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Városi Színház
Fél ■ -11-kor: BTK—BVSC. Mér- 
közésvezető: Spitzer és Sauer. 

12-kor: FTC—BSzKRT. Mérkö- 
zésvezető: Zcmlcr és Faragó. 

Pontoz: Uybarczik lengyel. Csöpp 
(Kassal, Hillér ' { Szeged).

Ma déleiéit Ünnepi 
■ külsőségeit közt 
nyílik mM§ a .gar- 
mischl sporthét

A. Garmisch-Partenkirchenben
sorra kerülő sporthétre a nevezések 
kitűnően sikerültek.- A  nemzetközi 
korongtorna résztvevőit két cso
portban osztották be. Mégpedig: a) 
csoport: Németország, Magyaror
szág, Jugoszlávia: b) csoport': Cseh- 
morva védnökség, Olaszország, 
Szlovákia. A  következő műkorcso
lyázók jelentették be részvételüket 
a garmischi bemutatókra: Olaszor
szág részéről Erkelé Cattaneo, Má
lló Verdi, Constaza Vigorelli. Ro
mánia részéről: Román. Turusanke, 
Maria Popp, Ily Moldovan és a Tim- 
cic—Eisenbeiszei• páros. Magyarok 
részéről: Szekrényessé testvérek
páros, a Bofond-lányok, Torták Ele
mér és Kállay Kristóf. Cseh-mórva 
védnökség: Sadilek. Jugoszlávia:
Silvia Pa-lme. Szlovákia: Irma Ka- 
lencikova, továbbá a németek részé
széről: a Berber— Bayer, Pausin
testvérek, Koch— Nőttek, Winke I- 
mann— Löhnei- és Wagner—Sta- 
nieck párosok. Horst Faber, Edi 
Itq,dq, Ulrieh Kuhn, Lídia. Veicht, 
Émm! Wurm, Emini Putzinger, 
Hértha Wechiler, Gudrun Olbricht 
és Benno Fdltermeier.

A  nemzetközi sporthét részletes 
programja, a következő': Ma, vasár
nap délelőtt 11 órakor ünnepélyes 
megnyitás. Délután 3 órakor: SC
Ríesserseé—Klagenfurti AC jégko
rongmérkőzés a német bajnok
ságért. Közben nemzetközi műkor
csolyázó bemutatók. Este negyed 
9-fcör a német válogatott edzőmér- 
k ázást játszik a " Berlini ' Rotif-
\Vetss korongcsapatával. Műkorcso
lyázó bemutatók is lesznek.

30-án és 31-én edzönapokat tar
tanak a külföldi vendégek részére.

.A. tulajdonképpeni versenysorozat 
e&'ak február 1-én kezdődik, délután 
3 órakör az Olaszország—-Szlovákia, 
jégkorong mérkőzéssel. Közben 
nemzetközi műkorcsolyázó bénulta
tok lesznek. Este negyed 9-kor 
Németország—Jugoszlávia jégko
rongmérkőzés és műkorcsolyázó 
bemutatók lesznek. Február 2-án: 
délután 3 órakor kerül sorra a
Magyarország—Jugoszlávia jégko
rongmérkőzés, közben műkorcsolyá
zó bemutatók lesznek. Este negyed 
9-kor: Cseh-morva . védnökség—
Szlovákia jégkorongmérkőzés, köz
ben műkorcsolyázó bemutatók.

Február 3-án: délután 3 órakor
Németország—Magyarország jég
korongmérkőzés. Közben műkorcso
lyázó bemutatók. Este negyed 9-kor 
Olaszország'—Cseh-morva védnökség 
jégkorongmérkőzés. Közben műkor
csolyázó bemutatók.

.Február 4-én: délután 3 órakor
játssza a két csoport győztese a 
döntőt, ezután pedig a harmadik
négy edik helyért játszanak a má
sodik helyezettek. Közben műkor
csolyázó bemutatók. Este fél 6-kor 
ünnepélyes díjkiosztás lesz és utána 
lakomán látják vendégül a részt
vevő versenyzőket a rendező gar- 
michiak.

A  német; sportvezér, von Tscham- 
’mer und Osten a garmischi téli 
sporthét megnyitása előestéjén 
egyébként nagyszabású rádióbeszé
det mondott. Kiemelte, hogy a ne
mietek a háború ellenére sem feled
keznek meg a sport üzéséröl és kö
szönetét mondott a megjelenő kül
földi versenyzőknek.

á t u t a z o t t  és e d z e t t  B u d a p e s t e n  
A< ROMÁN MttKORCISOEVAZÓ BAJNOK

IMÉ.
Tegnap délelőtt nem várt kellemes 

meglepetés érte a BKE műkorcsolyázóit: 
Alkalmuk volt látni az Irea Timcic—- 
Alfréd Biszénbeiszer román bajnokp&rt. 
A műjégpályát felkereső román vendégek 
temek produkciókat mutattak be. A jelen
levő magyar ülésterek közül Dtllinger 
bezsö Úgy nyilatkozott, hogy tisztán 
akrobatikára építették fel a futásokat. 
Szinte artistaszámnak is beillik és nagyon 
hasonlít az évekkel ezelőtt Budapesten 
lárt eharlotte—Neumann hívatásos pár 
akrobatikára felépítőit futásához. Alkal
munk volt futás után beszélni a román 
Párral is. A következőket mondták: 
■ •Szövetségünk Garmischba küldött ki 
bennünket, de mi annyi szépet hallottunk 
Budapestről és az itt levő remek jégről, 
hogy útközben kiszálltunk itt rövid 
edzésre. Köszönjük a szives vendég- 
fátast.” A délutáni gyorssal már el is 
utaztak a románok Garmischba^

Az istanhuli gSrSgöket kSnnyfia
vert® a Hungária

H u n g á r ia —B e y o u g lu  4 : 0  <3 :0 )
Rossz időben került sorra a szombati mérkőzés -  Gól lövő t

Kalmár, Kalmár, V idor, Csel*
Vasárnap este hazafelé indul a Hungária, de útközben Szabadkán m egáll,

— Telefonjelentésünk —

Istanbul, január 27.
Csúnya, hideg, esős, szeles időben, 

víztócsákkal borított pályán álltunk 
ki mai mérkőzésünkre. A  közönsé
get is elriasztotta a csúnya idő: 
mindössze -1000 nézője volt. a mér
kőzésnek. Mi így álltunk'fel:

Szabó — Kis, Kiró —  Négyest, 
Turay, Sebes —  Vidor, Cseh, Kal
már, Müller, Titkos.

A  csúszós pályán eleinte bizony
talanul mozognák a fiúk. A  4. perc
ben szögletet rúgnak ellenünk. A
10. percben Müller lövését védi szög
letre a görög kapus. A  16. percben 
szép támadás után Titkos szögletei 
ér el. ö  íveli be jól a labdát,

Kalmár szépen felugrik érte és
fejesét hiába próbálja fogni a 

kapus.' 1:0.
Szabó elvetéssel véd egy jó lövést, 

aztán a 33. _ percben Vidor szöglete 
után kapu főié kerül a labda. A
28t percben Vidor fut el jól,

beadását Kalmár kapásból az el
lenkező felső sarokba, vágja.

2:0.
Támad az ellenfél is. A  42. perc

ben Szabó ököllel véd, a labda Mül- 
terhes pattan, Ö a félpályán álló 
Titkos elé vágja. Titkos fut a lab
dával, aztán átlövi a jobboldalra. 
Vidor már ott is van és éles lövését 
nem tudja védeni a kapus.

Mltaszerű akció volt. 3:0.
A  II. félidőre a Hungária nem 

változtat az összeállításán. Kezdés 
után rögtön a Beyouglu szabadrú
gást ér el, de ezt a sorfalunkban lö
vik. Azután Vidor fut le, de az ered
mény csak: szöglet. A  10. percben 
Titkos nagyszerű labdát vág át V i- 
dornak s ez kapásból lécet lő, A  
Hungária most nagyon beszorítja 
ellenfelét s az eredmény is megvan. 
A IS. percben Turay I. szabadrúgása 
Kalmár Jelé száll, ez fejjel Cseh elé 
teszi a labdát s

Cseh élesen a jobb felső sarokba 
küldi a bőrt. 4:0.

Nem sokkal később Vidor kitör, 
de a Beyouglu kapusa merészen 
Vidor lábára veti magát. A  Hungá
ria tölénye a 37. percben szakad 
meg. Ekkor feljön a hazai csapat, 
de a kiugró középcsatára kapufát 
lő.

Utána hullámzó játék következik.
A  Hungária ezen a mérkőzésen is 

jól játszott.
A  Beyouglu az itteni görögök csa
pata s egyenrangúnak mondható a 
Bener Bagcseval, a Galatasaray-val 
és a többi török vezető egyesülettel. 
A  Hungáriából ezúttal Kis, Bíró, 
Turay, Vidor, Cseh és Müller já t
szott nagyszerűen. Az ellenfél csa
patából a középcsatár, a balszélső és 
a közvetlen védelem tűnt ki.

Vasárnap a Sisli-vel játszunk. Ez 
a csapat

az Itteni örmények egyesülete.
A. mérkőzés nem Sisliben, hanem- itt 
Istanbulban lesz, a régi katonai pá

lyán, ahol a mai mérkőzésünket is 
játszottuk. Tekintettel arra, hogy 
vasárnap délután bajnoki mérkőzé
seket játszanak, a Sisli elleni, nem
zetközi mérkőzésünket délelőttre 
hoztuk előre.

Ez lesz az utolsó mérkőzésünk 
itt Istanbulban,

Vasárnap este fél 11 órakor vonatra 
ülünk és elindulunk hazafelé. Útköz
ben

Szabadkán kiszállunk,
de hogy melyik nap játszunk Sza
badkán, azt jelenleg még nem tud
juk. Most tárgyalunk a szabadkaiak
kal.

Takács.

Fuss, (ha futhatsz ?) 
Nurmi

SÍ, J É G H O K I,  
K O R C SO LY A
r u h á z *  ét i s l n o t e l  i >

S K l I R i s P i m
ünortárahi-íaiban, VJ.. Vilmos császár- 
tit 38. ét, IV ., VAcf-n. 40. » « 4m.

Távirati jelentés alapján mi is 
megírtuk és bejárta az egész vilá
got a hír, hogy Paavo Nurmi nem
csak mint kísérő megy el Makivel 
az Újvilágba, hanem készséggel

Indul maga is versenyeken.
Nurwnndk éhhez! & Kijelentéséhez' 

általában nem fűztek megjegyzést, 
holott a dolog a nemzetközi szabá
lyok szerint nem Is olyan egyszerű. 
Nurmi versenyzési jogát ugyanis 
pár évvel ezelőtt felfüggesztették 
és

ez a felfüggesztés még mindig 
érvényben van,

Nem egészen nyolc esztendeje 
ennek és még mindnyájunk élénk 
emlékezetében van, amikor megjött 
a telefonjelentés az IA A F  1932 
április 3-án Berlinben tartott ülé
séről. A  nemzetközi szövetség ta
nácsa felfüggesztette Nurmi ver
senyzési jogát, felszólította a finn. 
szövetséget, 'hogy a rendelkezésre 
bocsátott adatok alapján maga is 
vizsgálja ki Nurmi ügyét és tegye 
meg a szükséges lépéseket. Egyben 
kijelölt egy bizottságot, hogy az az 
olimpiára leadott nevezéseket az 
amatőrség szempontjából vizsgálja 
felül.

Á  határozat világszerte óriási 
feltűnést, Finnországban pedig.

mérhetetlen felháborodást
okozott. Nurmi akkor már nyu
godtan készült a losangelesi ollm 

I piára, hogy ott 10.000 méteren -és 
: marathóni' futásban tegye fel a 

koronát minden addigit felülmúló 
; olimpiai szereplésére. A finnek 
[ először arra gondoltak, hogy

j az egész finn sport azonosítja 
; magát NurinivaJ és nem vesz- 
j nek részt a losangelesi olim

piáin
I Részben az ettől való félelem volt 
! az oka a NASz-ítélet formájának 
; hogy t. i. nem nyilvánította Nurmit 
I profinak, hanem csak felfüggesz- 
! tette versenyzési jogát.
| A  finn szövetség megejtette a vizs- 
1 gálatot és megállapította, hogy

Nurmi ártatlan.
! Tény, mondták a finnek, hogy Nur

mi általában és különösen azokon a 
helyeken, amelyekre az ítélet ada
tok alapján hivatkozott (az 1931. 
őszi német portyán Berlin, Stuttgart, 
Königsberg állomásokkal) több költ- 
ségmegtéritést kapott, mint ameny- 
nyit*utazási, és ellátási költségei ki- 
fettek. A  többletet azonban

nem saját céljaira, hanem a finn
olimpiai stadion építési alapjára 

fordította.
Ezen a címen a finnek tisztázták 
Nurmit és az olimpiai próbaverseny 
10.000-én is engedték indulni. Köz
ben futott Nurmi 40 km-t is a rnara-

•  »  •

thonra való készülődés komolyságá
nak bizonyítására és ezt fantasztiku
san jó idő alatt tette meg.

.A finn olimpiai csapat
Nurmival az élen érkezett meg 

Newyorkba,
majd Bős Angelesbe és mindenütt 
Nurmi állt az érdeklődőé középpont
jában. Amerika rokonszeDve teljes 
mértékben Nurm i mellett nyilatko
zott meg és elítélte azokat a NASz- 
vezetöket, akik az amatőrség érdeké
ben indított harcban éppen Nurmit 
és egyedül Nurm it szemelték ki és 
áldozták fel eszméiknek. De a köz
vélemény szava Amerikában sem 
volt elég: a NASz bizottsága Stan- 
kovits Szilárddal az élen

visszautasította Nurmi olimpiai
nevezését

és nem indulhatott el élete negyedik 
olimpiáján.

Nurmi esete az olimpia nagy ese
ményei mellett sem múlt el hatás 
nélkül.

A  finn atlétika megszüntette 
kapcsolatait a svéddel,

mert Kdström és Ekelund, a NASz 
két vezetőjének kezét látták a Nurmi 
elleni ítéletben. Finnországi verse
nyeken .tovább is szerepelt még 
Nurmi (1933-ban. és 1934-ben szá
mos versenyen vett még részt), de 
külföldön többet nem Indulhatott.

A  Nurmi ellen hozott ítélet nem 
nyugszik a szabályokon. A  NASz
ama,tör-szabályzata

nem ismer olyan büntetést, hogy
valakit a külföld részére profesz- 

szionistává nyilvánítanak
(az amatőrség elleni vétség miatt 
történő felfüggesztésnek ez az értel
me), belföldi versenyeken azonban 
akadálytalanul versenyezhet. Arra 
van szábály a nemzetközi szabály- 
könyvben, hogy a NASz eljár azzal 
a tagszövetséggel szemben, amely az 
amatőrség tekintetében a NASz ha
tározatainak nem veti alá magát, — 
Nurmi esetében azonban nem tette 
ezt a NASz a  finn szövetséggel 
szemben.’

Nurmi közben a finn atléták 
olimpiai edzője is volt, -— de persze, 
azt nem lehet bizonyítani, hogy 
ainatöralapon-e, vagy mint profesz- 
szionista. Az tény, hogy a finn szö
vetség nem nyilvánította Nurmit 
profinak.

Ha tehát most Nurm i Ameriká
ban amatörök ellen valóban verse
nyezni akar. akkor annak „csak“ 
az az akadálya, hogy versenyzési 
jogát a NASz nyolc évvel ezelőtt 
felfüggesztette. E zt azonban a finn 
szövetség nem ismerte el. Nurm i te
hát nyilván

a finn szövetség amatőrigazol- 
ványávaí

fog  megjelenni áss AAUcnál, amely

nem köteles emlékezni arra, hogy 
mi történt 1932-ben. A még mindig 
svéd vezetés alatt álló NASz pedig 
külön felkérés nélkül aligha fogja 
figyelmeztetni az amerikai szövet
séget, hogy a finn kormány megbí
zásából tulajdonképpen politikai 
futókörútra Induló Paavo Nvrmihak 
ne adjon rajtengedélyt...

Atlétikai versenyek 
is ősznek a nagy 

. ful^aliesemények- 
kel kapcsolatban

Vangel Gyula dr mondta tegnap:
—  Tárgyaltam Gidófalvy Pál ár

ral arról, hogy a tavaszi idényben 
az MBSz által rendezendő nagy 
labdarúgómérkőzésekkeí kapcsolat
ban atlétikai versenyeket rendez
zünk. örömmel állapítom még, hogy 
a miniszteri biztos úr is éppen olyan 
híve a közös rendezésnek, mint én és 
a labdarúgómérkőzésekkeí kapcsolat
ban mindenesetre fogunk atlétikai 
versenyeket is rendezni. De arra Is 
törekedni fogunk, hogy mikor ilye
nek nincsenek, a nagy egyesületi 
mérkőzéseken csináljunk hírverést az 
atlétikának. Igyekezni fogunk vál
tozatos műsorról gondoskodni. A  ta
vaszi események összeegyeztetése 
most van folyamatban.

— Természetesen lesznek olyan 
események Is, amelyeknek közös ren
dezése keresztülvihetetlen. Egy. né
met-magyar, vagy olasz-magyar at
létikai viadalt mór csak a nagy mű
sor miatt, de meg annak jelentősége 
miatt is nem lehet futballmérkőzés 
előtt megrendezni. Ez azonban nem 
jelenthet törést azon az elven, hogy 
minden tekintetben együtt akarunk 
működni a labdarúgó szövetséggel. 
Némi nehézséget okoz még, hogy a 
legnagyobb pályák atlétikai felsze
relése nem tökéletes, Ezen a bajon 
azonban remélhetőleg segíteni tu
dunk.'

I n g l i R

Szombati hatiibajnoki eredménye)!:.
Dél A ): Clápton Orlent.—Millwall 1:2.
Del II ): Bdurnemouth United—Brent- 

fórü 2:2. P.ortsinouth—Brighton & Honve 
AJ bion 5:1.

Délnyugat: Torquay United—Plymoutlt 
Argylc 1:0, Sw&nsea Town—Bristol
Rovers 2:2.

fiszakny ugat: Barrow—Oidham A ihletni 
1:2.

Nyugati ‘Skócia: Aberdéen—Alloa 3:1.

Egyenruhái, 
polgári öltönyt

előnyös teltételek 

mellett késeit

iia sv  M im ü l
IV.. Kossuth  C.-U- •
(Sa já t ház) Tel.'. í -836-39 

A l ap i l t a ta l l í  139%



5 ®
e s t e t i

T K  P á l >• á z a I: V f ,
Beéikezesi határidd- II. 3. déli lg éf& 

fTC-BVSG {ökölvívás) oao aoooo 50000
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MiJs.no—Genova,

Lazio—Fioreniina o.cooo sot„ans„5í(a 

Rovara—Torino co.aoaooo« t>o.ao02u,ooS3 

Bologna —Modena 09oa»0 oo.oo.:u,«..o 

Javén tus—'Tricstina 

Veoezia Roma   • „ „ „

Vasárnap, 194Ö január 28.

Öekázók

Pótversvny: A pontversenyben estik
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba. egyébként csak holt

versenyt doni ei„

Napod— Aor>-■roeiar.s

LIguria—Bari „„„.„L.....

A pályázó neve és címe;

A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 Iliiére* 
bélyeget kell mellékelni. Aki hetenként 
ötnél több szelvényt küld. az tegyen

ide keresztet, vagy csillagot .. .. . . .. .

csípős téli hidegben hazafelé 
üietünk, A  Juranics-telepen lakunk. 
De hiszen ez nem is érdekes. Elvégre 
mindenki lakik valahol. Nekünk a 
Juranics-telep jutott. Szürke kis te
lepülés ez a Juranics-telep, Sport
szempontból pedig különösen az. A  
környéke azonban annál híresebb! A  
„Csumbuj” veszi körül. ■

Azt hisszük, a csumbujt nem kell 
Sülön bemutatnunk. Mindenki tudja, 
hogy ez a telekkönyvileg hideg szá
mokat jelentő földterület lakótelepei
vel és grund jajjal (sajnos, ebből már 
-édeskevés van) kiket adott a magyar 
íütballnák. A  csumbuj lakóházak 
még mindig megvannak. A  Száza- 
dos-űt baloldalán a Hungária-úti pá
lyától egészen a Művész-telepig áll
nak egymás mellett, mint óriási sír
dombok a temetőben. Futball-hinter- 
landja azonban már a múlté. Lefog
lalták a sport számára. Jelenleg a 
BSzKRT két futballpályája terpesz
kedik azon a területen, ahol azelőtt 
a csurnbujlakók reményteljes cseme
téi rúgták a labdát reggeltől estig.

