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A Bély-Demény vándordiias hetes sicsapatversényben
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Budapest diáksíbainoka Kálmán István
Budapest korongbainoka a BKE lett, a vidéké a Kassai AC
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Újpest
December 24. Bslgrád: BSK 3:5. 
December 25. Belgrád: Jedinstvo

8 :0.
December 28. Szabadka: Bácska

8:2.
December 31. Borovo; Bata SK 

2:2.
Január 1. Eszék: Gvozűjar 1:1. 

Szeged
December 24. Borovo: Bata SK 

1:3.
December 25. Borovo: Bata SK 

«?3L-
Decemtoer 56. Zímony: Zemun SK

2 :2.
December 29. Bácstopolya: JAK 

13:2.
. December 31. Szabadka: SgsAK 

4:0.
Január 1. Szabadka; Szabadka

VáL 2:1.
Ferencváros

December 25. Újvidék; Vojvodina
8 :2 .

December 26. Újvidék: Jugoszlá
via 8:0.

December 30. Istanbul: Istanbul
vál. 3:5.

December 31. Istanbul: Istanbul 
B ) vál. 3:1.

Január 1. Istanbul: Istanbul vál.
2 :2 .

Január 6. Ankara: Ankara kato
nai vál. 6:4. ,

Január 7.- Ankara: Ankara kér.
vál. 1:3.

Január 1.0. Istanbul: Galatasaray 
1:1.

Január 13. Ujverbász: Dulcis 4:0- 
Január 14. Zombor: ZsAK 13:0. 
Január 16. Nagybecskerek: Borac 

8:2. ■>
Kispest

December 26. Kispest: Wiener SC 
1:3.

December 31. Bécs: WSC 1:3. 

Hungária
Január 6. Szalonlki: Szalonlki vál. 

4:0.
Január 7. Szaioniki: Görög vál.

£> \
Január io. Athén: Fyreus vál.

Január 12. Athén: Athén vál. 2:1. 
Január 1 4 . Athén: Görög vál. 1:1. 
Január 20. Istanbul: Galatasaray

o!Z.
Január 21. Istanbul: Fenerbagcse

2! 3>

%“Os táblázat

Szeged 6 4 1 i  25:9 75%
Ferencváros 11 7 2 2 57:20 72%
Hungária 7 4 2 1 15:9 71%
Bjpest 5 2 2 1 14:10 60%
Kispest 2 -------2 2:6 —

A sorost kővetkező 
m érkő zések

Január 22.
Istanbul: Besiktas—Hungária. 

Január 26 és 27.
ték?a*>â *ta! ^  Hungária vendégjá-

15 Játékos Játszott a Hungária 
ellen, de így is csak a Játék
vezető segítségével tudták 
legyőzni a kék-fehéreket

Fenerbagcse "Hungária 3 d  (1 :1 )
Cseh és V M m -  rúgta  a Mék-Seltérek góljait 
A  kék»ieliér©k mm Játszók utolsó ©térkő- 
sésliket Torikors&ágfeaii

(A  Hungária csapata Görögor
szágból. Törökországba ment át s 
ott szombaton játszott először. .A 
kék-fehérek 3:2 arányban legyőz
ték a Galatgsargyt. Vasárnap azon
ban nem sikerült megismételniök a 
győzelmüket: a kék-fehérek elszen
vedték portyájuk első vereségét,)

Istanbul, január 21. 
Mai mérkőzésünk még a tegnapi

nál is nagyobb érdeklődést váltott 
kL Nyolcezer ember .vonult ki a pá
lyára s ott volt a lelátón Ssarad- 
zsoglu török külügyminiszter is, 
fíarkóczy íökonzuiunk, a török szö
vetség elnöke és még sok más elő
kelőség.

A  pálya most is elég sáros volt, 
az idő is borús.

Refikosmantop játékvezető sípje
lére így állottunk ki:

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

Jól kezd • a Hungária s az első

Ö n n e k  s m a g  M ell m á r  v e n n i  a

ff iÜSi Pii£-szipliát
ha eg * i«»*g a  *r «ay  febatfcAI ■.

percekben Dudás és Müller lövése 
kerülgeti a törökök kapuját. A  10. 
percben Müller nagy bombáját a 
Fener bagcse kapusa csak nagy el
vetéssel tudja hárítani. Cseh háttal 
állva fejet kapura, ezt is menti a 
török kapuvédő.

A  15. percben gólt lövünk. Titkos 
fut el, futtából kapura zúdít, a ka
pus ujjat hegyével állítja meg a lab
dát, de Cseh ott van s fejjel a jobb
sarokba juttatja a labdát l:0 -ra  
vezet a Hungária!

A  22. percben török támadást 
Négyes! szögletre szerel. Mi is szög
lethez jutunk. Titkos íveli a labdát 
és Dudás fölé fejel. A  török csatá
rok veszélyesek, Szabónak gyak
ran kell közbelépnie. Egyik nagy

—  Telefonjeleniésünk ■=■»

védése után hatalmas kavarodás 
keletkezik s esak nehezen szabadul 
fel a kapunk. Sok a szöglet. Remeit 
akció jön most. Cseh kapásból, for
dulásból lő félmagasan a kapura, a 
török kapus a levegőben ■ úszva, 
nagy védéssel üti ki a labdát.

Á  36. p.-ben egyenlít a Fenerbag
cse. A  jobbssélső viszi a labdát, 
összekötője elé játszik s az élesen 
a jobb alsó stirokba vágja a labdái. 
1:1.

A  39. percben nagy megdöbbené
sünkre a játékvezető lefújja' a fél
időt. A  partjelzők is figyelmeztetik 
tévedésére s kis szünet után folyik 
a játék tovább.- Vidor fut meg 
ügyesen, de a lövése nem sikerül. 
Szabó véd még kétszer s vége a 
félidőnek.

Szünetben a törökök négy embert 
cserélnek s a II. félidő elején egészen 
felélénkülve támadnak. Először 
Négyesi szögletre ment. Azután Cseh 
szökteti Vdort, ez Dudásnak adja be 
a labdát. Dudás tisztán állva, de nem. 
lesen kapja a bőrt, már lőni alfar, 
amikor a játékvezető sípol és a Hun
gária ellen ítél szabadrúgást. Erre 
semmi oka sem volt, Dudás alkal
masint gólt lőtt volna.

A  9. percben a labdát Turay comb
jának rúgják. A  játékvezető szabad
rúgást Ítél, mert szerinte Turay kéz- 
zei ért a labdához. Erről sem lehetett 
szó! Hiába tiltakozunk. A balfedeze
tük áll a szabadrúgásnak s a sor
fal felett a sarokba küldi a labdát. 
2 : 1.

A  12. percben a jobbszélsőjük 
rohan a labdával, már tűi jutott a 
vonalon, de a játékvezető Ilyen 
kicsiségekre nem ügyel s nem állítja 
meg a játékot. A  jobbszélső kint
ről szemérmetlenül bead s balszélaö 
kapja a labdát. Nyomban átadja a 
jobbösszekötönek, aki hálóba vágja. 
3:1. ’ '

Három perccel később Cseh— 
Dudás—Vidor támadással a Hungá
ria rohamoz és Vidor nyolc méterről

J S F E C I á L I S  I f j f i s l O I  É S  B A J N O K I

EfiHOKI- is SÍFELSZERELÉSEK 
. STRAUB SPORT szaküzleifa

V .,gr. H aza Is 'v én -u . IS. (Bálvány-n sarok' T e l, t 1.802-62.

a jobb alsó sarokba küldi a labdát. 
3:2.

A  hátralevő időben a Hungária 
sokat támad, de elég gyengén játszik 
s nem tud egyenlíteni. Törekvését a 
játékvezető is szívesen akadályoz
hatja.

A  mérkőzés végén a Hungária fel
sorakozik s üdvözli a török külügy
minisztert. A  miniszer roppant 
szívélyesen köszöni meg az üdvöz
lést s a csapatot nyomban meghívja 
este hét órára teára. A  meghívásnak 
a Hungária természetesen eleget is 
tett. .

Feldmann Gyula edzőnk ezt mond 
ja a mai mérkőzésről:

-— Tizenöt ember verte még 'a 
Hungáriát. Nem lehet ilyen előnyt 
adni az ellenfélnek akkor, amikor 
még a játékvezető sem tud tárgyila
gos lenni A mérkőzés különben nagy 
iramban folyt le. A Hungára csak a 
játék végefelé jászott gyengébben. 

e
A  Hungária csapatában ezúttal a 

védelem és a fedezetsor volt jó. Elől 
csak Cseh játszott kitünően Dudás 
is dicséretet érdemel' még a csatár
sorból, mert ö legalább a mezőnyben 
megtette a magáét.

A további műsor
Hétfőn játszik a Hungária harmad

szor Istanbulban. Ekkor a Besiktas, 
a török bajnok lesz az ellenfele. Ezen 
a mérkőzésen alighanem elbúcsúzunk 
Törökországtól, mert Ankarába a 
jelenlegi helyzet szerint nem 
megyünk el. Valószinüleg hétfőn, 
vagy kedden hazafelé vesszük az 
útunkat, de nem megyünk rögtön 
Budapestre, hanem a - hét végén 
Szabadkán játszunk még két mér
kőzést.

Takács

Diósgyőriét vasárnap délután rendezték 
meg a DiMAVAG sporttelepének torna
termében az északkerülcti ifjúsági görög- 
római birkózóbajnokságot. Eredményeik, a 
következők: Lésrsúlv: Lakatos MESS,
3. Dunai It. DiMAVAG, 3. Benők DiMA
VAG. Pehelysúly: 1. Kis LESOK. 2- 
Újházi CVTK. 3. , Bodzási LESOK. Köny- 
pyflsúly: 1. Szikra LESOK, 2. Székely 
DiMAVAG. Váltósúly: 1. Elek ÓVTK. 2. 
Kondoros: M.VSC, 3. Dunai I. DiMA
VAG. Közénaúly: 1. Vass ÓVTF, 2. He* 
renik MESE. 3. Török DiMAVAG. Félne
hézsúly: 1. Juhrinyi ÖVTK. 2. Kosa Di
MAVAG, 3. Krizssa LFSOK.

Réjsz István nyerte 
a bankosok 
első síversenyet

A  PKTSE a Dobókőn rendezte a 
Bankliga Idei első síversenyét. A  
12 km-es futóverseny nagy meg
lepetést hozott, mert Rész István 
majdnem másfél perccel verte a 
Bély—Demény-vándordíjas versenyt 
kihagyó és inkább könnyebb ver
senyen győzelmi babérokra pályázó 
Demjén Miklóst. A  második megle
petés az volt, hogy a harmadik 
helyezett Hartmann László Is esak 
másodpercekkel maradt el Bernjéti- 
től. A. női versenyt Voit Sári nyer
te, maga mögé utasítva eredményé
vel Valentiny Babát és Kerner Má
riát. ' > ’

Az eredmények:
12 km-es , futóverseny: 1. Rész

István PK  28:31, 2. Demjén Miklós 
KB 29:57, 3. Hartmann László PK 
30:23, 4. firy PT, ' 5. Kelemen
György AMB. A csapatversenyben:
11. PK  (Rész, Hartmann, Kiss, Né- 
methy dr., Darás dr.), 2. PT, S,
KB, 4. MOB.

