOKSÁG
előkészítése javában folyik. A szövetség 
a Mátrában rendezi n versenyt február 
2—3 -4-én és a bajnoksággal kapcsolat
ban kerül eldöntésre a második Bécs— 
Budapest síviadal. Az elsőt tavaly a bé
csiek rendezték meg Máriacellben.

HÓ JELENTÉS
Országszerte Összesen ,% órája tart a 

havazás. A  lehulló finom porhó meny- 
nyisége 15—30 cm, do a szombat, reggelig 
uralkodó viharos északi szél következté
ben hatalmas, 1 métert is meghaladó hó- 
torlaszok keletkeztek (BalatonbogLár. 130, 
Kaposvár 189, Kisvárda 300 cm). A  fő
városban és környékén nem voit erő© a 
hófúvás. A havazás szombatra sok helyen 
megszűnt, a viharos ószaki szól pedig 
elcsendesedcth Hólánc és hólapát vitele 
feltétlenül szükséges.

A Budapest—Szolnok, Budapest—Szeged, 
Budapest—Gyöngyös—Kékes—Gálya és a 
Budapest—Komárom útszakaszokat kivéve 
az összes többi utak járbataliánok.

A havazás és a szél megszűnte után 
a fővonalakon 2—3, a mellékvonalakon 
pedig 4—5 nap múlva végződnek be az 
eltakarítási munkálatok és csak ezután 
indulhat meg a rendes forgalom.

A M. kir. Meteorologiái Intézet útügyi 
időjelzése:

A havazás megszűnik és a szél elcsende~ 
sedéae következtében újabb hótorlaszok 
keletkezésétől nem kell tartani. A hideg 
fokozódik (reggeli hőmérséklet m1 nusz 20 
fok körüli lesz).

Sporthó:
Budai hegyek 30, Pilisi hegyek 30—40, 

Börzsöny 40—75, Mátra 40. Bükk 30—50, 
Soproni hegyek 25, Kőszegi hegyek 30, 
Bakony 20— 35, Mecsek 35, Kassa 10—2Ö, 
Kárpátalja 30—90 cm-

1ÉG

A SZEGEDI KORONGTORNA
szombati eredményei:

SzKE I -S z K E  II.  8:0 (0:0, 6:0, 2:0).
Vezette: Antal. Góllövö: Pataki I. (4). 
Ince (3), Pataki II. — Szent Imre—Móra- 
város 16:1 (7:1. 3:0. 6:0). Vezette: Pataki 
í. Góllövő; Kiripyi (6), Tóth (3), Antal 
(2). Kolozsi (2), Szabó (2). Rusznyák. 
illetve Kolozsi ( öngól). — Vasárnap 
délelőtt a Szent Imre az SzKU I.-vel 
játszik az első .helyért.

Kassán az ifjúsági korongbajnokságokat 
január 22-től kezdve bonyolítják le. A 
következő csapatok vesznek részt a küz
delemben: KAC, KSC, Gimnázium. Felső
kereskedelmi, Polgári és Felsőipariskóla.

Ifjúsági édzomérkőzés Kassán. Keres
kedelmi iskola—KAC ifi- 4:2. A  KAC- 
ífjak veresége meglepetés*

Ma be feleződik
a koronsbalnol ság

M a délután 3 órakor játszák  a 
korongbajnokság: utolsó m érkőzését 
a B K E  és az F T C  korongbsapatai. 
A  védő  B K E  nagy  lépést te tt a 
bajnokság m egnyerése fe lé  a B B TE  
elleni győze lm ével. A z  F T C  viszont 
két nap e lő tt k ikapott a budaiaktól, 
í g y  tehát a papírforma, szerint 
könnyen kellene nyerni a bajnok
ságot a  BKE-nek. De nem szabad 
figy e lm en  kívü l hagynunk azt, hogy 
á zö ld-fehérek  m indig nagy já tékra  
tudták kényszeríteni a bajnok
csapatot, sőt je len leg egyik-m ásik  
játékosuk nagyon fogadkúzik, hogy 
könnyen döntetlenné tehetik a ma 
délutáni m érkőzést. Ehhez szerin
tünk kevés reményük lehet és m i 
inkább 5 :l-es  győze lm et várunk a 
B K E  részéről, m intsem  2:2-es dön
tetlent.

A vidék! baínoköig ungvári visszavágó 
mérkőzésén vasárnap a Kassai AC a 
következő csapattal szerepel: Fricsovszky 
— Zsolczer, Rurtovszky — Herdiczky, 
Forgács, Váiyik. Cseresor: Stempel, Kiss, 
Alexy I I .  Tartalék: Bárdos.

A r. országos bajnokság döntőjének első 
mérkőzése a BKE és & vidéki bajnok 
között valószínűleg e hó 27-én lesz Kas
sán.

TORNA
ELHALASZTOTTAK 

A  M AGYAR—JUGOSZLÁV TORNA
VIADALT

Febrár 11-ére tervezték a magyar-jugo 
szláv tormiszviadalt: a. Városi Színhá?l)á.n- 
A  jugoszlávok most kérték a verseny ké
sőbbre halasztását. Ez áz időpont nek.ilc 
n űrt alkatmns. A, magynr-juf-mszláv viadal, 
tehát csak későbbi időpontban kerülhet 
sorra.

NEMZET* SPORT
JjtégjeJenli: szsrds és szombat üdvéi®! 

ye! minden nap. Szerkesztőség én kiad 
hivatal Bp. V IIL . Bükk Szilárd-utca 
rr Telefon 132—499 ée 133—97". Y.®v< 
é*mt Budapest 72, Postafiók 42.

Fősasrkeeztő: DL Vadas Gyula. — F 
Jelőe szerkesztő: Hoppé László. — Fel 
lés kiadó: Kultsár István.

Előfizetési díj: Belföldre egy Klóra 
290. negyedévre ®— . külföldre i. 
(Amerikába 10.—).

Nyomatott a Stádium Rt, körforgó* 
■*“  Faíelfes GyiSra- ASeáís- IsazugstA,
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