Szóval ott hagytuk el, hogy haza
felé sietünk. A  BSzKRT-pálya Szá
zados-úti kerítését elhagyva a Cip
rus-utcába kanyarodunk. Ez egy kis 
kerülőt jelent, de még gyerekkorunk
ból megszoktuk. Innen ugyanis ha
marabb megláttuk, hogy fociznak-e 
a srácok, vagy sem. Hát persze, hogy 
fociztak. Á. csuinbujon. sohsem. volt

pihenő. Látástól vakolásig egyszerre 
tíz pályán is kergették a srácok a 
labdát.

Most már sohasem tárul ilyen vér
pezsdítő látvány- a szemünk elé. 
Csupa kerítés... Mindenütt csak kerí
tés zárja el szemünk elöl a kilátást. 
A  még beépítetlen üres telekre pedig' 
parkot ültet a főváros. A megszokás 
és a kedves emlékek azért mindig 
erre irányítják a lábunkat.

Persze nem látunk egyebet az 
előbbieken kívül csak havat. Jó fél
méteres piszkos, kormos havat. A  
csend szinte félelmetes. Srácoknak 
se híre, se hamva.

— Hát már a gyerekek is kihal
tak a csumbujon — gondolkodtunk 
eltűnődve. A  mi időnkben még té
len is rúgtuk a rongylabdát. Ha pe
dig nagy volt a hó — dekáztunk.

—  A  Sanyié 58 volt — hasít a 
csendbe egy cérnavékony gverek- 
hang. Utána éktelen zsivaj támad. 
Egyszerre tizen is kiabálnak. De 
hol?... Srácokat nem lá.tunk sehol. 
A  hang után menve rájövünk, hogy 
hol is vanna,k a srácok. Az egyik 
csumbujlakőház mosókonyhájában 
fedezzük fel őket. Vannak vagy ti
zen. Tizenkét év körüli valamennyi. 
Dekáznak... Ugyanúgy, mint régen 
mi csináltuk. Az egyiken piros-fehér 
BTC-mcz feszül. Feszít is benne, 
mint egy páva. A  többiek tisztelet
tel veszik körül ég ö ezt el Is várja 
Most éppen ö a soros. A  piszkor 
sáros rongylabdával odaáll a falhc- 
és dekázni kezd. A  többiek számol--

-1 .Ötvenkettő, ötvenhárom, öfc» 
vennégy — számolják többen is le- 
heletszerüen.

A  srácok izgalma nöttön nő. A  
BTC-mezes már a Sanyit is elhagy
ta. Hetvenkettőre erúúü & „mosó- 
konyhacsúesot “ .

Most vesznek csak ésÍKg. Elő
ször megijednek, majd ellenségesen 
nézegetnek. Megnyugtatjuk oi-.et. 
Egy kicsit még el is beszélgetünk,

— Nem jobb volna egyből kapu
ra szürkülni és ha ilyen hideg van, 
hát futkározni — kérdjük a BTC- 
rnezest.

— Erre is szükség van! — ■ mond
ja önérzetesen. — Különben is mit  ̂
tudja maga, hogy mi az igazi tech- | 
nika.

Megmagyarázzuk neki, hogy ha a 
telep nagyjaihoz méltó akar lenni, I 
akkor inkább az általunk említet
teket kell gyakorolnia.

—- A  Bratyó is mindig ezt mond- ( 
ja — feleli, meginogva dekázó ön- 
érzetében. — Ha este hazajön a 1 
munkából, mindig körül kell futnom 
vele a telepet.

Tovább nem tudunk beszélgetni. 
Feltűnik a házmester seprűvel ha
donászó alakja s a srácok, mint a j 
patkányok, ahány, annyi felé szalad, j 
Egyedül maradunk. Sajnáljuk, liógy t 
a szépen megindult beszélgetésünk j 
félbeszakadt. Pedig érdekes titkó- ■ 
Irat tudhattunk volna meg a meg
változott csumbuj „edzésrendszeré- 
röl“ . Mert van ilyen. Ahol sok srác 
van, ott labdarúgás is van. P. 15.
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A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ep és for
galom bán tevő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki hetén kint 
otnéi több szelvényt küld. az tegyen

id£ ^keresztet, vagy csillagot

K i a  sza b a d b a !
A tornatermekben már csak 
kiegészítő munka folyhat

Hol a boldogság mostanában?
— Barátságos meleg tornaterem

ben, —- fejelik sok egyesületben, 
ahol fázósan, félve tekintenek ki a 
behavazott pályára.

—  A nagy hideg miatt nem 
•merészkedhettünk ki a pályára, — 
hangzik az I. sz. nyilatkozat.

.—  Amint megtisztítják a pályát 
a hótól, megkezdődik a szabadtéri 
edzés, — hangzik a H. sz. nyilat
kozat.

Nem helyes, uraim ,, „

Először is lehetőleg szabad . leve
gőn. kell edzeni. Ha pedig nem 
lehet mindent szabadtéren elvégez- 
.iii, akkor a: tornatermet kiegészí
tőnek kell használni. Bizonyos gya
korlatokat nem lehet elvégezni je
lenleg szabadtéren. Nem lehet le
feküdni a hóba hasizomgyakorlatok 
elvégzésére, letenyerelni sem lehet 
íekvotámaszhoz stfa. A  felsőtestet 
erősítő boxiabda is a tornaterem
be!) van.

Futni azonban szabadtéren kell. 
Akkor is, ha hideg van.

Az Edzők Testületé dicséretre 
méltó kezdeményezéssel igyekszik 
közeledni az atléta-edzőkhöz s el
tanulni tőlük azt az erőnléti, gyor
saságfokozó stb, tudományt, amely
ben az atléták előbbre vannak 
mint a labdarúúgók. Az atléták 
téten is tartanak szabadtéri edzést 
a téli tiszta levegőben igen jól 
esik a futás. Természetesen alkal
mazkodni kell a téli időjáráshoz, 
melegen fel kell öltözni, meleg 
alsóruhát kell húzni a melegítő alá, 
ne hiányozzék a meleg ujjas sem 
ne feledkezzünk meg sapkáról, vagy 
fülvédőröl és kesztyűről sem. Állan
dó egyenletes mozgással a meghű
lés veszélyét kizártuk. A  Sífutók 
sem tornateremben versenyeznek...

Különösen ott, ahol a tornaterem 
a pályán van, keli elsősorban a pá
lyán elvégezni a futásmennylséget. 
Akármennyire is hó alatt van a 
pálya, agy keskeny csikót a salak 
pályán le leilet tisztítani s máris 
annyit futhatnak a játékosok, 
amennyi jól esik. Mert jól esik ..

Ne feledkezzünk meg arról, 
hogy február 18-án kezdődik az 
idény s ha egy csapat még most 
sem merészkedett ki a tornaterem
ből. annak nem sok ideje lesz meg
felelő szabadtéri előkészületre. Ha 
az egész pálya megtisztítása nehéz
ségekbe is ütközik, egy-egy kisebb 
területét meg lehet tisztítani a hó- 
tői s ezen a területen kellőképpen 
lehet gyakorolni fejelést, passzolást, 
toppoiástj labdavezetést stb.

Vannak egyesületek, ahol ezeket 
a labdagyakorlatokat tornateremben 
yégzik el. Ez kényszermegoldás. A  
tornatermi munka kifejezetten erőn
léti célokat szolgál. Itt a felsőtestet 
kél! megerősíteni, a megfelelő izmo
kat . kell rvujtani, erősíteni. Itt a 
boxlab'lh -és a gyógylabdn a fősze
replő és nem a futballabda. A  tör
tül íremben általában, nem jók a lá
tási viszonyok s ha csak lehet, a lab- 
oagyakorlatokat szabadtéren kell 
elvégezni. . . . . . . . .

Sőt: lehetőleg szabadtéren kell el
végezni azokat a gyakorlatokat is, 
amelyekhez nem kell lefeküdni, vagy 
letenyerelni. Lehetőleg szabad leve
gőn kell sportolni!

<#
Ha időben nem kerül ki a csapat a 

pályára, akkor az előkészületeket 
kapkodás fogja jellemezni. Előfor
dul majd esetleg, hogy egy csapat 
kétkapus edzéssel lesz kénytelen 
kezdeni a szabadtéri munkát, annyi
ra a körmére ég az idő. Hogy ez 
sportszempontból milyen káros, azt 
fölösleges hangsúlyozni. A  magyar 
labdarúgásban a formábahozó edzés
rendszernek, a csapatépítő előkészü
letnek általában az a legnagyobb hi
bája, hogy túlnyomórészt kétkapus 
játékból áll. Iskolázni, gyakorolni, a 
labdarúgást részekre bontva gyako
rolni nem szeretnek a magyar játé
kosok, tehát mielőbb kétkapus já
tékba kezdenek. Ez nyár végén is 
megtörténik, amikor nincs akadálya 
a pályamunkának. Ha most a hó és 
a hideg időjárás (de kényesek va
gyunk!) megakadályozza, hogy ide
jében kezdődjék a szabadtéri mun
ka, akkor még fokozottabban csak 
kétkapus játékokra szorítkoznak az 
előkészületek.

A  tornatermet arra kell használni, 
amire hivatott. A  tornatermi kiegé
szítő munka fontos az egész évben. 
Ugyanakkor tehát:, amikor azt hir
detjük, hogy télen sem szabad meg
ijedni a szabadlevegőtől, azt is 
mondjuk, hogy nyáron sem szabad 
feleslegesnek vélni a tornatermet. A  
legszebb tavaszi, vagy nyári napon 
is be lehet menni a tornaterembe 
egy-két olyan gyakorlatra., amilyet 
nem lehet szabadtéren elvégezni.

•
Nyáron sem szabad elfeledkezni 

arról, hogy tornaterem Is van. De — 
télen s&m szabad elfeledkezni arról, 
hogy szabad levegő is van!

F. I*

JSBÖSEN KEZD MÁK A WMFC
A bajnokságra törő gyári csapat igen 

előrehaladott a tornatérmi edzésekben. 
Hetenként kétszer ■ dolgoztatja .meg 
alaposan a fiúkat Lukáts edző. A játé
kosok eleinte panaszkodtak az erős 
..adag”  ellen, de most már -vígan végzik 
a gyakorlatokat A tegnapi edzésen a 
különböző izomlazító gyakorlatok után 
toppolást, fejelést és labdavezetést végez
tek a fiúk, majd rajtgyakorlatok követ
keztek. Az előző edzéseken ennyi munka 
után már alig álltak a lábukon a játéko
sok, tegnap azonban még Ők, kérték meg 
Lukáts edzőt, hogy 'egy kis kéziíab'da- 
raeecs.el zárják be az edzést. A- kézilabda- 
mérkőzés után jó meleg fürdőt vettek á 
fiúk. majd Lázár gyúró kézéi nyomán 
felfrissülve, jó kedéllyel hagyták e! a 
tornatermet. Elroenőben <3ere és Keresz
tes abban egyezeti meg, hogy uzsonna 
után még kimennek egy kicsit a jég
pályára korcsolyázni.

— Szinte könnyebbnek érezzük -magun
kat — mondatták. — Az első edzések 
után még álmodni sem mértük- volna, 
hogy ilyen tornatermi edzés végeztével 
még korcsolyázni is lesz kedvünk!
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A Cl*. MOVE-ban megdepó. szép szám
mal átogat.iák a játékosok a tornatermi 
edzéseket. Sok ..őszi’* edzésen néni volt 
kint anr.yi játékos, mint amennyi most 
lejár a tornaterembe! Ma délután két 
órakor tartanak edzést i  csepeli amatő
rök Kat.zér .edző vezetésével, utána pedig 
egy kis taktikai megbeszélés lc-sz. uzson
nával egybekötve.

MI lesz a baj
a Ferencvárosban

Sikerült beszélgetést folytatnunk 
Pesszy Miskával, a IS) Közép egyik 
oszlopos tagjával. Azért nevezik 
oszlopos tagnak, mert mintegy 190 
centiméter magas, de viszont kövér 
s így aki mögéje kerül, éppen úgy 
nem lát semmit, mintha oszlop mö
gé állna.

Pesszy úr így beszél a Ferencvá
ros tavaszi idényéről.

— Félek, félek. Valami azt súgja
nekem, hogy a Ferencváros nem 
fogja megtartani tudni az előkelő 
ötödik helyét. Tudja, mi a legna
gyobb baj a mi csapatunkban? Az, 
hogy 8:0-ra, 9:2-re tud győzni, de
nem tud 2:l-re vagy 3:£-re. Ahol 
csak Z :l-re lehet győzni, azt elve
szíti 2:l-re, vagy pedig az ellenfél 
nagy szerencsével döntetlent harcol 
ki.

•— Természetesen minden mérkő
zésen meg fogom fogadni, hogy töb
bet nem megyek ki mérkőzésre.

-— Követelni fogom mindig az 
éppen nem játszók játszatását.

— Követelni fogom az alküldöttek 
visszahívását. Mert hiába, az a 
Mari néni volt csak a jó hátvéd!

—- Ha pedig nagyon rosszindu
latú akarnék lenni, akkor követelni 
fogom, hogy a vezetőség maradjon!

Pesszy úr felsóhajt:
—  Nagy bajok vannak! Fiatalok 

kellenek. Hallom, hogy Suhai gőgös, 
fegyelmezetlen és mulat.. Mindig 
mondtam, hogy ezek a beérkezett 
nagyságok már nem, hallgatnak a 
jó szóra. Egy Suhai már elkényezte
tett csillag, primadonna, abból már 
nem, lesz lelkes játékos! Fiatalok 
kellenek. Lelkes fiatalok! Talán 
meg lehetne kapni a Taxitól a kis 
Tahit.

—  Hallom, hogy mi -vettük el La- 
paj nöbizalmát. ö  vette el a mien
ket! Azt akarja, hogy biztassuk, 
majd akkor jól játszik! Hogyisne! 
Kezdjék a helyzetgyilkos urak! Ját
szók jó l s akkor majd biztatjuk!

Pesszy Miska vállat vont s ke
serű mosollyal, rekedt hangon csak 
ennyit diinnyögött:

~— Hajrá Fradi!!!! !
f i ők Maki.

1506 igazolt m é h - 
vaatel© vasra M a n f a r -  
országon \

A  JT most tette közzé a tagjairól 
készült statisztikát. Eszerint a 
Magyar Labdarúgó Játékvezetők 
Testületének jelenlegi taglétszáma 
1506 személy. A  tagok az egyes 
alosztályok között így oszlanak 
meg:

Budapest 472
Csaba 65
Délnyugat S6
Esaak 1Ő7
Kelet 109
Kösép 118
Kisalföld 26
Kiskunság 44
MOVE 61
Nyugat 204
Szeged 124

J i íe g e n i jJ i f d t  a

ó id u l  a  h a t é i • •  •

Játékvezető hiányról tehát beszél
ni nem lehet!

A Zugló az Hvutcai pályára körül kés-. 
kehy csikót letakárltfat. hogy a játéko
sai legalább futóedzést. . tarthassanak. 
..Tornátérpiünk volna, csak fűtőanyagunk 
n i n c s e n " — panaszolják a zuglóiak. 1

Olyan hatalmas hóhegy' tövében, 
amino például az újpesti Aradi-utcá
ban is található, az ember nem lehet 
szerénytelen. Már az is öröm, hogy 
az ereszről néhány csepp viz hull 
a nyakunkba, hiszen azt jelzi, hogy 
a szigorú tél enged eddigi merev
ségéből. Az egyik udvaron a hóem
ber fején sem áll már olyan hetykén 
az ócska kürtckalap. Érzi, hogy az 
ideje mulóban van. Közeledik a ta
vasz, az ibolya és a kerek labda év
szaka...

•
A  tornateremben is mintha sokkal 

vidámabbak lennének az .arcok. Az 
újpesti fiúk már nem úgy lépnek be, 
hogy bosszúsan dörmögve dörzsöl- 
getik a fülüket, amelyet vérvörösre 
csípett a hideg. Egyik-másik már a 
téli kabátot sem hozza. Kocsis Géza 
például csak úgy klskabátban sza
ladt át a szomszédból az edzésre. 
A  többi kigombolt téli kabátban jön. 
Jóformán csak Fekete ragaszkodik 
mereven a téli állapotokhoz. Az ő 
lábán még takaros csizma feszül. 
Hogy mennyire feszül, annak Barna 
mester, a szertáros a megmondható
ja. A lig bírja a csizmát leráncigálni. 
Végre sikerül a művelet. Igaz. hogy 
egy kis hanyattesés árán...
' Noha egyik-másik fiú — példának 

okáért Futó — egy kis izomlázról 
panaszkodik, a hangulat sokkal de
rűsebb, mint máskor szokott lenni. 
Joós széles jókedvében magasat akar 
ugrani. Az ugrás azonban rosszul 
sikerül. A  hátvéd lába beleakad az 
állványba és nagy puffanás hallat
szik. Még szerencse, hogy a jó ruga
nyos birkózószönyeg ott van, külön
ben Joós barátunk aligha úszta vol
na meg zúzódás nélkül a dolgot.

*
Rövid beszéd következik a mű

soron :
,,Megenyhült a lég, viéul a ha

tár, most már kibújhatunk a négy 
fal közül és kimehetünk a pályára 
A labdarúgó igazi edzése mégis 
csak a pályán megy végbe ... Pár 
nap és arra ébredünk, hogy itt van 
az első bajnoki mérkőzés . . .  Ebben 
az idényben is komoly, lelkiismere
tes munkát várunk tőletek, olyat, 
amivel a KK -t kiverekedtetek.

ta
Egy levelezőlap jár körbe. A

szövege:
„Jó edzést és jó mulatást kíván 

Sopronból
a „Tanár Ür“ és neje.

U. i.: Rövidesen én is jövök."
Talán mondanunk sem kell, hogy 

a levelezőlapot a nászútjáu levő 
Zsengellér-„tanár úr*' küldte.

*
Sziics Gyuri borzasztóan szorgal

masan végzi az edzést. Most éppen 
kötelez. A lig akarja abbahagyni. 
450-szer ugrik át a kötélen s utá
na alig liheg. Kérdezzük: nem
trzi-e a betegségének valami utó
hatását. Szűcs így válaszol:

—r Hála Istennek, teljesen, elfelej
tettem, hogy beteg voltam. Olyan 
jó erőben vagyok, hogy csuda. Csak 
az a gondom, hogy pár fölösleges 
kilót leadjak magamról, ez azonban 
a bajnoki rajtig feltétlenül sikerülni I

’ edzést elkezdtem, másfél kilát már 
le is adtam. Még körülbelül négyt 
kilót kell magánírói lüdolgoágiOVt 
és akkor rendes súlyomban lesnék,

Tóth Matyi fürgén öltözik. A zt 
mondja: sietnie kell -—• asztali-
tenissedzésre. Meséli, hogy már 
nagyszerűen játszik a kis fehér 
labdával is. A  múltkor hajszálhíjáa 
beállították Sós és Schviidl társa
ságában az UTE asztali-tcajszcsapa-, 
tába. Az utolsó pillanatbari derült 
ki, hogy Matyi barátunk rri&jsem 
kamatoztathatja asztali-teniszt- tu
dását, mert - profi s mint ilyea 
nem indulhat amátőrvcyzenyen. íg y  
hát Matyi barátunk nem veszélyez
tetheti Sósék babérjait. Joós nen» 
hiszi .el, hogy Matyi igazat mond. 
A  bálszélsö rögtön kihívja a hátvé
det egy mérkőzésre. Tanúi voltunk 
a nagy meccsnek. Tóth Matyi néni 
nagyon túlozott. Noha Joós az Ú j
pest asztali-teniszezői között igen 
előkelő helyet foglalt el hajdaná
ban, sehol sem volt Matyival szem
ben. 21:5-re kikapott. Csak azért 
ennyire, mert Tóth Matyi kicsit el
bizakodottan játszott...