Női lesíklóverseny: 1. Voit Sári
PK  3:15, 2. Valentiny MAH 3:28,
3. Kerner AMB 3:29. Hármas csa
patverseny: 1. PK  (Volt, Sombor
dr., Muhoray), 2. MOB.

ELMAHADT A BSZKBT LESIKLÓ- 
VERSENYE

Eredetileg a Mátrába írta ki a 
BSzKRT nagyszabásúnak tervezett 1c- 
Bíkióversenyéi, de az országos hóhiány 
miatt nem nagyon készítette elő. Most, 
hogy a hó tő ideg fölös mennyiségben is 
lehullott, hirtelen mégis meg akarták 
rendezni és kiír.ták úg.y, hogy a.verseny 
vasárnap délután lesz a Svábhegyen és 
a helys-iínen is lehet rá nevezni. Tegnap 
déíb’-n azonban kinn a helyszínen — 
amit bükiben is elözönlőt* sokezerny; 
vasárnapi síelő — egyelőre lemondtak 
versenyrendez ősről.

Nemesisén Kiss Tibor, a BSzKRT szak
osztál yi elnöke így indokolta a lemon
dást: . . . .

— Ml nagyszabású, sok fndulójú, jól 
megrendezett versenyre készültünk, ilyent 
akarunk rendezni. Most már biztosra szá- 
mítbatank, a szövetség által kitűzendő új 
határnapra kitünően előkészíthetjük a 
versenyt.

CORVIN
AJO MINŐSÉGIK ÁRUHÁZA
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A beküldő aláveti magát ® feltételek- 
nek. Minden azeivényhea ép és fór« 

I  gaiomban levő hasztfálatlan iO filléres 
| bélyeget ke!8 mellékein!. Aki het€jnkínt
' ötnél több szelvényt küld, &z tényen

j
| ide keresztet, vagy esilí&got 
M — — — — C

rBflh Jftuki
h ű l i j ő í t q á í i ü  

„ e g y e l i *  z f i ő i ' l  

á g a k b a n
Irigylem a törököket. Igáig, hogy 

földrengés volt náluk, de viszont 
eszel szemben jó kis meccseket lát
hatnak. Sose hittem volna, hogy 
nagyot sóhajtok, amikor Kardos 
Pisti nevét olvasom, Gyere vissza 
Pisti, forgolódj egy kicsit, hadd 
szidhassalak

Kimentem a jégre felejteni. Nem 
mondom, a jégkorongban még csak 
volt valami fantázia, gyors kis já
ték, nem ártana egy-két technikás, 
de lassít játékosunkra korcsolyát 
szerelni, különösen jeges, csúszás 
pályán. Szélsőkre esetleg gyorskor
csolyái lehetne szerelni. Másban 
néni szükségéé utánoznunk a ko
rongosokat. Nem hiszem, hogy 
Tátrainak vagy Balogh Bon,zónák 
szüksége lenne botra.

Kimenten a Svábhegyre, végig
néztem a Bély— Demény-vándor- 
díjas sífutóversenyt, ahol nagyon 
imponált nekem a versenyzők • ke
vés küzdelme, pedig a pálya he
lyenként lejtett és csúszós volt 
Csodálatosan szép volt a sok krísz- 
tiánia, nem beszélve a futók remek 
bottechnikájáról. Hát azért az egé
szet elcserélném egy szabadrúgá
sért...

Nagy élvezettel. figyeltem az 
ökölvívó CsB-t. Minden tiszteletem 
a kis Tormáé, de a Lázár Gyuszí 
szebb testeseteket tud csinálni. Meg 
aztán egy kissé szelídnek tartom 
az ökölvívást. Egy Elektromos— 
Kassa mégis csak más...

Természetesen megnéztem a KTT  
egyik motorozását is. Különösen a, 
távolugrás tetszett nagyon nekem., 
bár kissé szabálytalan volt. Páros 
kerékkel ugrottak bele egy befa
gyott pocsolyába.

Nagyon tetszett nekem az asztali 
tenisz isi Micsoda arányok, micso
da méretek! Mik is a ping-pong- 
asztal méretei f

Végül leszűrtem a nagy tanulsá
got: mindenütt jó, de legjobban 
otthon csak egy jó futballmeccsen 
érzi magát az ember!

Les volt, vagy nem volt les f  — 
ez legyen itt a kérdést!!

ütőhang a magyar— 
Jugoszláv mérkőzéshez

Novemberben volt Belgrádbaa a ma- 
gyar-jngoszláv válogatott mérkőzés, ame
lyet mi 2:0 arányban megnyertünk. Nié 
kolies Milán, belgrádi újságíró a mér
kőzés után Bozsovicsfól. a BSK váloga- 
gátolt játékosáról azt írta, hogy Bozso- 
viös n vasárnap nyújtott játékával pa
noptikumba való. Bozsovles erre á leg
közelebbi edzésen a káromlások özönével 
árasztotta el NikolicsOt. Eredmény: 
Bauer Hans dr, a belgrádi :árásbíróság 
büntető egyesbirája SflO dinár pénzbün
tetésre ítélte Bozsovicsot,

Jugöszláviai hírek. Gént JéZséf ár, a 
volt osztrák szövetség a’eloöke most Éág* 
rabban él és a HASK-ba lépett. Gerő dí 
az egyesület vezetőségében is munkát 
vállalt. — Eicher, a svájci szövetség el
nöke a budapesti nemzetközi értekezlet 
előtt Zágrábban járt s ott mérkőzést kö
tött le: április 2-án a svájet válogaJott 
Zágrábban játszik 8 horvát válogatottal. 
— A zágrábi alszövetség tavaszra Zág
ráb— Északolaszország mérkőzést akar le
kötni.

SINDELAR SÍRJÁNÁL
VéfánSP  Bériben több köszörűt helyei

tek Sin-i-eiar sírjára. Egy évvel ezelőtt 
heayt el tragikusan a híres bécsi csatár.

Mi ©láss bajnokság .meglepetései
a  Milano otthon kétgél©^ 
vereséget szenvedett”
Wliapöll és iasiaütaeii m  élf*®p®riSél 
mm Jlisíkrosgiasia

Róma, ■ január 21.
Vasárnap kartilt sorra az olasz 

bajnokság tavaszi fordulójának első 
napja. A  nap sok érdekes ered
ményt hozott:

A negyedik helyen állt Milano 
otthon kétgólos vereséget szen
vedett a Torinotól és lecsúszott 
a hatodik helyre.

A  második hülyén állt Ambro- 
siana Torinóban egygólos veresé
get szenvedett a Juventustól és 
visszaesett a negyedik helyre. (A  
két torinói csapat tehát legyőzte 
a két milánóit.)

A Bologna csak egy góllal tud
ta megverni a Romát. Vezető he
lyét megtartotta.

Á  Genova a nap legnagyobb 
győzelmét aratta a Fíorentina 
ellen és felugrott a második 
helyre.
A  nyolc mérkőzésen összesen 

85.000 néző volt. Részletes eredmé
nyek:

Genova— Fíorentina 3:6 (1:0).
Vezette: Saracini.

Milano— Torino 1:3 (1:1). Vezette: 
Scorzoni.

Lazio— Modena 1:1 (1:1). Vezette: 
Pizziolo.

Novara—Triestina 2:1 (0:0).
Vezette; Fotó,

Botogim— Eoms 1:0 (1:0). Vezette: 
Lorettl.

Juventus— Ambroslana 1:0 (0:©). 
Vezette: Scarpi. 15 000 néző.

Venezia—Liguito 2:1 (0:0).
Vezette: Mázzá.

Napolt—Bari 1:1 (1:1). Vezette: 
GaleatL

A bajnokság
1. Bologna
2. Genova
3. Lazio
4. Ambroziana
5. Juventus
8. Milano
7. Torino
8. Novara
9. Venezia 

1Ő. Bari
11. Triestina
12. Roma
13. Fíorentina
14. Liguria
15. Napol!
16. Modena

állása 
16 8 
16 9 
16 7 
16 8 
16 8
16
16
16 8
16
16
16
16
16
16
16
16

következő;
2 23:12 22 

37:25 21 
24:14 19 
25:15 19 
24:21 19 
30:18 18 
21:19 17 
15:15 17

6 22:25 17
5 19:24 16
7 20:21 15 
7 30:15 14 
9 23:28 12
6 14:25 12 
9 11:25 11

10 12:28 7
A B) liga eredményei;

Palermo—PadOvá 1:3, Pro V er- 
celli— Catania 4:0, Lucchose-—Ales- 
sandrla 1:0, Atalanta— Fanfulla 3:1, 
Livorno—Brescia 3:3, Pisa— Verona 
3:0, Sanremese—Aneo.uitana 1:1,
Siena—Mollnella 4:0, Udinese—
Vigevano 1:2.

Ste»s-iin aw w B W W W KWdOWW

Január 29-én kezd 
a Ferencváros, amely 
a védelmét végre 
komolyságra akarta 
szoktatni

A  Ferencváros játékosai szomba
ton esté kapták meg a téli szabad
ságukat. Brröl Tóth Lajos dr ezt 
mondja:

—  Az edzéseidet január 29-én 
délután félötkor a tornateremben, 
kezdjük él. f f  ágy mikor megyünk ki 
a pályára, az majd csak később dől 
el. Éz most nem is olyan fontos, 
hiszen a csapod jóformán nem is 
pihen. A tornateremi edzések azért 
szükségesek, hogy a pályán ne 
legyen izomláz. Természetesen azole, 
akik nem voltak a portyán, sokkal 
keményebben fognak majd dolgozni.

Tóth dr így folytatja:
—  Dimény Lajos edző hevált, a 

vezetőség meg van elégedve s ezért 
a szerződését meghosszabbítottuk.

—  Van a Ferencvárosnak olyan 
játékosa, akinek most jár le a szer
ződése ?

—- Nincs.
—  Játékosszerzödtetésról nincs 

szó?
—  Van szabad játékos?
—- Úgy hallottuk, hogy Flnta 

jelentkezett a Ferencvárosnál. , ,
—  M i nem tudunk róla.

a
A  Ferencváros tavaszi összeállí

tása körül gondot úgyszólván csak 
a védelem okoz. Az egyik vezető ezt 
mondta nekünk:

—  A  fedezetsorunk Hámori, Sárost 
HL, Lázár összeállításban kezdi el az 
idényt. Á csatársorban az az újság, 
hogy Sárost dr szívesen vállalja a 
középcsatár helyét. A portyán nagyon 
megbarátkozott Kiszely játékával. 
A jobbösszekötő helyére van két 
olyan emberünk, akik közül egyik

sem bír végig teljes idényt. Ez a két 
ember: Jakab és Horváth II .  ők 
ketten tehát felváltva játszanak 
majd összekötőt. A csatársorunk 
tehát így festene: Suhai, Jakab, vagy 
Horváth II., Sárost dr, Kiszely, Gyet- 
val.

Tájékoztatást nyújtónk ezután így
folytatta:

— Csak a védelem okoz gondol. A 
kapus helyén szerintem az a legrosz- 
szabb, hogy egyszerre három, csak
nem teljesen egyforma kapusunk is 
van. Ekkor ugyanis az á kapus, aki 
ved, még idegesebb, mint máskor, 
mert könnyebben nyomhatják ki a 
csapatból. Az én véleményem szerint 
a három kapusunk közül Ábrahámé 
a jövő. Nem véletlen az, hogy 
Ábrahám az idény elején az FTC- 
ben és a Ferencvárosban (Szeged, 
Nemzeti) olyan fényesen védett. 
Ábrahám komoly klasszis, tud a fiú. 
ö l kell elsősorban foglalkoztatnunk. 
A Taxi elleni mérkőzésen ugyan négy 
gólt kapott, de mind a négy olyan 
jól volt hoiiic.zve, hogy azokat sok
kal rutinosabb kapus is beszedhette 
volna.

A  hátvédekről ezt hallottuk:
— A hátvédeket és általában 

mindazokat a játékosokat, akiknek a 
védekezés is kötelességük, egy kis 
komolyságra kell megtanítani. Aki 
rém tud komolyan, célravezetőén 
játszani, az — menjen. Egyszer rég
re meg kell szüntetnünk azt, hogy 
egyes játékosok komolytalan játéka 
miatt olyan gólokat kapunk, amelyek 
miatt bajnokságokat vesz*ünk. 
A komolysó got elsősorban fegyelem
mel kell elérnünk.

különböze sza kosi tá! í* i i  eredményeiről 
í= rámolt be- A birkózók közül kiemeltei 
Tóth Ferencnek és Beaezéuék a sikereit, 
az atléták közül Eireei ás Zo.iayi ern- 
U tette riíesérőleg. ürömmel emlékezett 
meg az UTE amatőr labdarúgó szakosz
tályának sikeres működéséről, majd Gróf 
Ődöa. Angyal, Galambos és a vizipóló- 
osapál érdemeit méltatta. Hosszasan be
szélt S3 Újpest PC tavalyi, nagy bravúr
járól rí ijsíónHe* Szavazóit Langfeld''ír
nek* Out ima írnak. Mészárosnak és ^Ará- 
nyioak a csapa! köröl való eredményes 
működésűkért. Köszönetét mondott a 
Dumavár lelkes vezetőségének, különösen 
pedig Rajcsányi Miklós elnöknek.

&7 irodalmi színvonalon mosíró beszá
moló előadóját a közgyűlés közönség1© 
perceken át tarló tapsviharral üdvözölte*

Szűcs János, továbbá Ugró Gyula dr, 
a Régi Gárda két tagja Aschner elnök 
tiz&nötévi eredményekben gazdag mun
kásságát méltatta. A félszol a lóknak az 
elnök mondott köszönetét, máj i helyre
hozta Kis Zoltánnak azt a hibáját, hogy 
beszámolója során mindenkiről megemlé
kezett — csak éppen önmagáról n-em.

Füredi László főt.tkár felolvasta a 
„Maros Oszkár4, továbbá a »Kis Zoltán6’ 
vándoríj-bizotLságnak azt a döntését, 
amellyel a legjobban működő szakosztály 
számára kiírt „Maros Oszkár-vándordi- 
jat“  az Újpest 1 C-nek ítélte oda a KK 
és a magyar futballbajnokság megnyeré-* 
sóért, a Kis Zoltán-vándordi.laí pedig 
Gróf Ödönnek mint aki az UTK legsike
resebben működi' versenyzője yo t az el
múlt év során — két főiskolai Világbaj
nokság és két magyar bajnokság meg
nyerés-e révén.

A különböző jelentések után sor került 
a tisztújításra F.gyhargú közfelkiál
tással az alábbi tisztikart választották 
tneg°

Dísze^nökj Bethlen István gróf. Eck- 
hardfc Tibor, Prcszly Elemér, Weiss 
Fülüp. _ ; „

Elnök; Aschner Lipót. Tiszteletbeli el
nök: Szűcs János.

Társelnökök: Arányi Árpád, Say Zol
tán dr, Hegedűs Miklós, Hess Pál dr, 
gróf Jankívich Dénes, Kiss Zoltán, Len
gyel János.

Alclnükük? Aschner János, Asehner 
Pál, Bánó Vincze, Dévényi Rudolf dr, 
Faragó Lajos, nagy&nyeöi Egry Gáza, 
Kriszt Lajos, Labincr Gyula, Léinor Fe
renc, I évay János, Papp Szilágvi László, 
Posta László dr, Rajcsányi Miklós, SZa
la y Sándor dr. Székely György dr. Szik- | 
lay Ernő. Tóth Gyula dr, Weiszberge-r '• 
József Wohl Hugó. Werkner Lajos.

Főtitkár: Füredi László. Titkárok:
Splndier Mihály, Tolnay Ágoston. Pénz-

T K  P á l y á z a t  V *

Beé?kcsés5 határidő L déli IS óra 

Bari—Genova O00o-..5......

Fioi-eptina— Milánó 0«o*o» o00.o.s...tt<>0

To?!qg>— Lszio gI.Ho.m ,c

Modena—Novara

Triestina-Bologna 0.0.0o

Rónia—Juventus ocoooo oo»4...s.0,000

AmwtAtana—Venezia

Liguria—N a p o o o . o o . o  .<.000

Pótverseiays A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba. égyobkém csak holt

versenyt dönt el.

FTC-BSzKRT o . . »o „  . . . . . . í.o.-o

Bi'K—BVSO 0.000. .oooo. 000. o.s. .0000 

Franciaország Portugália 

A pályázó neve éts elme ő 0009000000000*

0000000ooooeooOo 0O0000O0 oooooooooocooocoooooo

A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ep és for
galomban levő használatlan 1(5 filléres 
bélyeget kel? mellékelnie Aki hetenkiní 
ötnei több szelvényt küld, az tegyen

ide keresztet, vagy csillagot

táros; Tarczaly Pál. Ellenőrök; Síkon 
Géza. Somló Samu. Sihaub Viktor. Szám- 
vizsgálóL: Pctri Bein, Pintér Jen i, Te- 
legdy Árpád. Ügyészek: Biró Sándor dr, 
Fornhc im Ernő dr. Láday GycV) dr. 
Szűcs András dr. Szertáros^ Pohlmüllcr 
Ferenc. Háznagy: Eichlcr József Pálya
igazgató; Rónai Oszkár. Jegyzők: 
Sehwarz Béla, Kováes Márton.

A közgyűlés igen lelkes h?Qgulfttbáa 
ért véget.

Ő S Z I  P I L L A N A T K É P

13, Kassa
csak a kél hátvéd tudott v é n ig  á csapát&rn.

m aradni
A  Kassa az egész őszi idényben 

csereberélte a játékosait. Hol a szö
vetség tiltotta el egyik, vagy másik 
Játékosát, hol maga az egyesület 
fegyelmezett, máskor meg a kas
saiak eredményesebb csapatot ke
restek. így  történt meg az, hogy 
20 játékos vonult fel a Kassa őszi 
mérkőzésein. Ezen a téren a csú
csot 22 játékossal a Ferencváros 
tartja, de a második hely a kas
saiaké. Ferencváros és — Kassa!

rosan egymás mellett vannak.
A  sok ösereberélgetés követkéz* 

lében végül csak két olyan játékos. 
maradt, aki minden mérkőzésen' 
résztvett. Ez a két játékos & két 
hátvéd: Péteri és Tölgyesi.

A  kassaiak legeredményesebb já
tékosa a fiatal Adám. Kilenc mér
kőzést játszott csak, de hat gólt 
rúgott. Ez a teljesítmény még nagy
csapatban is elismerésre 
lenne.

méltó

G r ó f  Odón kapta az i 
a  „ K i s  Z o l t á n  v á n d o r d í 

j á t " ,  a z  Ú j p e s t  FC  p e d i g  

a  „ M a r o s  O s z k á r  v á n 

d o r d í j á t "
H í  Ü T I  k ö z g y ű l é s e

Mist mifidefi évben, ezúttal is txagy ér- 
déütödéé ko7,cpctte zajlott le vasárnap 
dé'ötán az Üjpesti Közművclőlfei Kiír 
duzíermőben az UTE rendes évi közgyű
lése. Aschner Lipót elnök rövid, de so
katmondó megnyitójában megemlékezett 
az ©gyesuiet két halottjáról. Fischer Mór
ról és Szabó Dezsőről. Mindkét férfiú 
nagy szerepet játszott az UTE vezérka
rában. á megnyitó közben jelent meg a 
teremben Hes* Pál dr. Újpest város pol
gármestere. akit a közgyűlés közönsége 
meleg tapssal fogadott. Kis Zoltán ügy
vezető alelnök ezúttal is remek felépí
tésű beszámolót készített és olvasott fel 
43 ÍJ'XJá elmúld évi atíköáésór&L Bkaoc,-

doíta. hogy az S$ éves BTIi-baa olyan
nagy sportélet folyik, hogy sokszor az 
sem nézhet meg minden ÚTÉ sportese
ményt. akinek gyors autója van. annyi 
zajlik le belőlük egyidőbeu. Elmondotta, 
hogy bár Újpest városa csak hetedik he
lyen áll a magyar városok órában, 
sportja azonban vetekszik milliós világ
városok sportjával is. Ezután sorra vette 
az UTE különböző sportlétesítményeit, 
ahol a eportoíók százai találnak magruk- 
nak sportolási alkalmat. Büszkén emlé
kezett meg többek között a sportuszodá
ról és s gyepes fníballpályáró!. amely
nek nincs párja nemcsak Magyarorszá- 
gou, hanem a kfwstiaanaeQ sece. Majd &

1 más téren milyen messze íme s, Kassa adatai:
egymástól, de itt meg S20“
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S. Jávor l 2 3 4 5 6 7 8 & — 10 11 __
2, Péteri i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3. Tölgyesi l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4. Nádas (1) 1 2 — — 3 4 5 6 7 3 9 10 U
5. Lendvai i 2 3 4 5 6
6. Pásztor (3) i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 __ 12
7. Tóth (1) 1 2 3 4 5 — — — __ __ __ __
8. Gedeon l — — — — — — — __ __ __ __ _ „
9. Vitéz (3) i — 2 3 — — 4 5 6 __ 7 8

10. Kertész (1) 1 2 3 .4 5 6 7 8 9 10 11 12
11. Csepregi l 2 3 4 5 6 7 — 8 — 9 10 11
12. Pető 1 2 3 — 4 — 5 — __ __ 6 7
13. Foki (1) — 1 2 — 3 — — — — 4 —
14. Adám (6) — — — 1 2 3 — 4 5 6 7 8 9
15. Taká.cs — — — — — 1 •2 3 4 K 6 7 8
16. Vadász --- — — —- — 1 __ — — 2 3 4 __
17. Jánosi 1 2 3 — — — ---
18. Boros
19. Földes 2
20. Várhegyi _ X —■

összeállításunk szemléltetően mu
tatja, hogy ki hányszor és mikor 
szerepelt, melyik egyesület ellen ját
szott s hogy azon a mérkőzésen mi

volt az eredmény. A név után záró
jelben még azt is feltüntetjük, hogy 
ki hány gólt rúgott.