A  kapuban így búcsúznak a li
lák:

— Tehát a viszontlátásra vasár» 
pap délelőtt 10 órakor. A pályán...

'MA MÁK A SZABADBAN KDZ, 
CSÜTOKTOKON fis VASAKNAK PHDHÍ 
EDZŐMÚKKfifcúST JÁTSZIK A KISPEST

A kispesti piros-fekete együttes egyike 
a legszorgalmasabb ..tavaszi” csapatok
nak. Már hetek óta folynak a tornatermi 
edzések, iria délelőtt pedig már a szabad
ban kerül sor az edzésre. Á pá'ya 
inögötíi terület egy részéről már le- 
takarítot-ták- a havat, de erre a helyre 
nem lesz nagy szükség, mert az edzés 
főszáma a mezei futás lesz.

Csütörtökön a Törekvés-Pólyán a 
HEAC-cíü játszik gyakori óm ér közért a 
Kispest:, vasárnap pedig a Törekvés látja 
vendégül őket ti Bihari-utcában.

a ain
hagy... — -- - 
kezdheti az edzéseket.

eg-

P A L V A Z A T I  Ü Z E N E T E K
Esincsi T.: Használt bélyegekkel szel

vényt küldeni teljesen felesleges. Hollós 
András: A Fax Ting bélyegeket már
kivontak a. forgalomból! Krizsrn J.í 
Rendben. Firsch I.; Ragasztásával átáz- 
tatta a bélyegeket s igy !lZ0k tönkre
mentek. Pótolhatja. Kovács József: Miért 
nem veszi at a veretét? Szörényi K.: Mi 
történjék a, díjával? Eltíro; Számítása 
helyes, csak az általános csoportban v.esz 
részL.

Siry-Koiács: Az egyik 20 filléres)
foélyeg áztatott volt a Így két szelvénye 
érvénytelen Dufflinca; A csúcs- és a 
tebta lálatverseny díjazása a Tlíp-baní 
í- 15 pengő. II. díj: 10 pengő:
H f"  U . d.í.i: 5- -ö pengő. Holtverseny
esetén az dönt, hogy ki szerepelt 'jobban, 
3®. utolsó szelvénnyel, tepát ki ért él 
topp találatot, illetve több tcli’ alá'aíot. 
A S árva: 99 p. Ga:il Z : 1. Rendben. 
2- 74 p. Koros József: A TK P.befejezésé 
és a tavaszi pályázatunk között egy hét 
szünet lesz. mert az NB tavaszi fordulója 
csali február 13-án kezdődik. Majoros ff.: 
Rendben. . . '

(íól II.: Majd lía figyelmesen olvassa, 
a közleményeinket s végre tudomásul 
veszi, hogy jeligével pályázónak miként 
kell kitöltenie a szelvényét, akkor uora 
lesz zavar a szelvényeivel. Jelenleg Sp 
pontja van. SzlVeskédiék tudomásul vermi, 
hogy a jeligével pályázónak mindig $ 
jeligét kell előre írnia és csak azután 
következik, a név.
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Ufafofo hozzászólások 
a felvetett nagy  
kérdésh ez :
M eddig tarthat a m iniszteri 
biztos m egbízatása?

Egyleti vezető, testnevelő tanár, játékvezető
a hozzászólók sorában

A  Nemzeti Sport csütörtöki szá
lkát nagy érdeklődéssel vették ke
zükbe olvasóink, amikor megakadt 
tekintetük nagy cikkünk címén: 
»Meddig tarthat még a miniszteri 
biztos megbízatása az MLSs-ben?“ 
Azóta pénteki számunkban Misán
gy i Ottó dr.-nak, az OTT főtitkárá
nak és Sáfrán Ferencnek, a Törek
vés elnökének hozzászólását közöl
tük, ezúttal újabb vélemények hang
zanak el a felvetett kérdéssel kap
csolatban. Az a célunk, hogy a lab
darúgósport minden rétegéből meg
szólaltatjuk az érdekelteket, hogy 
mondják el, nyíltan felfogásukat 
erről a fontos kérdésről.

Az intelligens utánpótlás kérdésé
ben ki lehetne illetékesebb a problé
mák megvilágítására, mint egy test
nevelő tanár ? Ezért megkérdeztük

IVtoliiár Zoltánt,
a mesterutcai Szt. István felsőkeres
kedelmi testnevelő tanárát, aki köz
tudomás szerint a labdarúgósport 
legeredményesebb nevelő munkásai
nak egyike, ö  a kővetkezőket mon
dotta:

—  Mindenesetre most jobban men
nek a dolgok, mint azelőtt. A mi
niszteri biztos munkájára tehát 
szükség volt. Ahhoz pedig, hogy a 
feladatát jól megoldja, időt kell neki 
adni. A  Nemzeti Cportban körvona
lazott munkamüsor megvalósításá
hoz még sok idd kall. Azt persze 
nem, lehet pontosan megmondani, 
mikor készül el a nagy munka, egye
lőre csak annyit mondhatunk, hogy 
jó ideig szó sem lehet a miniszteri 
biztos felmentéséről.

■— fős a munkamüsorral kapcsolat
ban mi a véleménye tanár úrnak?

Néhány rövid pontban foglalom 
össze a bcveend'i pontokat;

i .  Nagy hiba lenne háromhetes 
gyorstalpaló tanfolyamokon okleve
les edzőket gyártani. M iért nem gon

dolnak arra, hogy a testnevelő taná
rokból csináljandk edzőket. Ez sok
kal gyorsabban menne, hiszen mind
egyikük mögött ott van a Testneve
lési Nőiskola által adott magasfokü 
képzettség. Ha tálán egyes testnevelő 
tanárok nem is volnának olyan töké
letes labdarúgók, mint a, kiöregedő 
válogatott játékosok, mint nevelők 
és oktatók, sokkal képzettebbek, 
természetesen nem, lehet egyetemes 
sPórt,szakértöket nevelni egyes test
nevelő tanárokból. E l kell osztani 
ükét aé egyes sportágak közt, akár
csak az orvosok is elkülönülnek ma 
már az egyes betegség-csoportok sze
rint. a  vidék problémáját pedig ván
dor-tanárokkal lehetne megoldani.

2. Minden testnevelő tanárnak ad
janak olyan jegyet, amely minden 
Pályára, minden versenyre belépésre 
jogosít. M iért? Hogy tanulhassanak

taníthassanak. Ne sajnálják azt a 
uzáz-egynéhány szabadjegyet. Bősé
gesen meg fogja hozni a kamatát!

3. Tudom,, hogy sokaknak nem fog 
tetszeni, amit most mondok, de szem
be kell néznünk a valósággal: az ed
zői gárda sok tagja —  tisztelet a ki
tételnek —  nem eléggé intelligens. 
Hogy ebből mennyi kár származik,

élénkem igazolja labdarúg óspor- 
fenk mai állapota.

Segíteni kell a diákok sokirá- 
elfoglaltságán is. Ma már min- 

7  illetékes tényezőnek be kell lát- 
nta> hogy a tulságba vitt szellemi 

nemcsak egyoldalúságra ve- 
"®*» de nemzetvédelmi szempontból 
eHyenesen veszedelmes. A sport 
^gébként nemcsak a testnek, de a 
Jellemnek, a szellemnek is nevelését 
jelenti. Annak ellenére, hogy a diák
ság elfoglaltságát jelentősen emelte 
a feltétlenül szükséges és fontossá
gában eléggé nem is hangsúlyozható 
oventéskedés, az elméleti órákból 

semmit sem vettek el. Pedig a tu- 
képzés minden veszedelme

lé1!, hökkenteni lehetne ezeket az árakat.
**. Gólyákat kell építenünk ae ifjút

Ságnak, ahol mindenki megfelelő 
sportolási lehetőségre talál szakszerű 
vezetők útmutatása, oktatása mel
lett. A  „grundok“  — tudjuk jól •— 
kivesztek. Csak így lehet azokat pó
tolnunk!

S. Ehhez persze pénz is kell. Hon
nan vegyük? Németországban lát
tam, hogy színház, mozi, s ő t . villa
mosjegyek árához is hozzácsapnak 
ú. n. „Sportgroschenc,-t. Nálunk is 
meg lehetne csinálni ezt. Egy pen
gőn alóli értékű jegyekhez 1 fillért, 
a drágábbakhoz 2— t fillért hozzá 
lehetne tenni. Mindenki szívesen f i
zetné és hatalmas ossz 1gek gyűlné
nek egybe.

Megkérdeztük ezután
Iván Ferenc dr.

tisztiorvost, a BLASz II. osztályában 
szereplő BTX elnökét, hogy a kis 
fővárosi amatőregyletek körének 
felfogását Ismertesse a felvetett 
kérdéssel kapcsolatban. Iván dr. a 
következőket mondotta:

•— Szerintem sürgős volna, az 
önkormányzat visszaállítása, mert 
a mostani vezetés nagy értékei mel
lett nagy hiányosságok is jelentkez
nek. Ügy látom, hogy a miniszteri 
biztos körül kialakult szűk környe
zet nem tud annyi ötletet kitermel
ni, amit viszont a sok új embert 
megmozgató önkormányzat szinte 
magától szállítana. A  felelősség Is 
jobban megoszlik az önkormány
zatban és ezért merészebb intézke
dések várhatók. A  miniszteri biz
tos szinte tudat alatt is fél az 
egyedül ránehezedő felelősség sú
lyától.

—  Persze az önkormányzatban 
is csak olyan urak kaphatnának 
helyet, akik önzetlenül, részrehaj- 
latlanul és az egyetemes sport 
érdekeit szem előtt tartva vállalnák 
a munkát. És ha valaki kérdezné, 
hol vannak ezek az urak, erre csak 
azt válaszolhatom, hogy a gyémán
tot fa ki kell bányászni. Tessék el
hinni, hogy vannak értékes embe
rek, csak ki kell emelni őket a 
tömegből.
-----Szerintem arra kellene töre

kednünk, hogy minél hamarabb 
komoly nemzetközi eredményekkel 
támasszuk alá a játék népszerűsé
gét. Ezen a téren súlyos hibákat 
követett el a régi vezetőség, ame
lyik mindennel törődött, csak a 
sporttal nem. Látom, hogy ebben 
az irányban is történt változás az; 
új rendszerben, az eredményt azon
ban még nem látjuk. Bár el kell 
Ismernünk, hogy itt nehéz dolog 
ilyen rövid idő alatt helyreütni a 
múltak hibáit.

<— A miniszteri biztos már eddig 
is nagyon sokat produkált. A  leg
értékesebb újításnak az ifjúsággal 
való beható foglalkozást tartom. 
Különösképpen a jellembeli, fegye
lemre szoktató nevelést tartom 
helyesnek. Ez még talán fontosabb, 
mint a játékbeli oktatás.

A  játékvezetők felfogását is meg 
óhajtottuk ismerni, ezért

Rubint Lajost,
az ismert játékvezetőt kértük meg, 
hogy mdndja el megjegyzéseit a 
szőnyegen lévő kérdéssel kapcsolat
ban.

—  Feltétlenül szükség volna még a 
miniszteri biztos működésére mind
addig, amíg teljesen meg nem oldód
nak a labdarúgás nagy problémái. 
Úgy látom, hogy ha egy ember irá
nyít, nem ráncígálják annyifelé. M eg  
kell állapítanunk, hogy a miniszteri 
biztos ugyan meghallgat mindenkit, 
de nem engedi letéríteni magát az 
egyenes útról. Ha vissza is jön az 
önkormányzat, az, ami a miniszteri 
biztos előtt volt, nem jöhet vissza,

—  A miniszteri biztos munkamü- 
sora helyes. Csak a játékvezetők 
szempontjából szeretnék néhány 
megjegyzést tenni. Nagyon helyes a 
vétójog legszűkebb keretek közé való 
szorítása. Az már az egyletek felada
ta, hogy érezzék wág: a játékvezetők 
önzetlen, jószándékú sportemberek, 
akik legjobb tudásukkal szolgálják a 
sportot. .Persze, amíg emberek veze
tik a mérkőzéseket, mindig lesznek 
elnézett lesállások...

•— Az új játékszabályok a jövő hé
ten már nyomdába mennek és feb
ruár derekán megjelennek.

—  Az utánpótlás munkája a játék
vezetők termelése terén változatlan 
érövéi folyik. A gyakorlatban sok új 
játékvezető rájön, arra, hogy nem

született játékvezetőnek. Az ilyenek 
azután elmaradnak és helyüket má
sokkal kell betöltenünk. Tanfolyamot 
tanfolyam fog tehát követni.

—- A miniszteri biztos nagy mun
kát végzett a játékvezetés reformja 
terén. Az eddigi munkáját dicséri, 
hogy az őszi félévet kevesebb hibá
val bonyolítottuk le, pedig a régi 
kipróbált játékvezető gárda jelenté
keny része kiesett. I t t  meg kell ál
lapítanom, hogy nagyon szerencsés 
kézzel választotta meg a miniszteri 
biztos a JT-beli-munkatársát, Gálffy 
Endre dr-t.

A  további hozzászólásokat lapunk 
legközelebbi —  hétfői —  számában 
közöljük.

Ezúttal megkérdeztük,
Agíalvy Ipolyi,

a Gamma ügyvezető elnökét, aki 
egy úgynevezett vállalati NB-egylet 
szempontjából adhat választ a kér
désre. .

—  M i abban, az időben kapcso
lódtunk be behatóbban a labdarú
gásba, amikor a miniszteri biztos 
már hivatalban volt. A  múltról te
hát nincs mit mondanunk. Én leg
feljebb személy szerint , annyit 
mondhatok, hogy mint régi M.A.G- 
istáhak, az a legszomorúbb emlé
kem, amikor a MAC feladta a lab
darúgósport üzését, f  eloszlatta lab
darúgó szakosztályát, mert felfogá
sa nem egyezett meg az MLSz szel
lemével.
, —  A miniszteri biztos kiküldeté

sét, működését fontosnak, szüksé
gesnek tártjuk. Egyetértünk vele 
abban a nagy igyekezetben, amely- 
lyel ki akarja, vezetni a labdarúgás 
szekerét a kátyúból.

—  Hogy meddig maradjon? Ez a 
kérdés -— őszintén megmondom —- 
nem nagyon érdekel bennünket. Ez 
inkább sportpolitikai probléma. Ma-

Royal Színház
Minden este vasárnap ú. u, A órakor
a  í z í z ó r  ie g m tó la tsá g o sa fe fe i zenés vígjátéké

a s s z o n y  ü t n e  i á
JegyelővélGi égés# nap. Telefen : 322-212

Mr. móló fit gólt rúgott 
iüiBlaittast!

Hogyan került a FOX. deíektivje Török
országba

Miért nem beszélt Titkos a török külügy
miniszterrel

Mit látott Féld maim és Hierlánder régen
A lka lm i tudósítónktól

VAD&SZFEGYVEftlGo l yó s
vagy

D rilling
vennék. Varga faranc, Mohács

radjon addig, amíg a sport legfel 
sőbb vezetése szükségesnek tartja, 
hogy a helyén álljon.

—  Már most, ami a miniszteri 
biztos munkamüsorát illett, szeret
nénk, ha az emelkedett sportfelfo
gás úrrá lenne a labdarúgás min
den rétegében, a legfelsőbb vezetés
től kezdve a legkisebb egyesületig, 
örülünk, hogy a miniszteri biztos 
nagy súlyt vet az edzők megfelelő 
képesítésére. A labdarúgás igen 
fontos nevelő eszköz, nocsak játék
tudást adjunk tehát a fiataloknak, 
hanem szellemben, jellemben, mo
dorban, viselkedésben, gondolkodás
ban is neveljük őket. Arra kell 
törekednünk, hogy minden sport 
ember úriembernek is számítson.

.— Feladata a miniszteri biztos 
nak, hogy az értelmiségi pályára 
törekvő ifjúság nagy táborában 
minél nagyobb erővel toborozzon

RézsadiBb -Z s ig u li
kávéház, étterem, 

g rill
JAZZ. t A n c .

Hiába, ebben a játékban nem elég 
a testi adottság, legmagasabb fokú 
teljesltményekhz megfelelő szellemi 
képzettség is szükséges.

—  Szeretnénk, ha a közönség jő 
szellemben való nevelése is előbbre 
haladna. Ne a mindenáron való gyö 
zelmet, hanem a jó sportot keressék 
a nézők a pályákon. Tapasztalatból 
tudom, hogy a vidéken egyes helye
ken még mindig túlságos vérmes a 
közönség egy része.

Jelentős haladást értünk el, de 
nem lehet elég sokszor hangsúlyoz
ni, hogy él kell tűnnie teljesen a 
labdarúgősportból a nyerészkedés 
szellemének. Az anyagi problémák 
kai is olyanok foglalkozzatok, akik 
mindent a sport céljaira fordítanak.

HAHNEMANN WIGLYT,
a bécsi és a német válogatott csapat jobb 
összekötőjét ünnepli egyesületé, az Admira 
abból az alkalomból, hogy tíz éve hordja 
a fekete-fehér mezt.

Hahnemann nálunk, Budapesten is jó! 
ismert, hiszen az osztrák, majd a bécsi 
válogatottal többször is járt itt és minden 
alkalommal tanúságot tett kivételes 
képességeiről.

X „cigány" — ahogyan a társai kreol 
bőre miatt csúfolják — a Floridsdorf 
ificsapatában kezdte a pályafutását 
Strobvai. a bécsiek másik büszkeségével, 
együtt. Innen az Admira, ificsapatába 
került ,majd rövid idő múlva a nagycsapat 
tartalékja lett. Az „egyben” a Bratislava 
elleni barátságos mérkőzésen mutatkozott 
be és ettől kezdve állandó tagja lett a 
bécsi fekete-fehérek ötösfogatának és 
rettegett réme a kapusoknak. Első baj 
noki mérkőzését 1931-ben játszotta.

Soloidf.lúf ágának köszönhette, hogy 
hamar tagja lett a válogatott csapatnak 
is. Játszott a csatársornak mindegyik 
helyén és mindenütt egyformán használ
ható volt. Végül is a jobbösszekötő helyén 
állapodott meg

A  sokoldalúság mellett erénye, hogy 
nemcsak technikás, hanem gyors és

1 kemény is. nemcsak nagyszerű építőcsatár, 
iiaaem veszedelmes lövő itt
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Istanbul, január 24. j jeít, amelyekben a magyar szárma-
y ’ Dnf T.awű riTrrlríf 1/1 ffIstanbulban szombaton, vasárnap 

és hétfőn mutatkoztunk, be Ez a há
rom mérkőzés nagyon igénybe vett 
mindannyiunkat.

A  Görögországból való ideutazá
sunk nagyon, hosszú volt: két éjjel 
és két nappal utaztunk. Amikor a 
török határon beszálltunk a vonatba, 
az kissé zsúfolt volt. Török tisztek 
azonban 'felugróitok s ölömmel csi
náltak nekünk helyet. Reggel 10 óra
kor érkeztünk Istanbulba. A  szövet
ség és az egyesületek vezetői virág
gal vártak bennünket, mi fáradtan 
rögtön a szállodánkba hajtottunk.

A z első kérdésünk az volt, hogy 
hol étkezünk ? Ez a kérdés meg
nyugtató módon intéződött el. Baar- 
nak, a bácsi W AC egykori középfe
dezetének étterme van itt s Így a 
fiúk ugyanúgy étkeznek, mint ott
hon. Amit kívánnak, azt mind meg
kapják. A  WAC volt középfedezete 
ugyanis rendkívül udvarias velünk 
szemben.

Tanulságok
Három mérkőzést játszottunk itt 

Istanbulban s mindhárom mérkőzés 
érdekes tanulságokat hozott. íme:

a) A török labdarúgás feltűnően 
sokat fejlődött az utóbbi időkben.

b) Még a középeurópai csapatok 
sem találnak itt könnyű ellenfeleket.

c) A játékosok gyorsak, ruganyo
sak és kemények. — ........