Hidasi megválik 
az Újpesttől

Hidasi Pál, az Újpest fiatal tar
talékcsatára aligha lesz sokáig az 
Újpest játékosa. Mint Tereferénk 
meséli: Hidasi úgy érzi, hogy a li
láknál nem fog tudni érvényesülni 
a tavasz folyamán, a tartalékok fe
kete kenyerét pedig nem akarja

tovább enni. Hidasi be is jelentett 
a lilák vezetőségének, hogy má 
egyesületbe szeretne menni, ahe 
állandóan játszhat és ahol képes 
ségei esetleg jobban ki tudnak bon 
takozni, mint az Újpestben, ahe 
csak ritkán kerülhet rája a sói 
Értesülésünk szerint az Újpest ner 
szándékszik akadályt gördíteni Hi 
dasi távozása elé s hajlandó Bidan 
átengedéséről tárgyalni.

Haj  ál  g y á r t m á n y ú  es k ü l l ő i d

ellenörszö círtílc;
munkások, tisztviselők, éíieiiorulc, gépek, jár
müvek, akkordelszámolás, t e l j e s í t m é n y  éi j 

^  k a l k u l á c i ó  e l l e n ő r z é s é r e .

O r a g s  á r , T ö m ő  u .
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Sfjörlngeztek a KTT 
m o t o r o s  s í t

A  síelőkkel agyontömött Svábhegy 
új érdekességgel gazdagodott teg- 
dfrp: a KTT motorosai kivonultak és 
a. Kovács-vendéglőtől a Csillag
vizsgáló előtt a Farkastorok felé 
vezető utón beálltak sívontatónak. 
Igen nagy volt az érdeklődés, kisebb 
a vállalkozó kedv és főként erélyes 
a tiltakozás a rendőrség részéről. 
Hiszen igaz, vasárnaponként igen 
nagy a forgalom a fenti útvonalon 
is, a Svábhegy más útjain is, de kül
földön mindenütt külön utakat jelöl
nek ki a síjöring részére, mint ahogy 
nálunk is történik gondoskodás a 
szánkózásra alkalmas utak kijelölé
séről. Talán a jövőben ez megtörté
nik a síjöring hívei számára is.

A  tegnapi próbán az egye kategó
riákban az alábbiak voltak a legügye
sebbek:

250 kom. Kiss László _ Puch 
IRusofszky László síelő) 220 pont, 
Faragó László Puch (Harmati F.) 
.270 pont.

350 kcm. Ifj. Szűcs Lajos Puch 
(Delmár Szilvia) 219 pont, ifj. Szűcs 
Lajos Puch (Csányi László) 372 pont.

M a g y a r e r s s á g  g f e U l v i v ó  e s a p a t b a l R e k s á g s

Az M. Posztó és a W MTK kiesett!
Mamái a tavalyi e9nagy négyes'

B¥S€*—M« Posztó 
BTK— W M TK
Podány kikapott SampiástóE

< V 7

ö  I *  O  R T E  R  i W I S T  

° , T  E  T A 7 JÉ  N  Y  T  kín-.-

MORZSgkmYé
I V Váczi-o. 8B. Telelőn: 18T-217L
500 kém. Lech n er  Attila BMW 

(íjászló Miklós) 231 pont, Zalán  Já
nos Kudge (Gyarmati Henrik) 340

^°3 0 Q keni oldalkocsi, tender Sándor 
Puch (Ceányl László) 218 pont, G er
ge ly  Ernő Puch (Rusofszky László) 
226 pont.

Jövő vasárnap újra megpróbálkoz
nak a síjöringgel a KTT motorosai.

ÜSZAS

V ÍZ ÍL A B IO A  V IL L A M T O R N A

PITE—Hl. kér. TVE 1:» («:«)• Vezette: 
Parányi dr. A vízilabda viUáratorna so
rán nagy meglepetni az NTE győzelme. 
'A mSrtsczés egyetlen gólja a II. «Hdn- 
bon Bálint aviinyiirüen ívelt labdájából 
esett. Az NTE ezzol a győzelmével a vil- 
lúin torna döntőjébe jutott s ott az Ü l t  
liesí a* ellenfele.

& legjobban készít 
® 1 3 középiskolai 
magán vizsgákra, 
é r e t t s é g i r e  
Telefon: U-U-17.

KŰSAKLABDA
I. osztályú bajnokság

K®. eserkészek—VÁC 58:21 (25:12). Ve
zette: Hepp dr és Szamosi- A cserké
szet: jó játékkal megérdemelt győzel
mei arattak. A vívók a szokottnál gyen; 
gébben jáíszottak. Kosárdobó: Salgó
(3S), Lovas (11), Serényi (10). Kormos'I. 
Í8), Bátort (2), Kormos II.  (2) és Zimonyi
(2) , illetve Nöeh (7). í.aube (5), Knöpfler 

'■(5); Frischmann (3) és Griinfeid.
KV. osztály

BBAC tV — TFSC I l i i  53:25 (18:lS). Ve. 
aotte: Nona és Mészáros. Megérdemelt 
győzelem. Kosárdobó: Gárdosi (24), Ba
losé (18). Lakatos (6), Bácsalmási dr
(3) , Farkas és Kovács (1—1), illetve Ja- 
kab. (11). Bíró (5), Hazai (4), Macskás®? 
(3) é® Győrök (2).

A BSE—MOVE IÍAFC. a KAOE— MRT- 
SE és a Gamma- TFSC IV. mérkőzések 
a MOVE KAFC, MRTSE és TFSC XV. 
inog nem jelenése miatt elmaradtak.

ÖKÖLVÍVÁS

„Sportcsarnokot"!
A  Magyar ökölvívó Szövetség 

íbírótestülete —  Forray Árpád szövet
ségi kapitány indítványára —  kimon
dotta, hogy

„SPORTCSARNOKOT" !

köszöntéssel fogják egymást üdvö
zölni. A  „premier" vasárnap délelőtt 
volt. A  Városi Színház előtt —  ahol 
vasárnap délelőttönlfint áz ökölvívó 
CsB folyUs — már így köszöntötték 
egymást a mérkőzésvezetök.

. a köszönési forma addig marad 
^rvenyben, míg a SPORTCSARNOK 
sneg nem valósul.

V lVm tPí Am^ A KASSAI ököl v ív ó k  a  l ig e t i  f a l t a  k lu b - 
h a z a t ?

Módla Xsíván a Mös vándorB(M1(.
StíífP® ”1 működte* után most Kaséin oktatja a város ökölvívóit-

?l . ™ r„w ^b,an k e lő r e  a IiSChelyiségében fo lyn ak  az cdzéSík. Érte.
sütésünk szorint ez a he vigée* npm mp?, 
letelő. Szó van arról, h o ^  De™ X ? l-  
vívók az eredményesebb munka lohplövé- 
tótelére megkapják. a ligeu pályi uiuh- 
házát. Végleges döntés még nincs Mi 
bírunk benne, hogy Pohl Sándor dr nol- 
Sftrmester, a sport barátja, nem f0„  él_ 
zéjtkózni az ökölvívók karósé olőf év 
Modla Kassán is éppen olyan eiedmémve- 
hct ér majd el, mint amilyeneket Debrr- 

' uenben elért.

(A z  ökölvívó csapatbajnokság har
madik fordulójára került sor vasár
nap délelőtt a Városi Színházban.)

&
A  „kiesők" fordulójára izgatottan 

készülődnek a résztvevők. Az első 
mérkőzés szereplői, a BVSC és az 
MPSE tagjai "ideges hangulatban 
várják a mérlegelést. Végre el
kezdik a mérlegelést. Podány a 
posztósok egyik legjobbjával, Sam- 
piással kerül össze, ez dirül ki rög
tön a légsúlynál.

Magyar Sándor, az MPSE edzője 
sötét arccal veszi ezt tudomásul.

— Elcsípték a Sampit — mondja.
— Ds azért nem kell kétségbeesni, 
Sampiás nem lesz könnyű dió.

Nem is lett, mint az későbben 
kiderült. De ne vágjunk az esemé
nyek elébe. A  párosítás alapján 
mindenki azt jósolja, hogy — bár
melyik csapat győzhet. A  BSzKRT 
szurkol is, hogy győzzön valamelyik. 
Ez ugyanis azt jelenti, hogy nem áll 
elő hármas holtverseny.

— A BVSC-nek fogok szurkolni 
vallja be vitéz Marosvölgyi Károly.
— A régi gárdából való mégis, a 
nagy négyesből,

Vasutasok -  Posztosok
Pontosan fél 11-kor lép szorítóba 

a két légsúlyú. Mintegy 2000 néző 
előtt indulnak meg a küzdelmek. 
A  mérkőzések lefolyása:

8AMPIAS REMEKÜL SZŰRKAI
Lég súly: Sampiás MPSE győz 

Podány ellen
Sampiást nagy hangorkánnal fo

gadja a Posztó-szurkolók serege. A  
fiatal ökölvívó nagyszerűen Is kezd, 
remek egyenesei egymásután talál
ják Podány fejét. Kétszer is úgy 
megsorozza Podány fejét, hogy a, 
közönség már kiütést követel. Po
dány nehezen tud hozzáférni a 
hosszúkarú MPSE-ökölvívóhoz. A lig  
háromszor sikerül néhány kemény 
halhorgot és felütést visszaadnia. A
2. mentben Podány erősít. A  menet 
elején kiegyenlítettebb Is. a küzde
lem, a végén azonban Podány vlsz- 
szaesik és megint tehetetlen Sam
piás szurkálásával szemben. A  3. 
menet Podány rohamozásával indul, 
egy percen át kergeti Sampiást, de 
azután ismét visszaesik. Podány 
állandóan fejjel rohan előre, Sam
piás csak egyszer fejel, de azonnal 
megintést kap. Ebben a menetben 
kiegyenlítettebb a harc.

2:0-ra vezet az MPSE,

Jö MÉRKŐZÉS
Harmatsúly: Glaubitz M P S E ~  

Artner BVSG döntetlen 
Remek kis mérkőzés. Végig nagy

szerű iramban harcolnak, rengete
get üt mind a kettő. Glaubitz pom
pás jobbhorgokkal kezd az első 
menetben, a végefelé azonban A rt
ner kemény keresztütésekkel egyen
lít. A  2, menetben Glaubitz kemény 
jobbegyeneseivel fölénybe kerül. A z  
utolsó menetben viszont Artner jobb 
egy hajszállal.

S:l-re vezet az MPSE.

eleje nagy iramban folyik, de aztán 
mindkettő visszaesik. Ebben a me
netben Németh jobb egy hajszállal. 
Az eredményhirdetést nagy fütty 
fogadja..

S:S-ra vezet a BVSC!

SOK ÜTÉS, KEVÉS ÖKÖLVÍVÁS
Váltósúly: Szabó J. BVSC győz 

Deli ellen
Rengeteg ütés esik az első me

netben. Hatalmas iramban rohamoz 
mind a kettő, egyformán sokat üt
nek. Szabó horgai azonban ponto
sabbak. A  2. menet teljesen ki
egyenlített. Az iram sokkal gyen
gébb, kevesebb ütés is esik, mint 
az előző menetben. A  3. menetben 
ismét dühös lendülettel csapnak 
össze. A  2. percben Szabó pontos 
jobbhorgától Deli megroggyan, Sza
bó kihasználatlanul hagyja az al
kalmat, de győzelme nem vitás,

7:3 már a BVSC javára.

MITTERER GYENGE VOLT
Középsúly: Varga MPSE győz 

M iiterer ellen.
Mitterer jól szürkéi, de már a 2. 

percben megroggyan Varga nagy 
jobbhorgától. Attól kezdve vissza
esik, Varga még háromszor talál 
jobbkézzel, de nem veszélyesen. 
A  menetet a pontozók Mltterernék 
adják! Ezen mindenki nevqt... A  2. 
menetben Varga végig árra vár, 
hogy bevigye hatalmas jobbkezesét, 
közben Mitterer Kiszurkálja Őt. A  3. 
menetet végig támadja Varga. Ide- 
oda zavarja Mitterert, horgai is 
találnak, de nem olyan keményen, 
mint az előző menetekben,

1:5-re javított a Posztó.

ja. Remek küzdelemben egy haj
szállal Bondi bizonyul jobbnak. A  
második menétben a következő 
ellenfél, Csuth MA VÁG kemény 
jobbkezese egy pillanatra roggyánt- 
tá teszi Bondit. A  menetet a tehet
séges Csuth nyeri. A . 3. menetben 
Kissel vív Bondi nagy küzdemet. 
Ebben a menetben ismét Bondi 
győz.

Mag tfo lniw áres-  Csepel
10 perc szünet után kerül sor & 

BTK—WMTK mérkőzésre. •.

KECZELY Jól
hégsűly: Keczely W MTK győz

SPORTÉRMEK
LUDVIG

T h é l i  É .-n . IS . kap átok
ügu itiegfiéi, Wrtwgt tflialL swleael

NEM VITÁS!
Pehelysúly: Szabó Gy. BVSG győz 

Zajácz ellen
Zajácz gyors támadásai vezetik 

be a mérkőzést. Néhány beugrása, 
bal- és jobbegyenese egészen jól si
kerül. Szabó csak a menet második 
felében jön fel, négy nagy jobbkezes 
felütésével. A  2. menetben teljesen 
hasonló a helyzet. Ebbén azonban 
Szabó már határozottan jobb. A  3. 
mentben nagy harc alakul ki. Sza
bó sokkal többet támad, nagyon 
mozgékony, felütései megint fő 
lényt hoznak neki. A  kis Zajácz 
kétszer is keresztülveri jobbkézzel 
Szabó támadását, ez azonban ke
vés.

3:3-ra egyenlített a BVSC 

NEM VOLT KÖNNYŰ GYŐZELEM
Könnyűsúly: Vojnovics BVSG győz 

Németh ellen
Úgy indul a mérkőzés, hogy V oj- 

novies lehengerli ellenfelét. Kemény 
horgokkal veri át Németh támadá
sait. Németh sokat üt, de sokszor 
téveszt. A  2. menet elején is Vojno
vics a jobb,' a menet második felé
ben azonban Németh kemény jobb
egyenese kétszer Is álion találja. 

I Vojnovics megroggyan és egy pilla■ 
Irn tm  térdre ja. buMk, A  & ssesaefc

NÖ LIPA  KÉSÖN ÉBREDT
S?élnehézsúly: Farkas BVSG győz 

Nolipa elten.
Noíipa túlságosan könnyedén veszi 

az első két menetet, hogyja, hogy a 
gyorsabb Farkas bevigye horgait. 
A  3. menetben hiába rohamoz, már 
nincs ereje arra, hogy félelmetes 
jobbhorgával kiüsse Farkast. 
A  BVSC-ökölvívő megérdemelten 
nyer. A  BVSC már győzött:

9:5.
BIZTOS GYŐZELEM

Nehézsúly: Jánosi MPSE győz
Koch ellen.

Jánosi végig határozottan jobb a 
kistermetű Kochnál. Hosszabb kar
jával állandóan szurkálja a rendü
letlenül támadó BVSC-ökÖlvívót. 
A  3. menetben Koch feljön egy kicsit, 
három jobblengője is talál, utána 
azonban megint Jánosi szurkál 
(Óbban és győz.

A végeredmény: 9:7 a BVSC
javára. Az MPSE kiesett!

NYILATKOZATOK;

Sulká Béla, a BVSG szakosztály
vezetője: Azt hittük, ez a legjobb 
csapatunk, de bizony kell még vál
toztatni rajta. A  fiúk szívvel 
küzdöttek, megérdemelten győz
tünk.

Vojnovics: Kemény mérkőzésem
volt. örülök, hogy győztem. 

Mitterer: Fáj a jobbkezem. 
Szabó: Deli nagyon jő volt. Min

dent beleadtam ellene.
Podány: Mindig nekem sem megy. 
Koch: Ez volt életem negyedik

mérkőzése. Az ellenfelem 18 kilóval 
volt nehezebb.

Pál Imre, az MPSE intézője: 
Szebb eredményt is elérhettünk 
volna. Szerintem Glaubitz győzött.

Magyar Sándor, az M PSE edzője: 
Ott csalódtunk, ahol biztosra szá
mítottunk. A  H. osztályban lanka
datlan szorgalommal dolgozunk to
vább.

Nolipa: Nem ment sehogy sem.
Jánosi: Bánt nagyon a végered

mény.
Glaubitz: Ügy éreztem, hogy

megnyertem a mérkőzésemet.

B ond i nehéz percei
A  szünetben Bondi hármas-váltó

csapat ellen vív edzőmérkőzést. Az 
első menetet Sturm  BTK ellen vív-

Reínitz ellen.
Remek mérkőzés. Végig nagysze

rű iramban harcolnak. Csaknem 
végig Keczely támad, kitűnő hor
gokat soroz, minden összecsapást ő 
fejez be. Reinitz jól ver vissza, de 
lényegesen kevesebbet üt, mint Ke
czely. A  3. menet végén Reinitz 
erősen visszaesik.

%:0-ra vezet a WMTK.

BOGÁCS VÉGIG JOBB
Harmatsúly: Bogács BTK győz 

Váczi ellen.
Bogács végig jobb. Kitűnő Sáb- 

munkájával ügyesen eltáncol Váczi 
ütései elöl s utána mindig jól so
roz, szúrkál. Mindhárom menetet 
Bogács nyeri.

Egyenlített á B TK : 8:8.

FELTŰNŐ PONTOZÓI TÉVEDÉS!
Pehelysúly: Monfera BTK—Nagy

W M TK döntetlen.
A  BTK-szurkolók nagy buzdítása 

közben kezdődik a mérkőzés. A z első 
menetben Monfera néhányszor jól 
soroz, többet Is támad, mint ellen
fele. Nagy keveset üt. A  második 
menetben erősen változik a helyzet. 
Nagy belefekszlk, kemény jobb- és 
balhorgai és egyenesei egymásután 
találják Monfera fejét és gyomrát. 
A  BTK-ökölvívő nagyon lelassul. 
A  3. menetben elkeseredett harc 
tombol. Nagy remek halhorgokat 
és felütéseket üt Monfera gyomrára 
és szíve tájára. Monfera csak a 
menet végén üt vissza néhány jobb
kezest. Az eredményhirdetést hatal
mas tüntetéssel fogadja a közönség. 
Nem csoda. Ezen a mérkőzésen Nagy 
tisztán győzött!

S:3!

GÁRDONYT KEMÉNYEBB
Könnyűsúly: Gárdonyi WMTK győz 

Kottái ellen.
Jő iramban folyik le az első menet. 

Koltai (Kalteneclcer) jól soroz, Gár
donyi kemény horgokat Üt vissza. 
A  küzdelem kiegyenlített. A  második 
menetben Koltai kissé erősít s vala
mivel többet szurkál. Gárdonyi 
kevesebbet üt, de keményebben. 
A  harmadik menetben Gárdonyi 
kemény horgokkal csépeli Koltait. 
Győzelméhez nem fér kétség.

5:3-ra vezet a W M T K .,

A  HOSSZÉ KAR ELŐNYE
Középsúly: Járai BTK győz Hidast 

ellen.
Hidasi támad végig. Bánhatja is, 

A  hosszúkarú Járai minden támadás 
sát visszaszűr ja balegyenessel és 
halhoroggal. A  harmadik menetben 
végre Hidasi nem jobb-, hanem hal
horgokkal támad, ezekkel több 
sikere is van. Járai két meneten 
keresztül szerzett előnyét azonban 
nem tudja behozni.

7:5-re vezet a BTK .

A  DÖNTŐ MÉRKŐZÉS
Félnehézsúly: Bittér a BTK győz 

Ny irat y ellen.
Ez a mérkőzés döntő fontosságú, 

mert ha Itt a BTK győzelmet arat, 
vagy ha csak döntetlent is ér el, már 
bent marad az I. osztályban. Ennek 
megfelelően elkeseredetten harcol a 
két ökölvívó. Az első menetben Bit- 
tera talál többször. A  2. ménét 
kiegyenlített. A  *  menetben Nyiraty 
támad végig, állandóan zavarja Bit
terét egyik kötéltől a másikig. Az 
utolsó percben azonban egy jobb- 
keresztütéstő! megroggyan és vissza
esik.

A  BTK már n y e rt... 9:5.

m ajd nem  KIÜTÉS...
Nehézsúly: Jászai W MTK győz Erdős

ellen.
Kevés ütés esik a mérkőzésen, de 

annál nagyobbak! Különösén Jászai 
üt négy horgokat, de ‘Erdős se*

RAGYOGÓ MÉRKŐZÉS!
Váltósúly: Torma It. BTK győz 

Baráth ellen
AZ első menet Csupa Ütésváltás. 