A  Hungária -mindhárom mérkőzé
sen kitünően játszott s hogy nem 
nyertük meg mindhárom mérkő
zést, annak elsősorban a játékveze
tők az okai. A z első és a második 
mérkőzésen ugyanis nagyon rossz 
játékvezetőket kaptunk. Még a sza
bályokkal sem voltak tisztában.

Kirándulások Ázsiába
Most, hogy túl vagyunk a három 

mérkőzésen, a fiúk sokat pihennek. 
Ez a pihenés a hosszú út és a há
rom játék után nagyon jól esik, de 
természetesen nem kell azt hinni, 
hogy henyélünk. Nem, a fiúk most 
is tartanak edzést s szorgalmasan 
készülnek a következő mérkőzésekre.

Mindennap átmegyünk Ázsiába, 
mert a mai Európánál mégis csak 
kellemesebb és megnyugtatóbb a ti
tokzatos Ázsia. No és különben is 
folyton vágyakozunk egy kis ázsiai 
levegőre.

Az idő remei*. Olyan, mint otthon 
tavasszal. A  fiúk sajnálják is a pes
tieket, amikor azt olvassák, hogy 
odahaza milyen kemény tél van s 
mennyit Havazik.

Müller és & góllövés
Hétfőn este a török szövetség 

nagy díszvacsorát rendezett a tiszte
letünkre. Itt találkoztam Hierldnder- 
rel, a bécsiek volt híres középcsatá
rával. Hierlánder most a török szö
vetség edzője. Éppen javában beszél
getett Müller Wudival, amikor meg
kérdeztem Hierlandertöl:

—  Mikor láttad Müllert utoljára 
gólt rúgni?

—  Körülbelül három éve, 
mondta Hierlánder,

.— Én is, —  feleltem én.

Vidor alias Mr. Motta
A góllövésről ju t eszembe, hogy itt 

Istanbulban most Vidor a legnépsze
rűbb. Vidor mindhárom mérkőzésen 
jobbszélsöt játszott. Nemcsak kitü
nően, hanem feltűnő eredményesség
gel is: a három nap alatt öt gólt 
rúgott. A góljaival és a jó játékával 
ö lett a török közönség kedvence. 
Ezt az is bizonyítja, hogy nyomban 
nevet is kapottf ö  le tt a Mr. Moto- 
Itt is ismerik ugyanis a FOX film - 
vállalat Mr* Moto cíniű detektív füm-

zású Peter Lorre alakítja a címsze
repeket, Vidor tényleg hasonlít egy 
kissé Mr. Motora, csak Vidor nem 
visel szemüveget. A „ keresztelő“ óta 
az utcán Vidort mindenki Mr. Moto
rúik szólítja.

Szarsdzsoglu és Titkos 
nem érti meg egymást
Kedden megtekintettük a híres 

bazárt s mindenki vett magának 
egy pipát. A  csúcsot Dudás érte el: 
ö vásárolt a legolcsóbban.

* ”,
Bzaradzsoglu, a török külügymi

niszter még vasárnap este teát adott 
a csapatunk tiszteletére. A  külügy
miniszternek délután a mérkőzésen 
Titkos játéka tetszett a legjobban s 
a teán rögtön Titkost kereste. Be
szélni akart vele, de a kézfogásnál 
nem jutottak tovább, mert bizony 
nem értették meg egymást, hiába 
próbálkozott Bzaradzsoglu öt nyel
ven fa.

Feldmann előadást tért
Ma érkezett meg Mandik Béla le

vele s így egész napra elég szórako
zásunk volt. A  szellemes levelet 
ugyanis a fiúk folyton újra elolvas
ták. Mindenki nagyszerűen mulatott 
rajta. Mandik népszerűsége még 
nagyobb lett.

A  meghívások folyton • jönnek: 
Egyiptom, Ankara, Jugoszlávia... Ha 
akarnók, akár húsvétig Is portyáz- 
hatnánk.

Én magam Is kaptam meghívást. 
A  török szövetség meghívott, hogy 
tartsak előadást a labdarúgásról. 
Pénteken lesz az előadás s én öröm
mel teszek eleget a meghívásnak.

Most készülök az előadásra s így 
az otthoniak számára nincs több elő
adni valóm.

Feldmann Gyula.

Polgár már 
elhagyta a szana

tóriumot
Szombat este beszélgettünk Kreisz 

dr-ral, a sportszanatórium főorvosá
val.

—  Polgár éppen most távozott tő
lünk —  mondotta. -— Még szerdán 
megoperáltuk a mandulatályogját. 
Ma már teljesen láztalan volt és így 
hazaengedtem.

—  Mi van az újpesti Szalayval? 
— kérdeztük.

—  Szalag lábáról csak a jövő hé
ten kedden, vagy szerdán veszem le 
a gipszkötést, ez azonban nem jelenti 
azt, hogy mindjárt edzésbe állhat, 
mert még némi utókezelésre less 
szüksége: gyúrásra, hölégzésre. Igen 
makacs az a sérülés. Most egyébként 
nincs futballistám, mióta Buzdssy 
meggyógyult s Király is elment. K i
rály három hete már csak kezelésre 
járogat be hozzánk. ZsengeUért vá
rom még, ha vége lesz a nászút jó 
nak, utolsó vizsgálatra, ezután meg 
fogja kapni az engedélyt edzéseinek 
az elkezdésére.

Hírek Gyuláról. Gyuláról sokan készül
tek átmenni Békéscsabára, hogy meg
hallgassák Fábián József és Molnár Ignác 
előadását, a hózivatar miatt azonban es 
lehetetlen volt. — A gyulaiak is szeret
nék húsvétkor vendégül látni az után
pótlás csapatát. — A GyAC már három 
hete tornatermi edzéseket tart. A GyAC 
szeretne bekerülni az NBB-be. — Kocsis, 
az Eleki TC jeles csatára a GyAC-hoz 
igazoltatta magát. Pécs, a CsAK csatára 
is a GyAC-ba megy, ő azonban. csak 
áprilisban igazolható. ~  A GyAC-istáfc 
bíznak abban, hogy a tavasa idényben 
Góg is játszhat Góg még a főiskolások 
algíri portyáján sérüli meg.
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K észü lnelc  f
Nemsokára megkezdődik a ta- 

vas zi idény s erre való tekintettel 
lázas készülődés észlelhető a labda
rúgás valamennyi berkében.. Végig
jártuk valamennyi egyesület torna
termi edzését s azt a tapasztalatot 
szűrtük le, hogy az NB-ben szerep
lő 14 csapat közül 13 föltétlenül 
megnyeri a. bajnokságot.

A rendkívül megerőltető edzések 
két részből állna.k.

j .  Elméleti rész. Az edző taktikai 
utasításokat ad, amelyeket a játé
kosok négy ütemben elfelejtenek.

2. Gyakorlati rész, A pályaedzést 
a nagy hó akadályozza. Néhány 
elszánt játékos ugyan nekivágott a 
pályának, de eltűntek a hóviharban. 
Keresésükre expedíció indult, amely 
csak órák múlva akadt a szeren
csétlen, félig eszméletlen állapot 
bán lévő játékosokra egy közeli ven
déglő asztalánál. Ide sodorta őket a 
szörnyű vihar.

Igen népszerűek a teremjátékok. 
Küloiiösen a snapszli és a húszon• 
egyes.

A Budafoki Tüzköárusok Árvái
nak Labdarúgó Clubja ezúton hir
deti ki, hogy tnünden vasár- és 
hétköznap nagy melegedödélutánt 
rendes tagjai számára, akiknek az 
áldozatkész vezetőség befűt abból 
az alkalomból, hogy a bajnokságban 
megelőzték ősi riválisukat, a, Palo
tai Igyekvés II.-t.*

4  JT is nagyban készül. Véget 
akar vetni a közönség sértegetései
nek s ezért birkózó és ökölvívó tan
folyamokat rendez tagjai számára,, 
így a játékvezetők egyre erősebbek 
lesznek. Könnyen lehet, hogy nem 
sokára ilyen részleteket lehet majd 
olvasni a tudósításokban: „... a fel
dühödött -játékvezető kirohant a pá
lyáról és durván, tettleg bántalmaz
ta a közön sége tV a gy : ,,A közön
ség csak rendőri kísérettel meri 
távozni a pályáról, mert a lázongó 
játékvezető kövekkel felfegyerkezve 
várta a kijáratnál." Nem ítéljük el 
a JT-nek ezt. az eljárását, de már 
most felemeljük szavunkat a játék
vezető várható terrorja ellen.

Egyik legiigyesel b tudósítónk 
megkérdezte a, Taxi vezetőségét, 
hogy milyen csapattal akarnak in
dulni a KK-ban. Tudósítónk özve
gye a réssvétláiogatások mellőzé
sét kéri.

Szűcs Ferenc.
• Feloszlott.

HALLŐ!
ITT N A G Y V IL Á G I

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

HóLABDA CJSATxiT ÉS KAKASVIABALT 
VÍVOTT AZ ÜLLEK TBG3IOS

A pénteki tavaszias olvadás hosszabb 
3d5r© a szabadba csalta az Elektromos
játékosokat Körözés közben egyik-másik 
már a hóba is belemarkolt és meg
mosdatta vele a mellette futót. Egy per
cen belül már valamennyien térdig áll
tak a hóban,, Hancuroztak, birkóztak és 
hólabdáztak. Negyedóra után olyan piros 
volt mindegyik, mintha nyárson pirítot
ták volna.

A tornatermi edzés ezúttal sem maradt 
el. Most azonban kevesebb volt az egy
hangú talaj torna. Inkább játszatta a 
fiúkat Potya edző.

Kakasviadal ment végkimerülésig. Két 
csapatkapitány, G. Tóth és Pázmándy 
kiválasztotta a csapatát s egylábon 
ugráiva egymásnak rontott a két tábor

— Ha valamelyik csapat ötpontos veze
tésre tesz szert —- mondotta Pc^ya 
edző —, az a győztes.

A Pázmándy-csapat már 4 ponttal veze
tett, amikor a két csapatkapitány ugrott 
össze. Szegény G. Tóth . . . még most is 
ápolgatják. Sanci úgy fellökte, hogy fej
jel a falnak esett. Egyesek szerint meg
repedt a fal.

Vasárnap délelőtt lesz a visszavágás

SZEGEDI GYTXA, A  GAMMA KÖZÉP- 
CSAT AllA —- IFJÚ FÉRJ

Ezen a héten újabb futballista esküvő 
volt. A múlt héten Zsenge! 1 ér, tegnap, 
szomabton pedig a Gamma .középcsatára, 
Szegedi Gyula tartotta az esküvőjét. 
A Haller-utcai templomban volt az eskövő 
fényes külsőségek között. A jeles játékos 
Ujtalussy Ilonka, űrleányt vezette 
Gitárhoz. A templomba alig fértek be 
jóbarátok, a tisztelők. Megjelent a 
Gamma-gyár részéről Péterfy Lajos igaz
gató, a Gamma vezetőségéből Agfalvy 
Ipoly ügyvezető elnök és Fiala Antal 
intéző. A csapat ,tagjai teljes számban 
szintén ott voltak. Szegedi néhány évvel 
ezelőtt az amatőr ,,kis Hungáriában” 
játszott és a régi sporttársak nem feled
keztek meg a baj társról, teljes számban 
resztvettek az ünnépségen. Az esketési 
szertartásnak érdekessége az volt, hogy 
az eskető pap Szegedinek és meny
asszonyának — azaz helyesebben most 
már feleségének — hittanára volt. az 
iskolában. Katona Imrének hívják a 
lelkészt, aki nagyhatású beszédben 
kivánt jót az ifjú párnak, kedvesen 
kiemelve a sporthoz fűződő kapcsolatai
kat

(FINNORSZÁG A LABDARÚGÓ- 
MÉRKŐZÉSÉIT SEM MONDJA LE'). 
—  Stockholmban értekezletét tartot
tak az északi államok iabdarúgőszö- 
vétségéi A  skandinávok labdarűgő- 
fcornáját ebben az évben fejezik be és 
Finnország vállalkozott mérkőzései
nek lejátszására. (Május 21; Norvé
gia; július 3: Dánia, augusztus 29; 
Svédország.)

•V
f VÉGRE EGY EURöPA-BAJNOK

SÁGI) —  Ebben az évben eddig min
den Európa- és világbajnokság el
maradt. ügy látszik azonban, hogy

egyet mégis megrendeznek. Február
3-től 5-ig Stockholmban lesz a jég- 
vitorlázás Kurőpa-bajnoksága. Részi- 
vész: Svédország, Németország, Észt
ország és Lettország",

(BROS NEM  FELEJT...) — Most 
volt Sindelár halálának egyéves év
fordulója,. A  bécsi futballisták töme
gesen keresték fel a nagy Sindi sír
ját. öreg válogatott játékosok, szur
kolók, Sindi rajongói állták körül 
könnyes szemmel Sindelár síremlé
két. Bécs nem felejt...

A játékvezetők tornatermi edzései a
következő napokon lesznek á MOVE 
Podmániczky-utcai székhazának nagyter
mében: január 28-án délelőtt íél 11-tol 
fél 12-íg, január 80-án este 7-tfil 8-ig', 
február 4-én délelőtt íél 11-től fél 12-ig, 
február 8-án este 7-től 8-ig. Február 
15-én, csütörtökön délután már szabad
téri edzést tartanak a játékvezetők. 
Egyelőre még bizonytalan, hogy ez az 
edzés melyik pályán zajlik n>ajd le.

Hajdnböszörményben, nagy érdeklődés
sel várják, hogy sikerre vezetnek^.,ftzok 
a tárgyalások, amelyeket Csorba Aiitsl 
dr országgyűlési képviselő, a MOVE 
HTE elnöke folytat az OTT-vel a böször
ményi pálya átalakításának érdekében. 
Remélik, hogy az OTT támogatásával 
már március elején megindulhatnak a 
korszerűsítési munkálatok. Hajdúböször
mény sportja megérdemelné ezt, hiszen 
a haiduvárosok közül egyedül itt van 
komoly sportélet s a pálya átalakítása 
újabb hatalmas lendületet adna aa egész 
kornyék sportjáaafc, C8, 6-1

Haladé szurkoló
A férj otthon kiabálni kezd:
—r Hajrá, Fradi! Hajrá, Fiadi!
A feleség ijedten rohan be;
—  M i van veled?
•— Már a játékvezetők is edzenek. 

Népi maradok el mögöttük!

Fulball-tenisz
vo lt a Tö re k v é s  két' 
érás adsésápeíc 
fösssásta

A  Törekvés fokozatosan erősít. 
Pénteki edzését már végig szabad
téren tartotta. Az idő pompás volt s 
a pálya egy részét már megtisztí- 
tották a hótól. A  körök irama egy
re erősbödik, továbbá a hat kör 
futás, Itat kör gyaloglás után már 
S— 6 repülő vágtát is beillesztettek 
a műsorba. Alapos tornázás után 
került csak sor a labdaedzésre.

A  labdaedzés eseménye az első 
futball-tenisz játszma volt. Körül
belül egy rendes teniszpálya terű 
létén a középre gátakból szerkesz 
tettek „hálót" s mindig két négyes 
csapat játszott egymás ellen. A  já 
tékosok nagyon megszerették 
pompás játékot s alig lehetett föl
váltani a küzdőket. A  nemjátszók 
passzolást gyakoroltak, belsővel 
külsővel. Puhán, nem teljes erőbe- 
dobással passzolgattak, hogy a he
lyes mozdulatot, a helyes testtar
tást sajátítsák el. A  futball-tenisz 
pedig főleg arra szolgált, hogy az 
előző edzéseken gyakorolt fej játé
kot tökéletesítsék. Mellékesen pe 
dig: ez is egy versenyszám a
Gamma éllen . . .

Szépen gyógyulnak a Törekvés 
betegei. Dóry is megkezdte az ed
zést, most tartotta első „munka
napját". Pusztai lába is rendbejött, 
ő is teljes erővel résztvett a munká
ban. Kiss, a kapus még mindig 
gyengélkedik. Még egy betege van 
a csapatnak: Szeder István edzőt
influenza vette le a lábáról. Az if
júsági Kónya, vakbélműtéten esett 
keresztül. A műtét kitünően sike
rült, Kónya, nemsokára elhagyja a 
kórházat.

A  jövő héten már háromszor tart 
szabadtéri edzést a Törekvés: ked 
den, szerdán és pénteken. Vasárnap 
pedig már nyugodt lelkiismereti el 
megtarthatja az első kétkapus já 
tékot.

JÖVŐ CSf*TÖRTÖKIG TELJESEN 
NEU TISZTÍTJÁK A BEACPÁLTAT  

HÖTÓL
A  BEAC pályáján pénteken kora reg

gel fn-egke-zdődött a hó k-takarítása. Tíz 
ember foglalkozik napi tízórai munfcá 
val azon, hogy a nagy hótöiuegiől meg
tisztítsa a pályái.

— Első dolgunk az Volt, — mondta 
É-gle József, a BEAC pálya igazgatója, 
— hogy tt futópályát körben, mintegy 
báróm méter szélességben megtisztítottuk 
a hótól. A futópályán már most nagysze
rűen lehet futni. Semmi akadálya sínes 
annak, hogy a Gamma kedden elkezd
hesse edzéseit a szabadban. A munka ál
landóan folyik tovább és ha semmi sem 
jön közbe, akkor legkésőbb csütörtökig 
teljesen megtisztítjuk a pályát a hótól 
Csütörtökön már kétkapura is lehet 
játszani!

Átigazolás. Apfelbaum a FőV. TE-ből az 
NTCjbe- lépett.

Erősödik a Juta. Siákovits a RAFC-ból 
és Mierzvinszki a RÜAC-bót a Jutába 
kérte átigazolását.

Záborszky ÍNSC) a RAFC-ot választotta
új egyesületéül.

Bál — Zuber, Fizer^védelemmel kezdi a 
tavaszi évadot a BLK.

í  - északi alszövetség tavaszi mérkőzé
sei. február 10-én. szombaton este fél 7 
öt kor sorsolják ki Miskolcon a szövet
ség' helyiségében.

Színház
A z  ökölvívók már egészen ottho

nosan mozognak a színházi világ
ban. Legutóbb Podánynak mondta 
valakit \

—  Vasárnap nem arattál nagy
sikert! %

Podány legyintett:
—  Ugyan, kérlek, Budapesten

Stég Garasa is megbukott, ____

Szőke, a WMTK rég nem szerepelt 
jobbszélsője tavasszal ismét a csapat 
rendelkezésére áll.

Bichíscheid a GSE-bul az FSE-be 
lépett.

A  Testvériség: Lovas játékára is szá
mít a tavaszi idényben.

Ifjúságiakkal frissít a TLK: Novák és 
Wrenák kerül be- a csapatba.

A IIAC február 4-én kezd. A hermina- 
mezeiek mindjárt a szabadtéren fognak 
gvn korlátozni.

A BLIt-ban Precklái »  jo-bbsz-él̂ n akar 
já kszerepeltetni. Az ösföze-kötd posztra 
Celf a jelölt.

Kodé, a BMTE volt kapusa visszatér 
GSE-bc.

A* M. Posztéban az ifjúsági Würsztel
lesz a középc&atár.

23 válogatott mérkőzést kötöttek eddig 
le az 3940-cs évre.

Meggyengül az óbudai GSE. Berger és 
Kovács II.. a csapat két erőssége vidékre 
távozott.

TORNA
VASÁRNAPI TORNAMÜSOR: 

Budapest: a BTC Iszer-vándordíjas
férfi és női versenye 4. órától a Klotild- 
utcai tornateremben.

Szombathely: női ifjúsági jelvényszerző. 
Pápa: női ifjúsági jelvényszerző.