A  kis Torma bátran beáll verekedni 
Baráthtal Szépen üt vissza, de 
többet kap. A  második menet — ha 
lehet — még az elsőn is túltesz 
Végig szörnyen csépelik egymást. 
A menet közepén Bará*h egy jobb- 
egyenesétől Torma megroggyan, de 
hamarosan magához tér S a menet 
végén pontos jobbkeresztütése 
Baráthot hozza kellemetlen helyzet 
be. A  3. menet elején Irtózatos csete
paté keletkezik. Baráth ódaszorítja 
a kötélhez Tormát és ot ütik-verik 
egymást. A  közönség tombol. A  dula
kodás végén Baráth arca csurom 
v é r . . .  Torma most elemében van: 
fürgén mozog, kerní-iven üt! keresz
tül jobbjával Baráth támadásait. 
Hatalmas tapsvihar üdvözli Torma 
győzelmének kihirdetését.

Egyenlített a BTK. 5:5.

Elegáns 
ruhát

Guuder-nél
P ze  é « i kedvpzm éry. 
B r z s A b e t -k ö r D t  4 .
TE LEPO M : 130—í 51.

hagyja magát — az első menetben. 
A  2. menetben Jászai szája felrepód, 
dé utána —  roggyantra veri Erdőst 
A  harmadik menetben Erdős 8-íg, 
majd 3-ig földre kerül Jászai kemény 
horgaitól. A  3. percben a vezetőbírö 
Erdőst lélépteti. Jászai erőfölénnyel 
győz.

A  végeredmény 9:7 a BTK javára.

NYILATKOZATOK;
Rosenthal Sándor, a BTK szak

osztályvezetője: örülök, hogy eb
ben az összeállításban is győzni 
tudtunk. Köszönöm a WMTK veze
tőségének sportszerű viselkedését.

Adler Zsigmond, a BTK edzőjet 
Boldog vagyok!

Torma II . :  Sérülten indultam,
mindent beleadtam. (Torma a szá
ján megsérült szombaton.)

Járni: Homolya ellen is így kel
lett volna küzdenem.

Erdős: En is úgy harcoltam,
mintha az én mérkőzésemen dőlt 
volna el a BTK sorsa.

Káposzta Antal, a W M tK  szak
osztályvezetője: A  legnagyobb nyu
galommal fogadjuk az eredményt, 
ha fáj is ugyan egy kissé. Egy év 
múlva újra itt leszünk. Szerintem 
Nagy nyert, Baráth pedig döntet
lent harcolt ki.

Kéri Béla, a W MTK edzője: Csa
lódtunk. Ott szenvedtünk vereséget, 
ahol győzelemre számítottunk.

Baráth: Legalább döntetlent ér
demeltem volna.

Jászai: Sajnos, én már nem se
gíthettem.

SalgŐ Ferenc, az FTC szakosz
tályvezetője: Nagy harc volt mind
két mérkőzésen. A  jobb csapatok 
nyertek.

- J j ; ----- - A ' - S P O R T V I L A 'G  S 2 Ó R A K O Z Ó H  E L Y E

Sanghaj bar
Minden vpíá> ésiinnepnap n ittS cm s  S p ra / fe o . X L  H o rth y  M ik ló s  u t  6 0
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II „n a g y  nő gye s" 
bentmsraeft...
Az ökölvívó CsB előmérkőzése! 

befejeződtek. Mindkét csoportban & 
n . osztályból feltört egyesület esett 
fei: *  WMTK és m  MPSE. A  két



j i o o n l Hétfő, 1940 január

csoport körmérkőzésének bevégez- 
tével ez a helyzet alakult ki:

1 PTC
2. BTK
3. WMTK

A)  csoport 
2 2 —  

2 1 —

2

-  21:11 4
1 15:17 2
2 12:20

a döntőbe la. Eszerint a döntőbe 
került négy csapat már túl is van 
az első fordulón. Az elömérkőzések 
során elért eredményeit alapján a 
négyes döntő táblázata pillanatnyi
lag a következő:

1. FTC 1 1 — — 10:6 2
B) csoport 2-3. BSzKRT 1 — 1 — 8:8 1

1. BVSC 2 1 1 — 17:15 3 2-3. BVSC 1 — 1 — 8:8 1
2. BSsKRT 2 — 2 — 16:16 2 4. BTK 1 — — 1 6:10 —
3. MPSE 2 —  1 1 15:17 1 Vasárnap a négyes döntő máso-
A  csapatbajnoki szabályok sze

rint a döntőbe jutott négy csapat 
az elömérkőzések során egymás 
ellen elért eredményt magával viszi

m ó 

dik fordulójában (a CsB negyedik 
fordulójában) a következő két 
rangadó kerül sorsa: BTK—BVSC, 
FTC— BSzKRT.

Ladányi Gedeon
megvéd!© o bajnokságát

2. Hidvéghy, 3. Gündisch
15SÜ-9K U d á n y i G., 50ö0»en Enyedi
g y á z ö tt

íM .j

íitei

A  32. magyar gyorskorcsolyázó 
bajnokságot Ladányi Gedeon nyerte 
meg s ez a, győzelme a második baj
noki cím. megszerzését jelentette 
számára.

Az új bajnok győzelme megérde
meltnek mondható. Egyedül ő tudott 
győzni két futamban. 500-on szom
baton a várakozáson felül jól rutott, 
vasárnap íöOO-on azonban nemi kis 
mértékben Bácskainak köszönheti 
győzelmét, aki négy körön át 
kitünően tudta vezetni, illetve fel
hozni Ladányit. így  már csak a 
hajrákört kellett egyedül futnia. 
A  hosszabb távokon viszont vissza
esett formájában és már régen 
kapott ki ilyen nagyon 3000-en és 
5000-en Ilidvéghytől.

H idvéghy  derekasan harcolt, de 
ezen a versenyen sem volt szeren
cséje.'Mint a Reviczky-versenyen, itt 
Is csak hajszálon múlott a győzelme. 
Ha Kiss nem zavarja, meg bukásá
val 1500 on, vagy ha 500-on nem az 
idei leggyengébb eredményét futja, 
talán eléri Ladányi pontszámát. 
A  két hosszabb távon fölényesen 
verte Ladányit. 5000 méteren négyen 
is belül futottak 9 percen, a leg
jobbnak a négy közül Enycdi bizo
nyult.

Gündisch örvendetes meglepetés. 
Harmadik helye elismerést érdemel 
Káprázatosán jó 500-es egyéni 
csúcsa minden dicséretet megérde
mel. Jövőre már a bajnokságban 
komoly esélyesként indulhat.

Enyedi Ferenc a második napon 
idei eddigi teljesítményeit feledtetve 
remekül futott és ha az előző napon 
500-ön valamivel jobban megy. 
akkor harmadik lehetett volna. 
50Ó0-en elért győzelme egyúttal baj
noki csúcs is!

Wintc.r nagyon mély hullámvölgy
be került a bajnoki versenyek nap
jára.

Elekfy kitűnő stílusával remekehb- 
nél remekebb eredményeket ért el. 
5000 en KISOK-csúesot is futott. 
Jövőre már neki is komols  ̂ szava 
lesz a bajnoki helyezésekért folyó 
küzdelmekben.

Somlainak nem használt a sok 
pihenő. Teljes m letört.

Kiss 500-as helyezésén kívül keve
set mutatott a többi távokon.

Bácskai és Ladányi Ernő kihagyta, 
az 5000-et. Egyikük sincs igazi jó 
formájában.

A verseny
Vasárnap reggel, éppen úgy, mint 

az előző napon, most Is pontosan 
gyülekezik a bajnoki mezőny. Nagy 
gonddal végzik a bemelegítést, sok
kal jobb s. jég is. Az Időjárás is 
sokkal kellemesebb, mint szombaton 
volt.

Az Idő, sajnos, közben elromlik, 
mert havazni kezd s így a jő ered
ményeknek már előre búcsút lehet 
mondani.

Kilenc óra után némileg javult a 
helyzet, amit az is mutat, hogy 
ötezren négyen is kilenc percen belül 
futottak, új bajnoki csúccsal. Ez 
volt különben az egyetlen csúcs a 
kétnapos bajnoki küzdelmek során.

Részletes eredmények:

1500 m:
1. Ladányi G. 2:29.8, 2. Hidvéghy 

2:30.5. 3. Enyedi F. 2:32, 4. Bácskai 
3:32.2, 5. Gündisch 2:33.1, 6. Wint- 
iter 2:35.2. 7. Ladányi E. 2:37 3,
8. Somlai 2:38.2, 9. Elekfy 2:39, 10. 
Kiss 3:05.3 t bukott).

1. pár Elskfy—Somlai. Elekfy 
hiába fut egyéni csúcsot, mégis kikap 
a gyengén futó Somlaitól.

2. pár Ladányi E.—Enyedi. Enyedi 
remekül futva végig vezet és könnyen 
győz.

3. pár Kiss—Hidvéghy. Hidvéghy 
jól kezd, de Kiss az első fordulóban 
bukik, egészen átcsúszik Hidvéghy 
pályájára. Hidvéghvnek így nagyot 
kell kcrthn’e és kizökken tempójából. 
A  további kö-ökben pedig nem úgy fut, 
mint szokott.

4. pár Wintner—Gündisch. Gün-

A BKE kitűnő játékkal 
lelépte a* FTC-t

t/lDí'íí

Mai ttnűvor

BKE-FTC 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)
436S15v6 : Miklós, Msrgé dr.,
Gosztonyi, Soizfoiiyi; Goszionys, Mimé*

dísch hárem körig együtt fut Wint- 
nerrel, innen az utolsó két körben 
már ö vezet ás győz.

5. pár Bácskai—Ladányi G. Mint 
mindig, most is Bá.cskai /ezet nagy 
iramban négy kört, de aztán „meg
hal". Ladányi, amíg lehet, mögötte 
marad, de így nem valami meggyőző 
az utolsó köre. Nagyon kifutotta 
magát.

A z 1500 méter lefutása után iz
galmas pontszámítások következ
nek: vájjon mennyivel kell Hid- 
véghynelc megvernie Ladányit 5000 
méteren ahhoz, hogy bajnok lehes
sen. A  számítások 14 mp-et hoznak 
ki.

Körülbelül egyórás szünet után, 
háromnegyed lő-kor kerül sor az 
utolsó táv, az 5000 méter lefutásá
ra. Ez a verseny hozza a legkiemel
kedőbb eredményeket.

5000 méter:
1. Enyedi F. 8:48, bajnoki csúcs. 

A régi csúcsot Ladányi G. tartotta 
8:50.9-el, 2. Hidvéghy 8:48.8, 3.
Gündisch 8;49.9, 4. Ladányi G.
8:57.2, 5. Elekfy 9:21.5 (KISOK-
csúcs. régi 9:25.2, Gündisch), 8. 
Wintner 9:21.6, 7. Kiss 9:50.3, S.
Somlai 9:50.6.

Bácskai és Ladányi E. ezt a tá
vot már nem futotta le.