A BTC «S  AZ NTE HARCA
lesz a mai Iszer-vándordíjas tornaver. 
seny. A vándordíja.1 2 3 4? versenyt, mint isme
retes, 15 tagú csapatok vívják (3—3 ifjú
sági, kezdő, haladó, képzett és öregúr 
tornász). Az egyes csoportok tagjai a 
következő gyakorlatokat végzik: ifjú
ságiak mííszabad-, kezdők korlát-, hala
dók gyérü-, képzettek nyujtó- és ^öreg- 
urak ló’engésgyakorlatot. A versenyre a 
BTC. NTE. VÁC és a VII. LE nevezett. 
A pontverseny győztese az NTE, vagy a 
BTC lehet. A vándordíjas viadallal kap
csolatosan női versenyt is rendeznek 
A verseny délután 4 órakor kezdődik a 
BTC Klotíld-utcai tornatermében.

jelvényszerzőtSopronban női ifüi-Áfrí 
rendeznek hétfőn délután.

A MOTlAt február 11-én este 6 órakor 
tartja rendes évi közgyűlését a test- 
nevelési ház nagy tanácstermében.

KOSÁRLABDA
A KISOK-BAJNOKSAGötT

n i  csoport
Széchenyi fk.—Elektromos szakisk. 82:9 

(51:8). Vezette: Gáthv. Knsárdobó: Fii lop 
(36), Kapás (21), Balogh (18), Farkas
(4) . Boros (2) és Benke, illetve Déri (5), 
Windt (4).

Szent László íöron.—Kölcsey gimn. 
27:20 (20:91. Vezette: Badacsonvi Kovár- 
dobó: Pados (11). Barcsai (7), Mátéfi (61. 
Marosi (2) és Váozi, illetve Kovasoezki 
(7), Balogh 15), Baranyai (3), Kalmár
(2) , Székelv (2), Korhélí.

Újpesti Könvves Keim -in ginen.—Szent 
László ginm. 27:21 (17:13). Vezette: Kör- 
mendv. Kosárdobó: Kahane (8), ítandé
(6), Hernesz (5), Babocsay (4), Pévénvi 
és Vida (2—•>). illetve Gráepel (8), 
Máféffy (6). Pallós (4), Marosi, Herte- 
lendi és *Rácz.

Széchenvi fk.—-Kölcsey V 81:11 (41:0). 
Vezette: Badacsonyi. Kosárdohő: Borsos 
(29', Fülöt) (18). Kapás (16). Balogh 
(12). Benkö (4). Farkas (2), illetve Kova- 
soczki, Szirtes!, Balogh, Baranyai, 
Schiachta (2—2) és Kalmár.

IV. csoport
Eötvös g .—Szent Imre g. 38:35 (19:13). 

Vezette: Körmendy. Kosárdobó: Vörös 
(12', Hincza és Szomolnoky (10—10), 
Schuk (4), Hufnágel (2), illetve Buhász 
(17), Rébay (7). Kocsis (3), Aradszki 
(4'. Kloyber és Medgyesi (2—2).

Kossuth fk —Kegyesrendi gr. 24:18 
(11:9). Vezette: Farkas. Kosárdobű:
Erdei (16), Fischer (6), Herczeg (2). 
illetve Csontos (6), Luchesi (5), Schanda
(5) és Jesch (2).

WerbSczí g.—Kegyesrendi g. 30:27 
(11:14). Vezette: Nohn. Kosárdobó:
Stölpa III. (17), Herédy (6). özukbváthy
(3) . Baiogh (4), illetve Schanda (11), 
Jesch (8), Csontos (6), Luchesi (2) és 
Réti.

Szent Imre g —Kossuth fk. 32:22 
(13:14). Vezette: 'Fazekas. Kosárdobó: 
Buhász (14). Rébay (13)' Aradszki (4), 
Kocsis, illetve Erdei (16), Hercegfalvi
(4) , Torday (2).
A IV. osztályt bajnokság mai. műsora:

9 órakor: MRTSE—BEAC IV. (vezeti: 
Fazekas és Mészáros). 10: KAOE—TFSC 
III. (Lakatos és Herz). 11: Gamma— 
MŰVE S.AFC (Jánosházi és Szűcs).

I. OSZTAI.VI BAJNOKSÁG
Szombaton ismét telt ház előtt játszot

ták az I. osztályú bajnokság 7. forduló
jának küzdelmeit. Részletes eredmény: 

MAFC—MAC 53:33 (27:13). Vezette:
Nonn és Farkas. Jó játék, megérdemelt 
győzelem a tartalékok MAC felett. 
A műegyetemieknél Kapás és Eszéki, a 
MAC-tan Péteri játéka emelhető'' ki. 
Kosárdobó- Kapás 22, Eszéki 15, Szabó 
10, Sidő 4 és Hévízi 2, illetve Majzik 13. 
Horváth 10, Medgyesi 8 és Péteri dr 2.

BSzKBT—VÁC 86:14 (37:7). Vezette:
Badacsonyi és Paku. Síma győzelem. 
A villamosiak könnyen győztek a tártá
ékor VAU ellen. Az I. félidő 13. percé

től kezdve a VÁC csak négy emberrel 
játszott. Kosár dobó: Szamosi 24. Mátyási 
18. Veikéi 15. Moníréda 11. Soiymosi i), 
Otte 6 és Kardos 3. illetve Diamant 8, 
Goldstein. 3* Noéfc., Fírral étt Gritofeld,

TENISZ

Ami m teniszezőink 
f e f j £ ¥ e r l á r á & é l  
hiányzik

S ö w l d  I s e r i t i s i f a M a
Teniszezőink olaszországi portyá

ján szakértő és laikus egyaránt 
megcsodálta a magyar fiúk fejlett 
technikáját. Mindenki elismerte ró
luk, hogy változatosabban, kezelik 
az ütőt, mint a szimplán, de nagy 
erővel harcoló olasz teniszezők.

Asböthnak fejlett technikája mel
lett még az átütöereje is óriási. 
Ezért tudta legyőzni olasz ellen
feleit.

Franz Weiss, az olasz válogatott 
kitűnő edzője mondta róla az egyik 
meccs után:

—• Ha Asbőth rövid kresztlabdá- 
kat is tudna ütni, alig akadna ellen
fele a világon!

Mi Is az a rövid keresztlabda?... 
S - miért van erre olyan nagy szük
ség egy teniszező fegyvertárában?...

Erre akarunk felelni az alábbi 
néhány sorban.

A  rövid keresztlabda szemre na
gyon jelentéktelen ütés.

A  labdát legtöbbször puhán ügy 
kell az ellenfél térfelére -ütni,, hogy 
a hálóhoz minél közelebb keresz
tezze az oldalvonalat.

Ennek a szemre jelentéktelen lab
dának a kellő időben való alkalma
zása gyilkos fegyver lehet a teni
szező kezében. Gondoljunk csak 
vissza a tavaszi Asbőth—Puncseo 
találkozásra. Azért ■vettük példá
nak ezt a meccset, mert a tenisz- 
barátok ezrei nézték végig s mert 
az egész meccs alatt mindenféle 
ütést bemutatott a két tenis.zkiválő- 
ság, csak éppen a rövid kereszt- 
labdát nem.

A  közönség a lélegzetét is vissza
fojtva figyelte a hosszú labdamene
teket. A  két tenisztitán egyformán 
erős, hosszú labdákkal zavarta egy
mást egyik sarokból a másikba. Az 
embernek az volt az érzése, hogy 
két gép küldözgeti a labdát ide- 
oda. Szinte csodálkoztunk, ha vala
melyik rontott.

Egy-egy labda harmincszor, sőt, 
negyvenszer Is átsuhant a hálón. 
De miért?...

Az átlagos teniszszurkoló sztrint 
azért, mert mindkettő nagyon tud 
játszani.

Van ebben is igazság bőven.
A. szakértő azonban már más

képpen válaszol.
Rövid labdát, (drop-shot) alig, 

rövid keresztlabdát pedig egyik já- 
tétkos sem üt, ezért olyan hosszúak 
a labdamenetek. A  drop-shot ugyanr 
is vagy jő, vagy nem jó. Ha jó, 
akkor az ellenfél nem éri el. Ha 
nem elég rövid és lapos, akkor pe
dig az ellenfél nyeri a pontot.

A  rövid keresztlabdával, más a 
helyzet. Először is többféle célra 
alkalmazzák.

Egyéni játékban nagyszerűen fel 
lehet használni az ellenfélnek a pá
lyáról való kizavarására. Ha As- 
bóth azon a bizonyos Puncseo-mér- 
kőzésen az ötödik, hatodik hosszú 
ütés után egy-egy rövid keresztlab
dát ütött volna, akkor könnyebben 
és hamarabb nyert volna pontokat. 
Puncsecnek a hálóhoz közelebb, de 
a pályától jobbra, vagy balra kellett 
volna futnia, hogy a rövid kereszt 
labdát visszaüthesse. A  térfele így 
bizonyos ideig fedezetlen maradt 
volna, ahol Asbőth aránylag köny- 
nyen csinálhatta volna a pontokat.

Ehhez természetesen óriási tudás 
és rengeteg tanulás szükséges. Sze
gény megboldogult Batoh-töl láttuk 
ezt az ütést helyesen alkalmazva. 
TJgy tudta váltogatni a rövid ke
reszt-, hosszú- és rövidlabdákat, 
hogy az ellenfele csak lótott-futott 
a pályán.

A  mai magyar teníszgárdáből 
egyedül talán Ssenitpéteri tud rövid 
keresztlabdát ütni. Nála azonban ez 
az. üté3 nem céltudatos. Sajátságos 
stílusa hozza magával, hogy néha- 
néha rövid keresztlabdát kényszerül 
Ütni. Gáborit is ezzel verte meg a 
csapatbajnokságon. A  MAC kitűnő
sége még vissza sem ért a pályára, 
már az ellenkező sarokban ült a 
DC*játékosok rémének bombája.

Belátjuk, hogy mai modem stí
lusnak nem felel meg ez az ütés. 
De viszont, ha valaki ennek ellenére 
megtanulja, legalább egy klasszissal 
növekedhet a játékereje.

Teniszezők! Tessék gyakorolni!...

JÉG
A* oslói nem/ctkSíí gyorskorcsolyádé 

versenyen a svéd Hány Jansson 500 
méteren 44.6 mp és 1500 méteren *:23.2 
mp-re javította a svéd csúcsot. A regi 
csúcsokat (44.8 mp, illetve 2:23.6 mn) 
Moie Ollóim futotta 1908-ban.

A stockholmi Kyorsltorcooly&vő-versenyen 
a kővetkező eredményeket érték el: Fő- 
versenyzők • 500 méter: 1. H. Wiboro 47.5 
mp, 2. O. Malmsten 47.8 rop, 3. S. Hed- 
berg 48.1 mp. 1000 méter: 1. G. Hallc(vist 
1:37.0 mp, csúcs, régi 1-37.1 mp. H. Jans- 
son. 2. T. geyífarth 1:37.9 mp, 3. A. Pet- 
tersson 1:46.8 rop. 3000 méter: ]. a .
Seyffarth 5:17.3 mp. 2. G. Hallcfvist 
5:17.3 rop; 3. B. Maimsten 5:27.5 mp. 
Ifjúságiak: 1500 méter: 1. R. Carísson 
2:42.6 rop, 2. K. Wídért 2:44.9 mp,

Svédország: válogatott korongcsapata
Stockholmban 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) arányban
győzte le  a  norvég; válogatottakat,

KASSA IFJÚSÁGI JÉGKORONÍS- 
BAJNOKSAGAÍiltT:

Felsőkereskedelmi—Polgári 4:1 K.-o,
0:6, t:l). Vezette: Rohringer és Bartos. 
Gólütő: Halla (2), Derzsák, Burtovszky* 
illetve Zibrinyi.

KAC ifj.—Ipariskola 3:2 <0:1, 2:0, 1:1).
Vezette: Rohringer és Griess. Gólütő:
Bárdos (2), Pékár, illetve Haluska és 
Bandák.

A le i síikor.—KSC Ifj. elmaradt, mert 
a KSC nem jelent meg.

SZLOVÁKIÁBAN NINCS KOROSG- 
BAJHOK AZ IDÉN

A pozsonyi főiskolások és a Slaviffi 
(Fresov) kerüli: a döntőbe. A főiskolások 
3:0-ra vezettek, az utolsó harmadban 
azonban a Slavia lőtt három gólt. A har
madik gól miatt a főiskolások levonultak . 
a pályáról.

A CSUCBKISÉRTETEK ÉS A FIATALOK 
NAPJA LESZ A MAI

Ma reggel S órai kezdettel a. BKB 
gyorskorcsolyázó szakosztálya kéttávű 
ifjúsági összetett versenyt rendez 500 és 
1500 méteren Húsz ifjúsági futó nevezett, 
de a jelenleg legjobb ifinek a neiét nem . 
találtuk a nevezettek között. Mint hallót- -‘ 
tűk, Elekfy nem is indul ezen a verse
nyen, mert fáradtnak érzi magát. Távol- 
létében a még mindig ifjúsági korban 
levő Kiss nyeri a versenyt és kedvező" 
körülmények között megjavíthatja az, 
500-as KISOK-csúcsot (47.7 mp. Ladányi . 
Gedeon, 1931). A helyezésekért a két 
Szederkényi testvér fog versenyezni, r 
A  szintén ifjúsági Bereknyei inkább 8000. 
métert fut, mert — mint mondja — csú
csot szeretne futni. (Jelenleg ifj. Leviczky 
tartja az alsós csúcsot. Ideje 6:25.2 mp. 
1931.)

A  főversenyzőknek a. mai napra nincs, 
kiírva hivatalos versenyük, de ők sem 
akarnak tétlenül maradni és így Ladányi,
G. bejelentett csúcskísérletet 1500 méter
ré. A  jelenlegi csúcsot Hidvéghy tartja 
2:24.4 mp-cel. Hidvéghy szintén bejelen
tett csúcs ki Bérletet 5000 méterre. Ezen a- 
távon a jelenlegi csiicsot Ladányi Ernő 
tartja 8-:42.9 rop-es idejével. A többiek 
közül többen kihasználják még ezt a 
napot helyzetük javítására, hogy az álta
lunk hetenként közölt táblázaton előbbre 
kerüljenek. így Enyedi 500 és 1000 métert 
fut. Gündisch 'VVintnerrel párban kötszer 
is fut majd 1000 és 3000 méteren.

VIDÉKI HÍRVERŐ VERSENYEK
A korcsolyázó szövetség, mint már. 

hirül adtuk, több vidéki városba kör
levelet intézett, hogy . ha hajlandóságot 
éreznek magúkban gyorskorcsolyázó hír
verőversenyek rendezésére, akkor jelent
kezzenek. Több város már válaszolt is a 
szövetség felhívására, de — mint hallot
tuk — több eredményt vártak az . illeté
kesek ettől az akciótól. Győr és Szarvas 
már bejelentette igényét a hírverő verse
nyek rendezésére. Győrbe előrelát hát ól cg 
február 4-én utasnak fel a BKE verseny
zői, számszerűit tízen Sík László vezető-- 
sével. Szarvasra még dátumot nem jelöl
tek ki. Szeged viszont jövőre hajlandó 
csak ilyen hírvérőverseny megrendezésé
re. Szombathely pedig még egyáltalán 
nem is jelentkezett a felhívásra.

KISOK-KORONGBAJNOKSAG
Tegnap délután három KISOK-korongr 

bajnoki mérkőzést tartottak. Ered-, 
mények:

Árpád g.—Szent Imre g. 1:1 (0:1, 1:0,, 
0:0). Játékvezető: Gosztonyi. Árpád g . : - 
Korányi — Pallós, Gigler — Fonyódi. 
Váraljai, Janhói Csere: Valló. Szent,
Imre g . : Tóth — Krlstófi. Trautmann , 
Kocsis, Komarniczky, Molnár. Csereié 
Rajkai, Ttébai és Makk. IX. Gól-lövők í 
Rábai, illetve Váraljay.

Kir. katolikus g.—Eötvös g. 2:1 (0:0, 
1:1, 1:0). Játékvezető: Gosztonyi. Kir,
katolikus g.: Fejes — Meséna, Pogány — 
Vítéz-Viszlay, Eleméri, Kom :-rf. Csere: 
Martini, Árva). Eötvös g.: Balló — Német, 
Horzsa — Szabó, Molnár, Kármán. Csere: 
Hargita, Hajtás és Varga. Góllövők: 
Meséna, Komort, illetve Molnár

Aranyossy g.—Szent István fk. 3:1 (0:0, 
1:0, 2:1). Játékvezető: Gosztonyi.
Aranyossy g.: Hertzka — Tusák, Búza 
— Klein, Borbás, Fischer. Szent István 
fk.: Szép — Stelker, Balogh — Széchy, 
Bötös, Koszorú. Góllövők; Borbás (2), 
Búza, illetve Bötös.

1 ne vereti szombaton délután barát
ságos jégkorong mérkőzés zajlott let 
UAC—Munkácsi SE 7:2 (2:0, 2:0, 3:2), 
Vezette: Thury és Buják. Szép és gyors
iramú játék. Góllövő: Teszár (2), Fucskóy 
(2) Kovács (2), Moldt, illetve Keszler és 
Kék.

Svájc! bajnokságok. A héten lejátszóit 
három svájci korougbajnoki mérkőzés.; 
eredménye a következő volt: HC Zürich. 
—KHG Kaséi 8:4 (8:0. 4:2> 1:2)- Zürich: 
Kihizler — Albrecht, Gysler — W. Lob- 
rar, H. Lohrer, Keszler. C.seresor: Ro«í 
1. Jenny, Ro-ssi IX. — Basel: Éliás —* , 
Madörl, 3?téren — Haerter, Bautb, BüetUF 
Osercser: Baer. -Torriami, G-iilU. Góliüvős
H. Lohrer (3), Keszler (2), Rossi L» 
Jenny és Albrecht, illetve Rauth (2V 
Haert-er és KüejH- — EHC Chur—SÖ 
Zűri oh II. 2:0 (0:0, 1:0. 1:0). Chnr: Kindl-o
— Sehlue-P, IIcTuni — Gantenbehi, Ráber,
THggwyler. Gsorcaor; Grocfli-n, Costy, 
Harttnann. — Zürich II-: Dühe — Best, 
ÜfüMer — Senn, W. Lohrer, Tenoy. Csere- 
eor: Bán inger. KeJtér ScM'tü. Góllövíh ; 
Henni é-s íiabe-r. — B-0 H l —EHŐ
Chur 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) Davoo: MüUer — 
A. Gcroniini, F. Gáíomioi — Torriani, IL 
Cnttini, p. Oattini. Cserésor: Sehlepfcr, 
BUedS Oiirst. Chnr csapata a lenti fel
állításban játszott IroIlövÖ: H. Cattwii 
(2), Torriani ÉS Eűedi, illetve Heiinj é* 
Costy.

Olaszország ttonmgesapata. a zürichi vá- 
l-o,gátoltál szemben elvesztett mérkőzé* 
után m ég  két alkalommal játszott Svájc 
bán. Otaszomíír-EfKJ Bárt! 3:0 (1 :0. 2:0, 
0:0). Olaszm-szíig: Gcrosa — Do Mazaari, 
Botéi — Mussi, la-uoecnti, Bruéiamonü. 
Caorocor: Fodcrici, Vcnosla, Pe-drazzuni.
— Basel: Éliás _  MaiíöHn. Torriani
Rüorli, Rauth, HRrter. Cseresor: Jokol, 
Golli, Bilchli. OóHövő: Brucianionti (2Í 
és Vcnosta. _  Olaszország—80 Bern 2:3 
(0:0. 1:1, l;i). Az .olasz csapat felállítás* 
a fenti volt. Bern-.- Schnefer ~  Mathyh): 
Stucki — Dnllhinier, Hollcr. Báróit. Gso-J 
rc»or: Sohweirtzler, Badrutt, Ziirchcr*,
GóUövő; Mathys (2), jll-ctve Bruciamonti' 
és Fcdi-rici.

A  szegedi jégforna híre feíkcltette 1 
hudapeeti egyesületek ,érdeklődését- Több 
fővárosi csapat — így a- BLKE, RBTJ'*, 
BEAC, FTC — játszani akar az SzKB-vw- 
A ,s7,e-godick február elején látják von* 
dégiil valamelyik budapesti csapatot:.

Érdekes ötlettel próbálkoznak a néme
tek. A  berlini műkorcsolyázó bemutatón 
a közönség fog pontozni a kiosztott poll* 
tozó! ápolton. A közönség Ítélete alap jós 
adják ki a díjakat.

Botend Éva mondja: BelgBádban *
„Lnmbetii W all" közben elhnSgatott 4 
zene, mert olrdmlolt a gramofon. De 
álltunk még, mert a többezer főnyi köaöOj 
»Ó®- órtéktóte a dallamot, ,
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Ma választ az MKSi
. valószfnü’eg csen- 

desen és egyetér
tésben

Magyar Kerékpáros Szövetség 
vasárnap délután háromórai 

kezdettel tisztújító közgyűlést tart 
a Millenáris dísztermében. Har
mincnégy egyesület 1276 tagja ne
vében ül össze ez a „kerékpáros 
országgyűlés", hogy irányt szabjon 
az elkövetkezendő idénynek. A. jövő 
nagyjában kialakult már. Az a 
néhány javaslat, melyet a szövetség 
hivatalosan visz a plénum elé, nem 
fogja felborzolni a kedélyeket. A-' 
közgyűlés tehát „papírforma eze-- 
j-jnt“ csendesen zajlik majd le.

Megírtuk már, hogy az elnöki 
székbe a szövetség Szeder ’ János 
országgyűlési képviselőt, a MOVE 
országos elnökét jelölte. A többi 
tisztségek betöltése körül sem ígér
keznek harcok. Szittya Rezső sze
mélyében szakszerű, lelkes és tár
gyilagos országos kapitányt és fő
titkárt választ az MKSz. Az indít
ványokat előreláthatólag vita nélkül 
fogadja el a közgyűlés. így  azt a 
javaslatot is, hogy az elsöosztályú 
fővárosi egyesületek évi 40, a töb
biek évi 25 pengőt fizetnek tagdíj 
elmén. Ez a fizetési mód szociális 
és sportszerű. Elősegíti, hogy az 
egyesületek nagy taglétszámmal 
dolgozhassanak, anélkül, hogy ez a 
körülmény őket tagdíjfizetési köte
lezettségük túlzott szaporodásával 
anyagi nehézségek elé állítaná. Ez 
az indítvány, mint látjuk, a tömeg- 
sportot szolgálja, —  a szövetség 
áldozatkészségét jelképezi és osz
tatlan helyesléssel kell, hogy talál
kozzék.

Az ellenzék szerepét nem ismer
jük a közgyűlésen. Úgy tudjuk, 
hogy a disszidensek legutóbbi ösz- 
szejövetelén takaródót fújtak 
nemigen várható, hogy máig újabb 
megmozdulás toborzódjék, mely az 
eddigi rendszert megdönteni kíván 
ná.

Igen érdekes és sportszempontból 
Üdvös javaslatot terjeszt a közgyű
lés elé Sorghegyí József. A zt java
solja, hogy a pályán rendszeresített 
egyesületi üldöző csapatbajnoksá
gok mintájára írja  k i a szövetség 
áz országúti egyesületi csapatbaj
nokságot is. A nevező egyesületek 
ötös csapatokkal vegyenek részt a 
bajnokságon s az eredménybe min 
denkor a, csapat legjobb három ide
jét elért tag eredménye számítson. 
A  résztvevő egyesületek körmér
kőzés formájában bonyolítsák, le 
ezt a tornát.

A  közgyűlésen egyébként —- mint 
értesültünk —  vidéki, kerületek 
képviselői teljes létszámban felvo
nulnak., „

K é l ratigadé, kél kérdőiéi
Hatalmas harcokat íg é r  mm ök ö lv ív ó  
CsB mai Sordnlőfa

ö n á lló  t@pr@w»és

k é z il a b d a
MA:*

é TEEBMLABDA „KISBAJNOKSAÖ” 
H A J BAJA

Az utolsó fordulóban tart ma, vasárnap 
a terem labda körmérkőzés I—III. csoport
jának mezőnye. Az I. osztályú „kisbaj- 
nokság” sorsa már eldőlt — az Elek
tromos előnyét nem lehet behozni. A  
helyért, azonban még versenyez három 
csapat, az MTE, MAFC és VÁC együt
tese Közülük a VAC-nak van legkönnyebb 
ellenfele és ezzel legtöbb reménye a 4. 
helyre. A II. és III. osztályban az első
ség és a helyezések kérdése csak ma fog 
eldőlni.

Elektromos—MTE: a Művek már
nyeregben ül, az MTE-nék viszont okvet
lenül kell a két. pont a 2. hely meg
szerzéséhez. jSz ad komoly esélyt a piro
saknak a papíron jobb Elektromos ellen 
<3.40 Fekete.) MAFC—BSzKRT: jó kis 
mérkőzés lesz! Egyenlő ellenfelek, de 
műegyetemiek formája felfelé — a villa- 
irtpsiaké lefelé ível. (5.H0. Kovács). VÁC— 
BTC: fölényes Vívó-győzelem a nem túl- 
nagy meggyőződéssel harcoló piros 
fehérek ellen. (S.2R. Bohrpvszky.) BTK— 
KÍétex: a II osztály rangadója! A Kis- 
teát jobbnak látszik, de legjobbja, Szeder 
nélkül kevés esélye van a jól harcoló 
magdolnavárosi csapat ellen, il lő- Egri. 
Waeker—-Széchenyi: a. megerősített Szé
chenyi kemény dió lesz még a Mayerrel 
felálló Wackernek is. (6.05. Földesdy. 
Az alsóbbosztályú mérkőzéseken az elől- 
álló esapatok esélyesek:

III. osztály: Elektromos II  —MTE II 
(3 05. Takács), MAFC II.—BSzKRT II 
(4.55. Heltai), VÁC I I— BTC II. (7 50. 
Szabó). Szövetségi díj: MTE—M. Posztó 
(2.30. Dénes I.), MAFC—KAOE (4 15. 
Sass), BTK—Kistex (6.40. Doblerl 
A mérkőzések a Szentkirályi-utcai Nem
zeti Tornacsarnokban kerülnek sorn 
fél 3 órai kezdette}:

vniáintoroát írt ki jövő vasárnapra az 
m k É Sz I- osztályú csapatok részére 
Néfcwfá zárlat -iapuár 30-áh este 1 óra. 
Nevezési díj 1 pen^ö. ( II . osztályú csapa
tok is nevezhetnek1) .

Fegyelmez MKES^ VeHayt BSzKRT 
két hétre, Baloghot (Kistex) két hétre, 
Várszegit BSzKRT három hétre tiltotta 
el a játéktól a héten a fegyelmi egyes 
bíró. ______  |

b i r k ó z á s

MAI BIRKÓZÓ ÉS SÜLTEMET,# MCSOR
Bodapestz fii. osztályú 

nokság 5 órától a Nyugati pályaudvaron 
levő dalkör helyiségében.

Salgótarján: a SSE országos ifjúsági 
birkózó versenyé.

Csepel: W M TK—Testvériség egyesület 
köss' mérkőzés.

A z ökölvívó csapatbajnokság 4. 
fordulója kerül sorra vasárnap dél
előtt a Városi Színházban.

Most már csajt a döntőbe került 
négy egyesület harcol a bajnoki 
címért. A  szerencse némi segédleté
vel az idén is a „nagy négyes" ke
rült a döntőbe. Megismétlődnek te
hát a tavalyi, a tavalyelőtti, meg az 
azelőtti harcok &z FTC, BTK, BVSC 
és BSzKRT között. Az erőviszonyok 
minden évben kiegyenlítettek voltak, 
most is csaknem teljesen azok. Ta
lán csak az FTC csapata látszik 
valamivel egységesebbnek a többi
nél. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy az FTC nyeri a bajnokságot! 
Egyáltalán nem! Ha a . szerencse 
az Idén sem szegődik a zöld-fehé
rek mellé, hiába övék a legjobb 
csapat!

Most, a döntő második forduló
jában az a helyzet, hogy még bár
melyik csapat bajnok lehet. Néz
zük csak a bajnoki táblázatot:

1. FTC 1 1 ---- 10:6 2
2-3. BVSC 1 —  1 —  8:8 1

-3. BSzKRT 1 1 —  8:8 1
4. BTK 1 -------1 6:10 -
A  leggyengébben, mint a táblá 

zatból is kitűnik, a BTK áll. Ez 
azonban nem jelent semmit. Ha
most vasárnap, valamint a rákö
vetkező frodulóban is győz, megint 
megnyerheti a bajnokságot. Akár
csak tavaly és tavaly előtt tette.

A  mai fordulóban a következő 
mérkőzések kerülnek sorra: BTK— 
BVSC, FTC— BSzKRT. Nézzük
mit mutat a két mérkőzés —  papí
ron.

B TK ? BVSC?
A  BTK—BVSC összecsapáson a 

harc kimenetele teljesen nyílt. Az 
alsó súlycsoportokban egy icl-pici 
hajszállal a BTK látszik jobbnak, a 
felsőkben hasonló mértékben a 
BVSC. Döntetlennek ígérkezik a 
mérkőzés. Nézzük csak a valószínű 
összeállításokat':

BTK BVSG
Reinltz Artner
Bogács Podány
Móniéra Szabó Gy.
Torma II. Vojnovits
Petró Szabó J,
Bittera Mitterer
Járat Farkas
Tanamár (Erdős) Nagy (Koch)

A  BTK alsó négyese, a Reinitz 
Bogács—Monfera— Torma II . né
gyes 5, sőt 6 pontot szerezhet, fe l
jebb viszont a BVSC Szabó •/.— M it
terer—Farkas hármasa kiegyenlít
heti a lent elszenvedett vereségeket. 
De ha netalán a BVSC lent több 
pontot Szerez, mint a BTK, akkor 
már feléje int az a bizonyos sok
szor megírt győzelmi pálma.

Nehéz küzdelem lesz mindkét 
együttes számára, annyi bizonyos. 
A  legnagyobb mérkőzésnek ígérke
zik —  ha összekerülnek —  a Tor
ma, II.— Vojnovits találkozó. De a 
többi hét mérkőzés sem lesz sokkal 
érdektelenebb!

Jóslatunk 8:8.
Lehetséges: bármelyik csapat

( még talán inkább a Vasutasok)  
9:7-es győzelme.

FTC? BSzKRT?
A z FTC—BSzKRT mérkőzés is 

nyilván bővelkedni fog izgalmak
ban. Az erők között itt sincs lénye
ges különbség. Egy kis szerencse, 
valamilyen véletlen, vagy szándékos 
sérülés, leléptetés, egy-két jól sike
rült ütés, avagy pontozói tévedés 
már el is döntheti a mérkőzés sor 
sát. Mert tudásban szinte hajszál
ra egyforma a két együttes. Külö
nösen abban az esetben, ha Kubinyi 
és Frigyes összekerül. Erre pedig 
minden remény megvan. így  állhat 
fel a két csapat:

Csontos mérkőzésen. Szolnoki le
győzheti Homályát, ha -— össze
kerülnek, Lehetséges az is, hogy az 
FTC furfangos lesz és Szigetit 
nehézsúlyban indítja — Szolnoki 
ellen. Ebben az esetben viszont fél
nehézben veszthetnek a zöldek.

Az eddigi FTC— BSzKRT talál
kozók alkalmával a BSzKRT még 
nem kapott ki az FTO-től. A  pa-, indulnak meg a Városi Színházban.

pírforma szerint ezúttal sem kap ki. 
Döntetlenre mutatnak az erőviszo
nyok.

Jóslatunk: 8:8.
Viszont itt is lehetséges bármer

lyik fél győzelme.
&

A  . küzdelmek délelőtt fél 11-kor

Vojnovits nem fog „könnyezni 
a kis Torm ától és m ás apróságok

A. nem szereplő és lapos zsebü f —  Hangosabban, nincs hallócsö-
ökölvlvókat a rendezőség rendszerint vünk!
bedugja a zenekar helyére. Az 
egyik fiatal vasutas-ökölvívó nagy 
örömmel vette ezt szerdán tudómé, - 
sul.

— öregem, — mondta a társának 
—• beülök a sugólyukba, onnan fogok 
majd ordítozni.

■— Nem lehet onnan ordítani, fiam
— fölényeskedett" a másik, —  csak 
súgni. Másképpen miért hívnák súgó- 
lyuknak ?

•— Látszik, hogy nem értesz hozzá
— mondotta oktatólag az előbbi. — 
Egyszer valami színdarabban, éppen 
ebben a színházban, úgy ordított a 
súgó, hogy fent a kakasülön is tisz
tán értettük.

*
Kakasülő! Jő, hogy szó van róla. 

Igaz, ami igaz, messze van egy ki
csit a Városi Színház erkélye a szín
padtól. Egyáltalán nem csoda, hogy 
itt is, ott is feltűntek a múltban a 
látcsövek. Ez azonban még mindig 
semmi. Legutóbb ezt kiáltották a 
bemondó felé:

Szóval ez még nincs, de — elkelne.

Nagy érdeklődéssel várják Mag- 
dolnavárosban, hogy összetalálkozik-e 
a BTK—BVSC mérkőzésen Tanwrnár 
és Nagy., A  száztíz kilós Tanamár 
nagy jobbkezes lengőjéröl híres. 
Nagy viszont az üvegálláról.

<—- Tanamár kemény jobbkezesétől 
úgy kikészül Nagy, hogy... —  kezdte 
tegnap az egyik körúti büffében a 
közismert BTK-szurkoló.

— Nézze jó ember, —  vágott sza-, 
vába a társaság egy másik tagja, — 
Nagy nem, indul, de Koch májjá 
„megpuhítja“  azt a kemény jobbke
zest!...

9
Sokat beszéltek a BVSC legutóbbi 

edzésén arról, hogy mi lesz, ha Voj- 
novits a kis Tormával kerül össze?

—  Jó mérkőzés lesz! •— jelentette 
ki Pakuts Gyula, a BVSC egyik ve
zetője. —  Talán a kis Vojnovits nej.«$ 
is fog „ könnyezni“  tőle!

FTO
Hámori
Szántó
Kubinyi
Fellegi
Máudi
Csontos
Szigeti
Homoíya

BSzKRT
Varga
Horváth
Frigyes
Kővári
Vépl
Jaitics
Németh
Szolnoki

Az alsó négy' súlycsoportban 
BSzKRT-ökölvivók több pontot sze
rezhetnek. A  kis Varga döntetlent 
harcolhat ki Hámori ellen, Horváth 
kiszurkálhatja ellenfelét. Frigyes 
gyors beugrásaival legyőzheti 
sokkal lassúbb, álióharcot folytató 
Kubinyit. Könnyüsúlyban a mérkő
zés sorsa nyílt. A felső súlycsopor
tokban Mandi és Szigeti két-két 
pontja szinte biztosra vehető. K e
mény less a küzdelem a, J á k íc *—

Aki azért lett ököl
vivő, mert nem fairt 
bekerülni
a €s» HOME köldök- 
csapatába

Sampiás Lajos rö v id  
pályafutása

Az ökölvívó CsB eddigi fordulóin 
az egyik legkellemesebb meglepe
tést kétségtelenül a fiatal Sampiás 
keltette. Az ifjú csepeli reménység 
előbb a BSzKRT Vargáját, majd^ a 
válogatott Podányt győzte le telje
sen megérdemelten.

K i ez a Sampiás ? Az ökölvívó 
társadalom a CsB előtt még jófor
mán semmit sem hallott róla, csu
pán szükebb hazájában, Csepelen 
ismerték őt igen jól. A  Magyar 
Posztó mérkőzésein kiderült, hogy 

csepeli posztósok elsőszámú ked
vence a „Szampi". A  CsB-n azután 
Sampiás jött, látták és győzött. 
Ekkor már mindenki felfigyelt rá. 
Felkerestük ifjú reménységünket s 
elbeszélgettünk vele. Sampiás elő
ször a vasárnapi mérkőzésről szólt: 

őszintén • megmondom: amióta 
megtudtam, hogy a B. Vasutassal 
kerültünk egy csoportba, már a Po
dány elleni mérkőzésre készültem. 
Nem tévesztett meg, hogy a Vas
utasok a múlt héten Podányt fel
jebb vitték a harmatsúlyba. Biz
tosra vettem, hogy mi ellenünk új
ra visszajön a „légbe“ és ott talál
kozunk. Most igazán nagyon örü
lök, hogy nem hiába készültem.

Ezután elmondja Sampiás, hogy 
mint futballista, kezdte sport-pálya
futását.

—  Hal évvel ezelőtt a Cs. MOVB 
kölyökcsapatának voltam a tarta
lékkapusa. A csapatban Tihanyi- 
Trenka védett, aki később a Fe
rencvároshoz került. Tihanyit se 
hogy sem tudtam kiszorítani a csa
patból, ezért azután elkedvetlened
tem és felhagytam a labdarúgással. 
Bárom, évvel ezelőtt, amikor a Ma
gyar Posztó megalakította az ököl
vívó szakosztályát, az elsők között 
jelentkeztem, A kezdetnél azonban 
itt is báj volt- Mindnyájunknak or
vosi vizsgálatra kellett mennünk 
és az orvos engem gyengének ta
lált az ökölvívásra. Ebbe azonban 
sem én, sem Magyar Sanyi bácsi, 
az edzőnk nem nyugodtunk bele. ő 
látta, hogy érdemes less velem fog
lalkozni, ezért mondta, hogy csak 
járjak le szorgalmasan az edzések
re, majd megerősödöm, így  is tet
tem és két hónap múlva ismét el
mentem az orvoshoz. Alig akart 
rámismerni, úgy kifejlődtem. Az
óta is szorgalmasan, dolgosom Sa

nyi bácsi vezetésével és szeretném, 
ha még több sikert érnénk el. Jö
vőre például a döntőbe jutást... Igaz, 
hogy nagyon nehéz dolog betörni a 
„nagy négyes<( közé, mert a bírák 
önkénytelenül is azokkal éreznek...

A  válogatottságról is hasonló véle
ménnyel van a csepeli nagyság.

— Nehéz dolog új embernek a 
válogatottba kerülni —- mondja meg
győződéssel. —  De azért nem adom
fel a harcot, m ert nagyon szeretném 
felhúzni a címeres mezt. Talán, ha 
valami komoly sérülés nem jön köz
be, még sikerülni fog...

Sampiás még csak az idén lesz 
húsz éves. Elég fiatal tehát ahhoz, 
hogy ez a vágya, teljesüljön. Ha to
vábbra is ilyen szorgalmas és lelki- 
ismertes lesz, akkor hamarosan ott 
lehet a nemzeti színekért küzdők 
sorában.

(j- *•>

M i  v o lt  t a v a ly ?
Tavaly az ökölvívó CsB uttWsó 

fordulójában került, össze egymás
sal az FTC és BSzKRT. valamint 
a BTK és a BVSC. Érdekes lesz 
visszapillantani: hogyis volt tavaly?

A Fradi tavaly is nagyszerűen 
kezdett. A z  utolsó forduló előtt 
csak ez volt a kérdés: az FTC
nyeri-e a. bajnokságot, vagy a 
BVSC? A  zöld-fehérek ellenfele, a 
BSzKRT viszont hátul kullogott a 
bajnoki tábálázaton. Az összecsa
pásból mindenki könnyű FTC-gyö- 
zelmet várt. 12:4-et jósoltak a 
„mindenre számítók", de a vérme- 
sebbek. 14:2-re esküdtek. Pérsze az 
FTC javára!

33S mi történt? A  BSzKRT 
10:6-ra győzött.

A  BTK— BVSC mérkőzésre , a 
papírforma 11:5-ös BVSC-gyözetmet 
jósolt. Csak a legborüjátóbbak gon
doltak arra, hogy esetleg - -  döu- 
telen is lehet az eredmény.

A  szorító bán azután a BTK győ
zött 9:7 arányban.

*
Csak azért mondjuk!. . .

Az idén is elüti a Fradit a 
villamos ?