1. pár: Gündisch—Enyedi F. Gyö
nyörű verseny. Enyedi elejétől vé
gig vezetve győz és kitűnő egyéni 
csúcsa egyben bajnoki csúcs is. 
Gündisch egyenrangú ellenfele volt 
Enyedinek és az ő eredménye is 
kitűnő, egyéni csúcs.

2. pár: Wintner—Elekfy. Wintner 
kezdés után élre áll és vezet egé
szen 15 körig, de itt a melléje fel
futó Elekfy erősít és a célig egy 
méterrel megelőzi. A  kis Elekfy — 
remek!

3. pár: Somlai—Kiss. Végig
együtt futnak és a célegyenesben 
jobban hajrázó Kiss győz.

4. pár: Ladányi G.—Hidvéghy.
Ez a döntő verseny. Hidvéghy rajt 
után mindjárt élre áll, Ladányi még 
vele tart. Az ötödik kör után tud 
csak elmenni Hidvéghy. Innen 
mindjobban fokozza előnyét s mint
egy 100 méterrel veri ellenfelét 
Ideje azonban — nagy meglepetés
re — nem a legjobb és így Enyedi 
szerezte meg a távgyőzelmet.

Ezzel a futammal fejeződött be a 
bajnoki viadal és a végső eredmény 
kiszámítására a BKE és a MOKSz 
vezetői visszavonultak. Az eredmé
nyeket délben ünnepélyes keretek 
között hirdették ki, díjkiosztással 
kapcsolatban.

A végeredmény a következő:
Bajnok: Ladányi Gedeon _ ttlZ-OVé

2. Hidvéghy László 205.3/9
3. Gündisch János 206.905
4. Enyedi Ferenc 208-382
5. Wintner István 212.009
6. F.iekfy Ákos 216.166
7. Somlai György 219.493
8- Kiss Árkád 226-679
9. Bácskai Bóia_ ----
10. Ladányi Ernő ----

— ------- ---------------------------------

A BOTOND-LANYOK ÉS K IR Á LY  EDE 
ÚJABB SIKERE JUGOSZLÁVIÁBAN
K irá ly  és a Botond-Iányok a belgrádi 

bemutató után Zágrábba utaztak. Olt 
esütörlökün ünnepélyes keretek között 
mutatkoztak be. Az időjárás nem kedve- 
zelt s éppen ezérl, no mea azért, mert a 
hároxu műkorcsolyázó csütörtökön nagy 
sikert aratott, a zágrábi ZDK szombat 
este megismételtette Király Ede Botond 
Györgyi és Éva bemutatóját Ennek a 
bemutatónak is nagy sikere v-oit.

Pénteken Karlovácon szerelitek mind
hárman nagy sikerrel.

Vasárnap a három magya- műkorcso
lyázó Palloson (ez Szabadka fürdővárosa) 
mutatkozott be.

A BEAC KORONGCSAPATA VERESÉ
GET SZENVEDETT ÉRSEKEJVÁROTT

f SE— BEAC 4:2 Cl:#, 1:#. 2:2). Vezette: 
Fehér és Schwarez. A visszavágó mérkő
zésen a Herdiizky I.-vel megerősített 
ÉSE pompás játék-kai győzött az egyete
misták eilen. Az ÉSE már 4:0-n vezetett- 
Gól! "vő: Herdiizky II. (2). RrSsztl és 
S<-buIez, ilt. Tichy és Kohári. ló : Sehéda, 
Herd’ iztíy II. és Brrisztl. 5)1 Kohári és 
Tichv. A mérkőzés előtt és p szünetek
ben Erdő* Klári és Térték Elemér mű- 
kereeolyázé bemutatót tartett.

A  korongbajnokság budapesti kör
mérkőzése a BKE—FTC meccsel 
fejeződött, be. A  BKE remek csatár- 
játékkal lelépte az FTC-t s ezzel 
megnyerte Budapest bajnokságát. 
A  Fradinak főleg a védelme volt 
ludas a hét gólért.

Bajnoki korongmérkőzést szinte 
már el sem lehet képzelni késés nél
kül. Vasárnap is 3 óra helyett csalt 
fél 4 felé kezdett öltözködni az FTC 
és a BKE. A. csípős hideg miatt 
halogatták a kezdést, ameddig csak 
lehetett. Fél 4-kor a következő össze
állításban mentek a pályára a csapa
tok.

BKE: Csák dr — Jency, Hubai — 
Margó dr, Miklós, Goszt onyi. Csere- 
sor: Endrei, Farkas, Ott, Minder.

FTC; Kncusel — Pálfalvi, Fenessy 
dr — Forda, Gergely dr, Bartos. 
Cseresor: Senyey, Blazsejovszky,
Erdödy.

Mér az első másodpercekben 
vezsélyesen támad a BKE. Pálfalvi 
az utolsó pillanatban ment Miklós 
elöl. Meglepően szépen kombinál a 
BKE csatársora. Miklós minden 
passza, aranyat ér. A 7. percben 
Miklós kavarodásból bekotorja a 
korongot. 1:0.

A  Fradi heves támadással válaszol 
a gólra. Erdődy azonban jó helyzet
ben elveszti a korongot. A  játék 
gyors és változatos. Most Margó dr 
üt lyukat. Miklóst néni érti. meg 
Margó dr, amiért a középesatár 
hangosan dühöng. A  12. percben 
nagy helyzete van a Fradinak. Ger
gely dr átjátsza a BKE védelmét s 
már csak Csák dr van vele szemben 
— lő. A  lövésbe azonban Csák dr 
beleveti magát. A  korong oldalt 
pattan. Nagy gólhelyzet volt. Most 
Ott ügyeskedik. Technikája azonban 
hiányos a góllövéshez.

A  14. percben Miklós megkeveri 
az egész Fradi-védelmet. Gosztonyi- 
nak ad, ez Margó dr-t szökteti — 
gól. 2:0. Villámgyors csatárakció 
volt.

A  máoaik harmad első percében 
újabb gólt üt a BKE. Miklós—Margó 
dr—Gosztonyi a korong- útja. Gosz- 
tonyí nem téveszti el a célt. S:0.

Most nagyon szép a. játék. Az 
egyik oldalon Miklós és Gosztonyi, 
a másik oldalon Gergely dr. és Bla- 
zsejovszku jeleskedik. Pálfalvi 
messziről próbálkozik.

Amikor a BKE fiatal cseresora 
jön be, kiegyenlítettebb - a játék. A  
fiatalok lelkesek, de nem elég tech
nikásak. Ottnak nagy helyzete adó
dik, de két lépésről mellélő. Blazse- 
jovszlcy lövését. Csiik dr. védi bra
vúrosan. Mindkét oldalqn remek, 
gyors támadások futnak. Most né
hány percig az FTC szorongat. A  
BKE védelme azonban, szilárdan áll 
a lábán. A  Margó dr. —  Miklós -—• 
Gosztonyi akcióból Gosztonyi ismét 
eredményes. Két perc múlva űjabb 
Gosztonyi-gól következik. 5:0.

A  Fradi is jó, csak 'nincsen sze
rencséje.

A  harmadik harmadban néhány 
percig nem történik semmi. Az 5. 
percben azonban Gosztonyi Forda 
hibájából a hatodik gólt lövi. 6:0.

Csák dr. a pályáról kikir,hálva 
húzza a kispadon ülő Fradi-vazető- 
ket és játékosokat.

Az FTC már megadta magát a 
sorsának, de azért a becsületgóíért 
körömszakadtíg küzd. Nem sikerül. 
Ehelyett a BKE Miklós villámgyors 
egyéni akciójából a hetedik gólt 
szerzi. 7:0. (Botokon átugrálva 
hagyta faképnél a Fradi-védelmet.)

Jó: Miklós, Csák dr., Gosztonyi 
BKE, illetve Gergely dr., Blazse
jovszky és Pálfalvi FTC.

N Y IL A T K O Z A T O K :

Bauer Sándor BKE: Már rég
nem láttam a BKE-t ilyen jól ját
szani- A  Fradi egy-két gólt meg
érdemelt volna.

Miklós: Ha jó a csatársor, köny- 
nyü gólokat lőni...

Forda FTC: Legalább egy gólt
lőttünk volna...

B ÍR Á L A T
Az egész jégidény legíairabb

mérkőzését vívta meg a két csapat. 
A  BKE főleg Gosztonyi jó játéká
nak köszönheti a nagyarányú győ
zelmet. A  csapatok már be vannak 
rendezkedve, hogy a BKE-bőI csak 
Miklósra kell vigyázni. Vigyáztak 
is rá! így  helyette a kitűnő Gosz
tonyi lelhette a gólokat. Ha Csák 
dr.-nak nincsen ilyen jó napja, az 
FTC is lőtt volna vagy két gólt.

Hétfő, január 22.
Budapest I. (549.5 mi. 6.45: Torna. Hí" 

rak. Hanglemezek. — 10: Hűek. — 10-20: 
A Nők Lapja 1871-ben. - 10.45: Mit mon
danak az ujjlenyomatok! Irta: Nagy Dá
niel. — 12.10: Hanglemezek. Operettrész- 
latok. — Közben: Hírek. — 13.30: A
rádió szalonzenekara. — 14.30- Hírek. — 
16.15: Mikes Törökországba a. írta: IÍR-
meny Gábor dr. —16.45: Hírek. — 17: 
Hírek szlovák én ruszin nyelven. — 17.15: 
ősi szokások az ember életében. Potigváez 
Sándor tír előadása. - 17 45: Pcrtis Jenő 
cigányzene kar;;. — 18.30: A  nevető kül
föld. P. Ábrahám Ernő előadása az an
gol humorról. — 19: Magyar művészetért- 
vitéz nagybányai Horthy Mkklósnó 
rádiószózata. — 19.15: Hírek. — - 19-30:
„Oíeüo. ‘ Dalmű négy felvonásban, nyolc 
képben. Szövetét Shakespeare nyomán 
írta Boito Arviffo. Zenéjét szerzetté 
Verdi József. Vezényel: Faiion! Sergio. 
Rendezte: Rékai András. — Öleli:-, mór, 
Gyurim sziget kormányzója: Pertile
Aurelanio; Jago, zászlós: Palló Imre dr; 
Cassio, hadnagy. Látszó István; Rt ie-

fENISZ
Henkel, a németek ki-álé teniszezője

Kopeuhágábnn versenyez A kiváló északi
fed'eUpánvnjátékoaok között is több ver
senyt nyert már.

Parisban fedettpálya -junior teniszbe! • 
.nőkéig folyik. Már a harmadik forduló
nál tartanak-

kSZTALI-TENISZ

Becsben most bonyolítják le az asztali- 
tenisz csapa! bajnokságokat. Romániában 
is most folynak a csapatbajnokságok.