ÚSZÁS

fé ré s  esapatávül 
réssetvesK a ftf A C  
az idei folyam - 
b a jn o k s á g o n , 
hogy elhódíthassa 
az UTE-tól az elsősé
get a pontverseny
ben

Mint megírtuk, az úszás elinnitévi mun“ 
kavereenyében á MAC Létt az UTJE mö
gött a második- Az alábbiakban bemu
tatjuk olvasóinknak, hogy kik és milyen 
munkával szerezték a kék-sárgáknak s* 
második helyet. E tekintetben válasz
adásra Vizvárb Károly, a MAC úszószak
osztályának a vezetője a loghivatottabb-

— Elégedettek az egyesületben a fiuk 
elmúlt évi munkateljesítményével? —
kéretettük- , ‘— Általában mindenki elégedett az
egyesületben Különösen, ha azt vesszük, 
hogy egyesületünknek csak két országos 
hirű úszója van s így azt a rengeteg 
sok pontot az ifjúsági és gyerek ver
senyzők szerezték. Ez mindenesetre  ̂igen 
bliíató a íByöre nézve. Ha nézzük a 
gyerekek eredményeit, akkor láthatjuk, 
li<*ry egészen bizonyosan lesz valami be
lőlük! , . ,

— Az úszók és vízilabdázók munkatel
jesítménye viszont kevésbé elégít ki. Ta
lán azért, mert én vagyok jz egyesület
ben az örök elégedetlenkedő, vagy talau 
azért, mert még többet vártam a fiúktól. 
Szerintem ugyanis még többre is képe
sek lettek volna, különösen a vízilabdá
zóink___ A magam részéről csak akkor
leszek elégedett, ha mi leszünk már az 
elsők. Akkor teljes lesz az örömöm. Re
mélem, ez hamarosan sikerülni fog.

— Hogy akarják ezt elérni?
— Először is ez évben nem fogunk egy* 

verseny számban sem hiányozni. Minden
ben, amiben csak lehet, elindulunk. Má- 
swdszor, ezldén teljes gárdánkkal résztve- 
pzünk a folyambajnokságban is. Ezt azzal 
Indokolom, hogy a folyamvcrseny az* 
.ahol egyáltalán nem lehet előre semmit 
sem kiszámítani s ahol igen sok fordul 
meg a szerencsén. Ott az dönt, k? milyen 
vizet kap és még egy csomó ilyen körül
mény. Különben |s a folyambajnokságon 
lehet a legtöbb pontot szerezni. Az CTE 
soha sem hagyta ki ezt a versenyt, sőt 
minden épkézláb emberét mindig mozgó
sítja s ennek.meg is van mindig az ered
ménye. Remélem ezidén a mieink is ala
posan bele fognak szólni a folyarabajno-k- 
ságba. szeretném, ha visszatérnének a 
régi' idők, amikor a MÁC úszói, Turnov- 
szky, Stieber Lotti rettegettek voltak a 
folyaunúszásban. Sőt! Akkori egyéni si
kereink helyett most már tömegsikerre 
számútok.

— Távolabbi céljaik?
— f Távolabbi céljaink, tovább dolgozni a 

legnagyobb erővel. Még több fiatalt sze
relni á meglévők jncUé* mert ezekkel lehet 
még nagyobbá tenni az - egyesületet. Ke
nnelem, munkánkat minél előbb siker fogja 
koronázni.,

Kopenhágában Hveger 10B méteren 
1:07 6-os idővel győzött az 1:08*á-es időt 
üsző Fetersen. ellen.

EGYESÜLETI H ÍREK
A BEAC vívószakosztálya a következő 

tisztikart választotta: Szemere István
díszelnök, Bay Béla dr ügyvezető elnök, 
Rerrich -Béla szakosztályi igazgató, 
Csernátonyi Árpád intéző, Schmidt Lajos 
titkár.

ASZTALI-TENISZ
A z idei asztali tenisz világbajnokság

megrendezésére a franciák vállal koztak. 
A januárban tervezett versenyből már 
aligha lesz valami. ______

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 
B. F.: Az Olimpiák után hivatalosan 

nem állapítják meg a nemzetek rang
sorát, ezt azonban —- természetesen nem 
hivatalosan —  mindig kiszámíthatják. 
Alapul azt veszik, hogy melyik nemzet 
Hány első helyet ért el. A berlini olim
pián ilyen számítás alapján Magyar- 
ország a harmadik faelyea kötött kis

FŐISKOLA
A BEAC Vasárnapi párbajtőrterseny#

egyben főiskolai válogató verseny ss a 
közeljövőben lebonyolítandó magyar- 
olasz főiskolás vívóversenyre.

A főiskolások február 7-én rendezik a 
Svábhegyen fcazdfi. február 10, és il-éu 
pedlsr sibajnoki versenyüket.

ATLÉTIKA
A Z  FESTI SPOBDIEEHT

utótjbi számaiban E. Kulmar igen érdé* 
kea szakcikkeit közli, amelyekben Kui- 
ipkr az atlétikai teljesítményeket mér
nöki szemmel nézve tárgyalja és boncol
gatja őszintén szólva csak a táblázatok
ból és a rajzokból meg grafikonokból 
sejtjük, hogy érdekesek, lehetnek, mert 
az észt nyelvhez a legköznapibb atléti
kai szakkifejezéseken kívül nem sokat 
konyítunk. A januári számban .& világ
csúcsok összehasonlításával foglalkozó 
cikket mégis átnézegettük. Kulmar az 
egyes távok világcsúcsait az egy másod
perc alatt megtett távolság, tehát a 
Sebesség alapján hasonlította össze és 
alapul a legkiválóbb világcsúcsokat fel 
véve sikerült is megszerkesztenie eg? 
szabályos görbét, él.epéi’lékekül 5 Ötsens 
ÍÖ.?-es 100-as és 20.8-m  800-w  világ- 
csiiesat, Rsrbig tavaly felállított 1:46.5 
mp-es SOO-as eredményét és Höckort 
sokat ostromolt 8:14.8 mp-es 3000.88 
világcsúcsát vette fel. A görbét ezeken a 
fis pontokon keresztül megszerkesztve 
arra az eredményre jutott, hogy a 300.as, 
400-as, 500-as, 1000-es, sőt az 1500-as és 
2000-es világcsúcs is gyengébb, mint a 
fentiek, tehát azpkat minél előbb egyen
súlyba fogja hozni valaki A  szerkesztés 
parancsa szerint a 300 méteres világ
csúcsnak 33.2 (Paddoek) helyett 32.4-nek, 
a 400-asaak 46 rop helyett (Harbigi 
45.1.i»ek, az 500-asnak (61.5 mp, Halott 
helyett) 6®.2-nek, az 1000-esnek (ez a leg
gyengébb) Ladoumegue 2:23.6 mp-9 
helyett 2:20.2-nek, az 1500-asnak Levélnek 
legendás 3:47.S-a helyett 3:46.4-nek és a 
2000-esnek San Róinani 5:16.8 'mp-es 
helyett 3;H.S-nak kellene lennie-, 
.Gyerünk pilágcsúcar* tűrök!



Már megint vacsorázgaínak
tárgyaljainak, fúrnak, faragnak 
azok az egyesületi vezetők, akik a 
JlJ r,z jelenlegi vezetésével nincsenek 
megelégedve. A. Vangel-éra alatt 
ugyan több történt, mint az elmúlt 
tíz esztendőben összesen, pedig azok, 
akik most szeretnék a z  elnökséget 
meg túrni, egy szalmás zála.t sem tet
tek előbbre. Keresztbe annál inkább. 
I annak, akik nem tudnak megbarát
kozni aszal a gondolattal, hogy most 
más szelek fújnak, mini egy évtized
del előbb és hogy adott esetben félre 
is lehet tolni a szabályt, ha az aka
dály az éló sport fejlődésének útjá
ban. A passzív ellenállás helyeit 
most az aktív szervezkedés útjára 
lépnek. Érdekes, hogy ilyesmire min
dig akad ráérő ember, de a szövet* 
serben való munkálkodásra, főként 
rendszeres munkára annál kevesebb. 
Tény, hogy a mai elnök nem sokat 
törődött a diplomácia szabályaival, 
nem igyekezett jobbra-balra himbá
lózni az egyesületi érdekek, hullá
main, hanem ment egyenesen, előre, 
amerre a, magyar atlétika igazi cél
kitűzéseit a■ legkönnyebben elérhető
nél: vélte. Ezt a munkáját az egyesü
letei: nagy többsége kellőképpen mél
tányolja is és ezért a mindenáron 
eílemtékieskerlők szervezkedésénél: 
ner; jósolunk sikert.

Ui klubhír is épül 
a MAC-pálya mellett?

A  MAC-pálya átépítése ügyében 
még mindig folynak a, tárgyalások, 
legutóbb a Közmunkatanács elnö
kénél járt a MAC küldöttsége és 
alaposan megtárgyalták a lehetősé
geket. Értesülésünk szerint a jelen
legi helyzet a. következő:

Két eset lehetséges. Vagy csak a 
lelátót építik fel, alatta korszerű 
öltözőkkel és fürdőkkel, vagy ezen
kívül

üj Mubházat is

építenek. Arról már lemondott a 
MAC, hogy a lelátó alatt tornate-

HóSPORT

H e ly e t az ifjú sá g na k!!
A fiatalok rohama az „öregek* 
ellen a GSE mátrai síverseoyén

Ebben ez. érben, a sok hó ellenére 
is csak. nagyon későn kerülnek ver
senybe a magyar élsport dédelge
tett kedvencei, a, lesíklók és az ug
rók. (E l kell ismernünk: ami kis
nemzetközi sikert a havon eddig 
arattunk, azt ugrásban (Szepes 
Béla) és lesiklásban értük el.) A 
GSE mai mátrai versenye lesz az 
első alkalom, hogy a sokat próbált 
öregek a feltörő fiatalokkal össze
mérjék erejüket. Erre a mérkőzés
re árinál Is inkább szükség van, 
mert a jövő héten Bécs— Budapest 
mérkőzés lesz és — hátira már nem 
a régi nagy neveli viselői viszik a 
legnagyobb tudást a rajthoz ugrás
ban és lesiklásban.

A. mátrai sánc kitűnő állapotban 
várja ars ugTókat, akik ma délelőtt 
csapnak össze. .A tavalyi, eredmé
nyek alapján Ványa Pál győzelme 
lenne valószínű Darabos ellenében. 
Erre mutat az Is, hogy az idény 
első versenyén rendszerint még az 
elmúlt esztendő tapasztalatai érvé
nyesek. lm  már tavaly .is olyan 
nagy tehetségről tett tanúságot a

innsbrucki S£ Club legyőzte Jugo
szláviát a villachi sporthét első napján 
tartott 4X10 krn-es síváltóban Az TSC 
Kammarschmidt, Baur, Kasesacher 
Demetz összeállításban indult.

S4 FITTÓ, 83 LESIKLfl ÉS 40 UGRÓ
nevezett a magyar síbajnokságra, a 
február 2—4-ig a Mátrában rendezendő 
versenyekre. Az összetett bajnokságban 
17 felnőtt és 11 ifjúsági indul. A bécsiek 
10 férfi és 4 hölgyversenyzővel érkeznek. 
A  szövetség még 40—60 tiszti nevezésre 
is számít. A. honvédtisztek részére külön 
versenyeket írtak ki.

VÍVÁS
Datszcghy -Józsefnek, a, kitűnő tőrbaj

noknak a könyöke még mindig nem egész- 
séges_ k jóllehet igen komolyan kezeli, 
egyelőre komoly javulás nem mutatkozik. 
A baj hosszúlejáratúnak látszik s ez 

rém is legyen, mert megfelelő tor- j l}Agy veszteség a tőrgárdára. Mindazon-
naterem építése kb. 60 000 pengővel fi^esen'meigyőgyuf a ktttoő térhálók 
drágítaná az építkezést. XJj klubbá- és csakhamar ismét oszlopa lesz a tőr- 
za.t sem a saját jószántából akar gárdának, 
építeni, mert a régi „Spolar.ich“ -
palotáhan levő klubhelyiségével tel
jesen elégedett. Arról van azonban 
szó. hogy ezt a palotát, amelyet a 
MAC csak bérel,

a Közmunkatanács más célok
ra kívánja igénybe'enni.

Ha ez a szándék komoly —  és a 
folyamatban levő tárgyalások erre 
mutatnak —  a, MAC új klubházat 
is kap. amely a régi, félig lebontott, 
a jelenlegi atltéa- és birkózó-öltö- 
zöt magában foglaló klubház helyé
re kerülne.

Általános sportszempontból min
denesetre fontos lenne, ha ezek a 
tárgyalások befejeződnének addig, 
mire a munkát a szabadban meg 
lehet kezdeni. Az építkezések alatt 
úgysem lesz olyan vonzó és jóleve- 
gőjti hely a MÁC-pálya, mint eddig. 
Márpedig a magyar atlétika nehe
zen bírja el, hogy egyidőben a 
BBTE- és a MAC-pálya se álljon 
teljes mértékben az atlétika szolgá
latára.

FARKAS FERENC LEMONDOTT
az jíI T K  atlétikai szakosztályában viselt 
tisztségéről és ezzel kapcsolatban a MASz 
tanácstagságáról is. Kijeién lése szerint 
r.k HTK atlétikai szakosztálya; a, teljes 
felbomlás előtt áll. Alig két.három ver
senyző jár ki edzésre és ha valaki éréi .ve. 
sec kézbe nem veszi a hajdan annyi 
sikert aratott szakosztály ügyét, a, kék- 
fehér színek teljesen el fognak tűnni ; 
salakról. —- Azt hisszük, hogy Farka 
Ferenc sötéten lát és a helyzet mégsem 
ilyen rossz Más na.gy egyletekben sem 
tudnak sokat áldozni — anyagiakban 
az atlétikára, a lelkesedés mégis pótol 
mindent. Egészen bizonyos, hogy az HTK  
atlétikai szakosztályának még mindig jut 
annyi, mint amennyiből az MRTSE 
szárma sokkal nagyobb atlétikai szak 
osztálya él. Csak egy lelkes, kellő 
szabadidővel rendelkező vezető kell hozzá, 
hogy sz MTK szakosztálya új, még sike
resebb életre keljen.

NEMCSAK BUDAPESTEN DOLGOZNAK 
A KALAPACSVETÖK,

hanem vidéken is. Magyaróvárról Írják, 
fogy olt a télen át is folytatja edzé
seit az őszi'kerületi verseny három helye
zettje. Rácz Ernő. Lőrincz Ferenc és 
Ko'-jís N. László. Rácz ezen a verse
nyen 36.23-as, számottevő kerületi csúcsot 
ért cl. a teljesen edzés nélkül indult 
Lőrinc-, pedig 28 90-es, Kováts 25.45-ös 
eredménnyel tett ‘ tanúságot róla. hogy 
van érzéke a kalapácsvetéshez. A három 
dobó s. télen át is szorgalmas volt és 
Rácz inár 40 méteren felüli eredményeket 
ért el edzésben. Belőle elsőrendű 
kaiapácsveui lehet, hiszen még csak húsz 
esztendős. A legfőbb panaszuk a magyar- 
óváriaknak, hogy eléggé magukra van.. 
Rak hagyva és inkább csak levélbeli 
edzésutasításokat kapnak. Ez a helyzet 
most majd megváltozik, mert február 
fő.én átveszi az északnyugati kerület 
atlétáinak irányítását Cserenyei István. 
Az ö kezében pedig a legjobb helyen lesz 
a magyaróvár! kalapácsvetSk fejlődésé
nek irányítása,

GYÖNGYÖS ÉS CSONGRAD
kérte legújabban a MASz oktatófilmjét. 
Gyöngyösön a mezőgazdasági közép
iskolában, Csongrádon a gimnáziumban 
fogják bemutatni

Az egyesületek barátságos közeledésé
nek kezdete volt ebben a : évadban a 
HTVK látogatása, a, BBAC-ban A két 
egyesület megmérkőzött. Mint megírtuk, 
a párbajtőrt a BEAC nyerte nagy küz
delemben 9:7-re, a kardot a tisztek nyer
ték 12:4 arányban — könnyen. A két 
egyesület a barátságos mérkőzés után 
kedélyes lakomára gyűlt egybe. Meg
jelent itt Vincze altábornagy a HTVK 
veztöségéböl és Tolland egyetemi tanár a 
BEAC vezetőségéből. A két, egyesület 
tagjai nagy számban vettek részt az 
összejövetelen.

A PARBAJTŐKÖZÖK KÉSZÉRE IS MEG
KEZDŐDIK A VÁLOGATÓVERSENYEK 

SORA
Más esztendőkben a válogatóverseny 

valami bizonyosságért folyt. A verseny
zők pontosan tudták, hogy mikor lesz az 
a nagy nemzetközi találkozás — olimpia, 
vagy világbajnokság —, amire készen 
keli lenniük. Ezek a válogatóversenyek 
pontosan beleillettek edzésükbe. Ez így 
van jó pár éve Ezt megelőzően, a régi 
időben az egyesületek nagyobb szabad
sággal választották ki. hogy mik 0 
milyen versenyt rendezzenek. Bizony, 
ezek a versenyek nem álltak mindig 
szerves előkészület szolgálatában. De 
azután a 'szövetség,' helyesen, úgy válasz
totta' meg a válogatóversenyek időpont
ját, hogy azok éppen beleüljenek, a vivők 
előkészületeibe : végül is, mikor valóban 
sor került a nagy küzdelmekre, a vívók 
formájuk tetején vívhatták meg iegtöbb- 
nyire diadalmas harcukat. Ez a rendszer 
természetesen helyes, mert hiszen szer
ves munka s támpontot nyújt arra, hogy 
milyen ütemben készüljön a vívó. A z idén 
azonban, nehezebb a feladat. A világ 
arculata nem úgy fest, mintha ebben az 
olimpiai esztendőben válóban lenne 
remény arra. hogy a világ fiatalsága 
barátságos küzdelemben harcoljon, majd 
mosollyal az arcán kézfogással váljon el. 
Más harcok éve. köszöntött be 1940-ben. 
Kétízben máris elmaradt a vivők részére

világbajnokság, valószínűleg- az idén 
még kevésbé lesz alkalom arra, hogy 
mieink több . nemzet vívóival összemér
hessék barátságos fegyverüket. Csak a 
március il-én eldöntésre kerülő 
Teraztyánszky-emlékverseíiy a most be
látható fix pont. Az idén is úgy kell 
azonban készülnünk, mintha megtartanák 
az olimpiát és nem szabad arra. a -nega
tív álláspontra helyezkedni, hogy az idén 
úgy sem lesz abból semmi. A vívás leg- 
fentosab edzése ugyanis a verseny s a jó 
vívónak több -nagy- versenyt kell végig
vívnia, hogy formáját megőrizze. Ha nem 
folyik válogatás, ha nem komoly az azt 
megelőző küzdelem, akkör könnyen el
gyengülhet. elkényelmesedhet a gárda és 
a legközelebbi komoly harc fájdalmas 
meglepetést hozhat. A kitűnő vívógárda 
tehát úgy vív, mintha áz idén valóban 
íelölthetné olimpiai mezét s mintha az a 
bizonyos öt karika épp olyan barátság
gal fonódnék egybe, mint régen.

A BBTE
ma rendezi harmadosztályú kardverse
nyét 24 vivő részvételével áz Attila-utcai 
tornatermében. A versenyben érdekes 
csörtéket fogunk látni. Geöcze, Gerevich, 
Böszörményi. Zöld. Poíteleky, Kádár, 
Perjés, Tarczaly döntőbejutását várjuk. 
Az előmérkőzés délelőtt 3, a döntő 
délután . 5 órakor kezdődik

BEAC Ifjú gerelyvetö-síug'rója, 
Szathmáry Aba, hogy nem lepne 
meg, ha most mindenkit tűlugrana. 
Előnye, .hogy már a tél beállta óta 
a kárpátaljai síterepeket járja a 
szövetség megbízásából, —  hátrá
nya, hogy ugró-edzése a félig kész 
volóci sáncokon sem igen lehetett. 
Mindenesetre szép küzdelmet vá
runk. amelybe Szikla Péter és más 
Is beleszólhat,

A délutáni mülesíklő versenyen 
már aligha tudják a fiatalok a kül
földi pályákon. külföldi minták 
nyomán kifejlődött régi gárda leg
jobb képviselőit fSzalag, Kővári, 
Tassonyi stb.) megelőzni. De azért 
reméljük, hogy itt sem lesz egészen 
egyhangú a befutó.