EGYESÜLETI HÍREK
38. közgyűléséi tartói la vasárnap dél

előtt. ttz URAK. A következő tisztikart 
választották meg: védnök: " itiz  Fraknói 
Gyula dr, elnök: Szabó, Ödön ügyvezető 
elnök: Tlchler Viftíór. társelnök: Koós
Béla, alelnökök: Sömfalvy István. Sü
ti: égi: y Károly, Raák László. főtitkár: 
Wimnb Llemér dr, jegyzők; Horváth Já
nos. Czillinger Lórán\ főpénztáros: 
Rózsa Ferenc, pénztáros: Ürögi Gyűl®.

PÁLYÁZATI ÜZENETEK 
Gárdonyi I.-né: 67 p. — Déri Miklós:

62 p.

ÍIÖSPORT
Nem mennek a magyar sífutók a szlo

vák bajnokságra.

M OZI

Kari Lamae rendezte 
Alisért Prejean Hímjét
Hamarosan bemutatják Budapes

ten a fed é lyes  szálloda" elmü vi
dám francia' filmet, amelyben A l
bert Prejean játssza a férfiföszere- 
pet. Ezt a filmet Kari Lamae ren
dezte. Lamac volt Anny Ondra fel
fedezője és hosszú Ideig a rende
zője is.

A  „Kedélyes szálloda“  női fősze
repében új fílmszínésznőt fogunk 
megismerni. Neve: Dolly Mollinger. 
Holland színésznő, öt is Lamae fe
dezte fel. Hágából szerződtette Pa
risba.

rigó, velencei nemes; Szügyi Kálmán; 
Lodovico, a velencei köztárs.'i'-'á.g köve
ié: Kóréh Emire; Monteno, C> pms volt 
kormányzó»a: Jámbor László; IIerőid: 
Me Ily Győző; Desdcinona, Oíelio neje: 
WaUer Rózsi; Emília, Jago neje: Buda- 
novittj Mária. — Az I. felv. után kb. 
20.10: A téli sportok örömei és keservei. 
P ’uhár István előadása. — A iJ. felv. 
után kb. 21.05: Hírek. — A Hl., felv. 
után kb. 22-10: Hírek szlovák és ruszin 
nyelven. — Az előadás után kb. 23: Hí
rek német, olasz, an!?ol, francia és esz- 
porán lo nyelven. 23-25: Tán el emezek. — 
UJ.Ü5: Hírek.

Bemutató elolt a* első lg  az! m agyar nép!
fiim dtám a

Évek óta tartó kísérletezés után 
végre elkészült az első igazi magyar 
népi filmdráma.

Kodolányi János nagysikerű szín
darabjából, a fö ld indulás"-hói 
készült.

A  „Földindulás"-nak színpadi 
alapjában nagy sikere volt. A  film 
készítői azonban ennél többet kíván
tak Nagyobb súlyt helyeztek arra, 
hogy a film hatása a mozin túl, a 
valóságos életben érvényesüljön. 
Arra akarták felhasználni a filmet, 
hogy elriasszák vele a magyar föld 
népét a pusztuláshoz vezető úttól. 
A  cél elérhető, mert a film  el fog 
jutni azokhoz is, akik talán még 
sohasem voltak színházban.

*
Az Ilyen filmnek természetesen 

csak akkor lehet megfelelő hatása, 
ha színészi és technikai szempontból 
egyformán tökéletes. (Akár bírál, 
akár nem bírál valaki a moziban, 
csak az igazán jó filmnek hisz.) 
Anélkül, hogy a nyilvános bemutató 
után közlendő beszámolónknak elébe 
vágnánk, valamit máris megmond
hatunk, mert láttuk a filmet. 
A Földindulás"  megrázó., lélekbe

markoló, művészi filmalkotás. 35s 
ezért hisszük, hogy népi szempontból 
eredményes, művészi szempontból 
értékes, üzleti szempontból pedig 
sikeres lesz.

Oserépy Arzén rendezte a „Földin
dulását. 40 év előtt, iskolai tanul
mányainak befejezése után került 
külföldre, ahonnan csak néha tért 
haza rövid látogatásra. Németország
ban rendezett történelmi órtásfílmjei 
révén lett világhírű. Amerikában, is 
működött. Ez az első magyar hangos 
filmje.

A  fö ld indulás" Kántor Jánosát 
filmen Is Páger Antal játsza. Eszenyi 
Olga is megtartotta Kántoraé szere
pét. Az öreg Böbéket Kiss Ferenc, a 
sváb gazdát Bilícsi Tivadar alakítja. 
A  kis Józsi üngvár Gyuszl, a 
vénasszonyhármas: Simon Marosa,
Egyed Lenke és Bacsányi Paula.

*
A  film a Hunniában készült és a 

Magyar . Filmiroda bemutatómozijá
ban, a Royal Apollóban fog a közön
ség elé kerülni. Ez is a film rend
kívüliségét bizonyítja.

MOZIK MŰSORA:
RÖVIDÍTÉSEK: Sa -  szombat. V =  vasár* 

nap. n -  'U, í  — fa -  %.

Bemutató mozik
ÁTRIUM Margil-körút 55 Tel.-. 153-034. 
G. f8. no. Sz. V-: f4-kor is. Garszonlakáü 
kiadó.
CAÍHNO Eskü-üt L T . . 383-102, £6, IE, 
Í10. Sz V .: í4-lcor is. PygmaHon.
CITY Vilmos császár-út 36 T ' 111140 h6, 
1:8, IilO- Sz. V.: h4-kor is. Az első csók. 
COItSO Váci-n. 9. T.: (82-818. n6. ns n!0. 
Sz. V.: n4-kor is. Trópusi mámor. 2-\V. 
hót.
DKCSI Tcréz-körűt 28. T-: 125-952. 6. % 
JÓ Sr. V.: 4-kor is. Garszoalakás kiadó. 
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T , : 189-543. 
n6, f3, hlO. Sz. V.; n4-kor Halálos tn- 
íav-sz. 5-ik hói!
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsólwt krf IS. 
T.: 222-499. 10—24-igr folyt- t  híradó, kü
lön riport a nyugati és ószaki harctér
ről stb.
OMNIA KÖIcsey-utca 2. T : 133125. 5. ng, 
flO Sz. V.- 4. 6, 8. 10. Bercsényi huszárok, 
3-ilí hótt
BAD1US. Nagv,mező-uica 22. T.: 122-098-. 
í«. h8. hlO. Sz. V.: í4-kor is. Semmelweis. 
2rik béli

APOLLÓ Erzsébet-körűt 45. T : 
2'l20Ú2. ii6. Í8. hlO. Sz. é® V: 4. 0. 8 10. 
Az első csók. 2-ik hói!
SCALA Teréz-krt. 60. T . : 114411. n6, íg, 
hlO. Sz. V.; 3-kor is. A nőnek mindig 
sikerül.
(IRA M A . Rakrtczi-Út 21 T-: 14S 046. 5. nS, 
flO. Sz. V.; h3-kor is. Sivatagi éj»zakák-

Utánjátszó mozik
BROADVi AY. Károly-börűt X T.: Í44-212. 
n4, fő. fag. 10 Sz, V.: i-kor is. Istep 
vele, tanár úri
VA 1*1 TOL Baross főz 82. Te).: i34 337. 
fi. f6. fS, flO. V.: 11-faor is- Hotei Ins- 
perial.
CORVIN Ollői-űt 40. T : 138988. 14. fS, 
Í8, flO. V.: 12-kor i«. 1848. Mária Tlona. 
E LIT  Szent István körút 1.6. T: 114502. 
4, 6. 8, 30. V-: 2-kor is. Francia négyes. 
HOLLYWOOD Bethten-tér 3. T 142155. 
f4. fS. f8. ISO. V . : ' thkor is. Dal a szar 
badsásról-
KAM ARA. Dohány nicn 42. T-: 141-027-
11, 2, 4. 6, 8, 10. Kék nslllag.
LLOYD Holian utca 7/a. T-: tHSfl-i.
4, S. S. 10 V.: 2-kor is. A sráivarab.
PALAC K  Erzsébet-krt 8. T.: 221-222. U, 
5 ik̂ ’ hét! a 7 törpe.
SAVOY. ÜU5i-űt 4. T . : 14(5040 f4, f6, i-' 

ie' A pátyhfáb.
SIMPLON Horthy Miklósfíit 62. T.i'268999
14. f8. (10. V.j £2-kor te. 1848. Már,i 
Ilona.

STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T .: 140S40. 11, 2 
L • 6, 8, 10. Csapda.

Továbbjátszó moaife
ALKOTÁS Gömbös-utca !7. T.: 3553" 
ni, o6, n8, niO. Szívek muzsikájá. 
BELVÁROSI Irányi-utca 21. 1 38456
4. 6. 8. 10. V: 2, 8. 4, B 6. 1 8, 9. 1 
Áll a bál-
BUDAI APOLLO Széna-tér T: 351500.
15. h7, 9. Áll a bál. V. d. e. £11: 3 
sárkány.
ELDORADO Népszínház-utca 31. T  13317L 
4, 6, 8, 10. V.s 2-kor is. Hölgyek előny
ben.
HOMERüS. Hermina-u (. T : 296178.
h5. 7. MO. V.: t'2- töl Shirley Temple: A 
kis fenség parancsa.
IPOLY . Csákv-utca 65 T 293626. £4, £6 
f8, fíO V-: f2-kor i<. Mámor. 
•lOZSEKVAROSI Kálvária lé: 3 T-: 134- 
*<*■_Ü v>Í67 f2-kor is. Ali n bál.
OLYM PÍA Erzsébot-körüt 26. T. 342947. 
11. 6, 8 10. Rettegés!
OTI HON Ben ezKr utca » T.’í 146 -447- 
n4, nf, nS, nlO. V.: n2-kor :s- Acélkara
ván.
PAT RI A N’ériszinház utca 13 V ; 145-673.
•ouítxiSv1̂  V,: 2-líor is- A  SÜyarab. PH oN IX  Ráköczi-út 68. T 144454. 11. 1. 
3. 5. nS, fio. Rettegés. A becsület dia
dala.
R í ALTOS Rákóezi-út 70. T-: 139 i97. 11,
1. S. 5. n8. nlO. Sz. V.: 30, 12, 2. 4, 6. 8. 
10. Ali a bél.

NEMZETI SPORT
Maéieltmik szerda és saomliat Mvéte 

Jel minden nap. Szerkesztőség és kin< 
hivatal Bp VIII.. Blikk Szilárd utca 
— Telefon 132—499 és 133—977. Ijsv 
Cím: Bnriapeét 72. Ptvsíafió'; 47.

Főszerkeezté: Dr. Vadas Gyula. — J 
lelíie szerkesztő.: Hoppé László. — Fe
léé kladé: Knltsár István.

Riöri-etéRl díj: Belföldre egy hóra 
2.30. negyedévre %—, külföldre 9. 
(AmcrHcá»>a ÍW.—)
^Nyomatott a Stádium Rt. kBrforgő)

*■*». EWcMtes SyíSry Aladár