A GSE-verseny alapján jelöli ki a 
szövetség azokat a versenyzőket, 
akik a jövő héten pénteken, szom
baton és vasárnap a bajnoksággal 
kapcsolatban rendezendő Bécs--Bu
dapest városközi viadalon Budapest 
színeit képviselik. Ez a körülmény 
is fokozza majd versenyzőink igye
kezetét.

TEKÉZÉS
A. Corvin A SE hatos tekecsapata ma, 

vasárnap délelőtt 9 órakor az OFH tiszt
viselők hatos csapatával játszik.
A LEGUTÓBB MEGTARTOTT BAJNOKI 

MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI: 
Nyolcas csapat I. osztály 

Kőbányai Rasz.-H'M A) 3077:29©. Leg
jobb dobók: Trunner 406, Kuczora 401, 
Láng 389, Rácz dr 386, illetve Répásy 395, 
Vejmola 393. Vida 385, Zvolenszky 374 fa.

Corvin—Hév. 2767:2728. Woth 379. Tóth 
369, Pongrácz 354, Zolnay 340, illetve Mil- 
kovits 380, Huszár 376, Fejes 346, Roma- 
sovszky 335 fa.

Nyolcas csapat II osztály 
Dan.—Kört. Szöv. 2799:2747. Fekete 374 

Gampel 367, Nádudvardy 358, Raab 356. 
illetve Hargitai O. 366, Taub L. 363, 
Széesényi 358, Gonda 325 fa.

Négyes csapat I. csoport.
Előre I!)—i'ATU. ,2000:1983 Kemerlc 3. 

300, Kovács E. 495, Soós 507, Kiricst ‘498
Ábel -184, Horváth

A BEAC ..
ma rendezi elsöosztályű párbajtűrverse- 
nyét, amely egyben válogató is. A ver
seny 24 indulója nagyon érdekes küzdel
mét várjuk s a párbajtőrhöz mérten meg
lepetésre is el vagyunk készülve. Minden
esetre'Kevéy, Rerich, Székelyhidy. Gere
vich, Dunay, Palócz, Tabajdy, Gyalokay, 
Hennyey, Idrányi s a fiatal Berzsenyi 
szereplését előzi meg különös érdeklő
dés. A , versenyt a BEAC-teremben, vív
ják délelőtt S órai kezdettel^ A  döntői-e 
$ árukor, kergl *»«%

illetve Poledovits 506,
507, Lázár 486 fa.

Négyes csapat II. osztály 
Hűvösvölgy—GTE 2046:2014. Polgár 511, 

Szabó 500, Ács D. 553, Molnár 482, ilietve 
Czobor 486, Porth 477, Poőr J . 519, Poór 
P 532 fa.

Kistex—Előre 2070:2043. Zsidi 548. 
Hasennauer 510, Czoller 528, Monori 484, 
illetve Kémerle I. 521, Kalmár 524, 
Helyes 504, Staffa 494 fa.

MAVAG—Kőbányai K. 3048:2045. Zoller 
470, Szegedy 503, Erdélyi 543, Pásti 532, 
illetve Csapody 533, Trunner 497, Ber
talan 498, Jaksitz dr 517 fa.
AZ ELŐRE TEKEZÖ EGYESÜLET HÁZI 
BAJNOKI VERSENYÉNEK EREDMÉNYE 

(100 teli. és 100 tarolásra) 1. Kalmár 881 
'566—315). 2. Kovács E. 866 (581—285). 
3. Kemerle J. 821 (569—252), 4. Kiricsi 
819 (566—253). 5. Román R. 803 (652—251),
6. Soós 795 (542—253). 7. Kemerlc I 785 
(549—236), 8. Staíía 779 (545—234). 9. Fehér 
769 (538—231), .10. Farkas 764 (544—220).
A BUDAPEST—DÉLMAGYAR KERÜLET

KÖZI MÉRKŐZÉS,
melyet január 28-ra terveztek, valamint 
a délmagyarországi alszövetség köz- 
gyfilése a vasúti korlátozások miatt már
cius 17-re halasztódott.

MOZI

Bolváry Géza nagy 
farsang! fiimiét az Ufa 
soronkfvül küldte 
Budapestre

Bolváry Géza. egy hónap előtt 
fejezte be legújabb filmjének, az 
„Operabál*-nak a felvételeit. Ba’oeis- 
bergben. Rendes körülmények között 
legalább 3—4 hónapig tart. amig 
egy film a német műteremből a ma
gyar moziba jut. ( Esetleg sokkal to
vább.) Az „ Operabál“  azonban már 
Budapestre érkezett és hamarosan 
a közönség elé Is kerül. Az Ufa 
világhírű magyar rendezőjének, a kí
vánságára jutott ilyen gyorsan Bu
dapestre 8,z ..Operabál’j. mert Bol
váry azt akarta, hogy a filmje far
sang idején kerüljön a magyar kö
zönség elé is. Lévén az „Operabál'1 
igazi farsangi film.

A. régi békebeli bécsi farsang ke
délyes hangulata, vidám forgataga 
támad életre az új Bolváry-filmben, 
amelynek a szereplőit is úgy válo
gatták össze, hogy fokozzák a film 
bécsi jellegzetességét. A  három férfi- 
föszereplő — Hans Moser, l ’aul Hör- 
biger és Theo Lingen —  nemcsak 
Bécs’oen kezdte a pályafutását, de 
ma is bécsi színésznek számit. A 
női főszereplők közül Marté Hamui 
— akit Bolváry fedezett fel a film 
számára —  bécsi operettszínpadon 
tűnt fel. A  másik két női főszereplő 
—• Fita Benkhoff és Heli Finkenzel 
ler —  szintén kitünően illik a „bécsi 
együttesébe.

Az egykor hallatlanul népszerű 
vígopera, az ..Operabál'1 fiimszöveg'e 
a népszerű bécsi színész-igazgató
író, Ernst Marischka munkája, 
zenét a zeneszerzőnek, Heubergernek 
legszebb dallamaiból a kitűnő Peter 
Kreuder állította össze. De persze 
néhány új számot is szerzett a film 
hez.

Egészen bizonyos, hogy az új 
Bolváry-film fokozni fogja a buda
pesti farsang vidám hangulatát is.

Vasárnap, 1940 január

egyébként jg otthonosan mozog áss 
ilyen ,.bolondfíbn"-ben. -4. többi sze
replő szintén kitűnő. A seriff, a,ker
tész, s. nagynéni, p j  őrnagy, az ügy
véd, az orvos.

Hát leltei hölgyek, lehet ilViiJc, fér* 
hét n eve tn i folyvást!...

A ÜTŐ

RADíTJS:

RAD I6
Vasárnap, január 28.

_Budapest I. (549.5 in.) 8: Ébresztő. 
Utána Szózat. Majd hanglemezek. 8 45: 
Hírek. 9: Görög katólikus magyar isten, 
tisztelet. (Ortutay Jenő tb. kanonok, 
beregszászi lelkész.) 10: Egyházi ének és 
szentbeszéd. (Hetényi Gyula dr érseki 
tanácsos, mezőtárkányi plébános.) 11.15: 
Evangélikus istentisztelet (Magócs Károly 
lelkipásztor.) 12.30: Budapesti Hang
verseny Zenekar. 13.45: Hírek. 14: Hang
lemezek. 15: Időszerű gazdasági tanács, 
adó. 15:45: A Ganz Ének- és Zeneművé
szeti Egyesület Énekkara. Vezényel: 
Köncz Ferenc. 16 30: Beszélgetős az eke 
mellett. Kisléghi’ Nagy Dénes dr elő
adása. 17: Hírek magyar, szlovák és
ruszin nyelven.. 17.15: Szerenádok fuvolá
ra és kürtre zongorakísérettel. Előadja: 
Hochstrasser Ferenc (fuvola) és 
ítomagnoli Ferenc (kürt). 17 40: Hazánk 
jótevői a pápai trónon. II. ’ rész. Irta: 
Vanyó Tihamér dr. 18.10: Kiskunhalasi 
nóták. Előadja: Littasy György, kiséri: 
Farkas Béla cigányzenekara. 19.15: Hírek 
19.25: Sporteredmények. 19.35: Coates:
A három ember. Hanglemez. 19.50: Ber
lini levél. 20 10: Hangképek a kormányzó 
hitvesének ,,A magyar művészetért" című 
estélyének előkészületéről. Beszél: Geeső 
Sándorné. 20.40: Huszonöt év jazz. Vil
lant Rezső előadása hanglemezekkel. 
21.40: Hírek. sporteredmények, hírek
szlovák és ruszin nyelven. 22 10: A Mel
les Béla-zenekar műsora. Vezényel: Vin
cze Ottó. 23: Hírek német, olasz, angol 
és francia nyél ven. 23.20: Murai Elek 
cigányzenekara muzsikál. 00.05: Hírek.

Budapest II (834.5 m.) 11: Lakatos 
Fioris és fia cigányzenekara. 12.05: 
Levente rádiófélóra. 15.05: Szalonötös.
18.25: É g y  város eltűnik. Thurzó Gábor 
előadása. 19 35: Beszélgetés Shackleton 
egykori útit'ársával. Pohárnok. Zoltán 
élőadása. 20: Hírek. 20.25: Bárány Sziszi 
hegedül zohgorakísérettel. 20.55: Film-
dalok és táncszámok hanglemezről.

Kassa. (259.1 m.) 10.00: A  tél dicsérete. 
Lengyel Mátyás előadása. 10.15: Evan
gélikus istentisztelet a kassai evangélikus 
templomból. Prédikál Mohi' Gedeon. 
11.15: Hírek. 11.35: Mátyás király, az 
igazságos. Költemények és hanglemezek. 
Közreműködnek a kassai középiskolák 
diákjai.
Ma! jelentősebb külföldi mű sorrészek:

8.50. Sottens: Debussy táncjáték.
8. Zágráb: Halevy: A zsidónő.
9. Róma: Szimfónikus est.
19.30 Stockholm: Beethoven: V. szim

fónia.
11.10. Brüsszel I.: Szimfónikus.est.
11. R. Paris: Kubai est.

í ,  LUy B e m  lemezek.

Nőstényig ris
A  címszereplő: Katherino Hep-

hurn. Veszedelmesebb, mint e, 
igazi nösténytigris. De nem kell 
megijedni, mert a film nem dráma, 
sőt majdnem burleszk. Olyan film 
amelyet Amerikában „nonsenseco- 
raedy‘'-nek neveznek, mi pedig nyu
godtan nevezhetünk „bolondfilm"'-, 
nek. Katié Hepbum a film férfifö- 
szereplöjére nézve életveszélyes, 

o
Katié egy milliomos hölgy unoka- 

hugát játssza. A  milliomos hölgy ke
rek egymillió dollárt Ígért egy ős 
ál^ttani múzeumnak. De erről Ka
tié (a filmben Susvnak szólítják) 
mit sem sejt. ö  gyanútlanul indul a 
golfpályára, ahol észrevesz egy fia
talember, aki a nagynéni ügyvédjé
vel játszik. Katié (Susy) nem tudja, 
hogy az ismeretlen fiatalember azért 
golfozik az ügyvéddel, hogy az ügy
véd ne beszélje le a miliiomóspöt a 
millió elajándékozásáról. A  fiatal
ember ugyanis az ösállattani mű 
zeum egyik vezetője. Magas, izmos, 
karcsú alakja ellenére — tudós. Zo- 
lógus. Ráadásul vőlegény is. Termé
szetesen zológusnőnek a vőlegénye.

Katié minderről nem tud. A közön
ség azonban tud róla. Azt ellenben 
nem sejti a közönség, ogy Katié 
azért üti . tovább a fiatalember go
lyóját és néhány perccel később, 
azért viszi el a fiatalember kocsiját, 
mert megtetszett neki. (Nem a go
lyó és nem az autó, hanem a fiatal
ember.) Ezt Katié csak a film má
sodik felében árulja el. De akkor 
már a tudósházasság a legkomo
lyabb veszedelemben- forog...

Katié (Susy) elbűvölően bolondos 
leányzó. Annái bolondosabb, mennél 
szerelmesebb. S egyre szerelmesebb. 
A  fiú (Cary.Grant játssza ezt a Sze
repet), ifjú tudóshoz illően gyámtól 
tálán. A  film minden többi szereplő
jének. is jutott némi sajátos tulaj
donság. ami feltűnően megkülönböz
teti a közönséges emberektől. De a 
filmben nemcsak emberek szerepel
nek. Dehogy. Például két leopárd is 
szerepel benne. Az egyik leopárd 
szelíd, a másik vad. S úgy össze- 
oserebérélik őket, hogy' az embernek 
lúclbörzik a háta és közben halálra 
neveti magát. A  harmadik állatsze
replő egy kiskutya. Foxi. Jobb, mint 
a leopárdok. Pár jelenete Katievel a 
film _ egyik legkedvesebb része. A  ne
gyedik állatnak csupán a csontváza 
szerepel —  egy kissé hiányosan. Ez 
egy ősállat. A  végén Katié ezt is 
rombaűönti.

©
Hepbum láthatólag élvezte a sze

repét. Még lendületesebb, lelkesebb, 
mint amilyen drámai szerepeiben 
szokott lenni. Pedig ő mindig szen
vedélyesen játszik. Hallatlanul ked
ves, mulatságos az alakítása, és 
csinos! Legalábbis sokkal csinosabb, 
miíit a komor drótnál szerepekben,

Cary Gr mit is rémek. Gyámolta
lan óriás, szemüveges atléta, ö  máj1,

IT awassial teifes gézzel 
in^yi meg m gép* 
sport. — német* 
©rszágfean

A  nyugati háború kitörésének pil
lanatában úgy' látszott, hogy a gép
sport a háború tartamára szünetel 
Németországban. Az illetékesek 
azonban felismerték a gépsport nem. 
zetvécclmi jelentőségét és úgy hatá
roztak, hogy'

az 1940-es évadban, teljes gőz
zel megindítják a versenyek 

sorát.
Szó van nagyszabású automobil, 

de főleg motor kerékpüirversenyek
rendezéséről, különös tekintettel a 
terep versenyekre, melyek katonai, 
szempontból nagyfontosságűak. A  
nagy többnapos terepversenyeken 
alakult ki ugyanis az a. gárda, 
amely a mai német haderőnek lénye
ges alkotóeleme. A  versenyek újjá
élesztésének kétségtelenül az a célja, 
hogy az utánpótlás ezen a téren se 
szenvedjen zökkenőt.

MOZIK MŰSORA:
RÖVIDÍTÉSEK: Sz — szombat, V - vasár

nap, n -  f =  </., h -  %.
Bemutató mozik

ÁTRIUM. Margil-kőrút 55. Te!.: 153-034. 
t'6, i'8, 110. Sz. V-: i'-í-kov is. Garszoulakás 
kiadó. 2-ik hét!
CASINO Kskü-üt 1. T.: 383-102., Í6, Í8, 
no. Sí. V.: í4-kcn-. is. Semmelweis.
CITY Vilmos császár-út 36. T: 111140. h6. 
h8, hiO. V.: h-l-kcú- is. Az első csók. 2-ik. 
hét! ]
CORSO Váci-u. 9. f i! , : 182-818. ne. ri8, nlO. 
Sz. V .: n4-kor is. Trópust mámor. 8-ik 
hét! V. d. c. hl2: Békeffy-mutiné.
DÉGSI Teréz-körút 28. T.: 125-952. 6, 8.
10. Sz. V.: 4-kor is. Idegen asszony.
FÓRUM Kossuth Lajos-U. 18. T.: 189-543. 
i)6, 18. h.10. Sz. V.s ni - k or is. Halálos ta
vasz. 6-ik hét! . . .
HÍ1IADO FI LM SZÍNI! AZ. Eresébe t Árt 13. 
T.: 222—499, 10—24-ig- folyt. 4 híradó.
Küzdelem az olajért. Riport a zágrábi
megegyezésről stb.
OMNI A Kölcsey-utca 3. T: 130125. 5, nS, 
no. Sz. V.; 4, 6, 8,’ 10. Canitogfi hőse. 
RADiUS. Nagymező-utca 22. T.: 122-098. 
Í6, h8, hlO. Sz. V .: 1'4-kor is Nőstény 
tigris. V. <1. e. 11: Jezabel.
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T: 
222002. i)6. f8, hlO. Sz. és V: 4, 6. 8 10. 
Földindulás.
SCALÁ Teréz-krt. 60. T .: 114411. »«, fS, 
hlO. Sz. V .: 3-kor is. Kedélyes szálloda. 
IJBANIA. Rákóczi-út 21. T.: 145-046. 6, nfi, 
no. Sz. V.: h3-kor is. Sivatagi éjszakák. 
Prolongálva!

Utánjátszó mozik
BROADWAY. Károly-körut 3. T.: 144-2)2. 
f4, ffl. f8, flO. \ t2-kor is. Modern’ idők. 
V- d. o. 11: Angyal.
CAPITOL Baross-tér 32. T .: • 31-337.
f4. ft). fS. flO. Sz. V.: ,11-kor, f2-kor.
Milliomos. szobalány.
CORVIN Üllői-üt, 40. T ;  138988. Í4, í'6, 
fS, Í10. V .: f2-kor is; 6 hét boldogság.
V. d. «. fii: Riadó a Földközi tengeren. 
ELIT Szent István körút 16. T: 114502. 
4, 6, 8,. 10. V..: 2-kór la.. Alomkapu. 
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T: 142455. 
f4, Í6, Í8. flO. V. f2-kór is. Gibraltár. V.
d. - e. f i i : Sangbay express.
KAMARA. Dohány utca 42. - T.; 143-027*
11, 2, 4, 6. 8, 10. Kék csillag.
LLOYD Hollán-mea ;7/a. T.: 111994.
4, 6, S, 10. V .: 3-kor iá. Gibraltár. V. d.
e. 11: Modern Ali-baba.
PALACE- E-rzaébet-krt 8. T.t 225-222. it. 
2, 4. 6. S, 10. Hófehérke és a 7 törpe. 
6-ik hét!
SAVOY, üllői-út 4. T .: 146040. 14. fS tH. 
Í10. V .: f2-kor is. Gibraltár V. d e 
fii: Egymásnak születtünk. ’ .
SíMPLON Horthy M ik!ós-út 62. T.: 2S89W. 
**> i b' f2*kor is. Gibraltár.a. c. 11,: Oröjc csavargó.
STÚDIÓ, Akácfa-utca 4. T.; 140840. 11. 2. 
hétt' 8’ 10‘ V "  2_kor ,s- Csapda, - 3-lk 

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-utca 17. T.t 355374.
n4, 116. n8. nlO, V ,: n2-kor is. All , a bál.
V. d. e. 11: CHarlfe C’nan Honoluluban. 
BELVÁROSI Irányi-utca 3J. T .: 384-563. 
4. 6. S, 10. Vi 2. 3. 4. 6 6. 7 8. 9. 10. 
Mámor. V. <1. e. fii, 12: A 4 nővér. 
BUDAI APOLLO Széna-tér. T- 351500. 
ÍS, h7, 9. V .: 12. f i ,  f6. 18, tíö. Bors Ist
ván. V. - d. e. f i i : Kétarcú ember. 
ELDORADO NépszmháZ-utoa SÍ. T: 133171. 
4. 6, 8. 10. V.: 2-kor is. János vitéz. V. 
d e. 10, Í12: Rintintin, a hegyek hőse. 
Stb.
HOMEROS Hermtna-úi ,. T . : 296-178. 
hő. 7. nlO. V.: í2-től folyt. Halálugrás. 
IPOLY Csálty-utea 65. 1’. 292626. 14 Í6 
f8, fin. V.: t2-kór is. Áll a y  d' 0 
f i i : Félelem.
JOZSEKV A KOST. KáMria-.tér . ?. T.t 104- 
644. 14, J6 J®. no. .: í2-kor is. A. sze
relem tolvaja. Y . d. e. fiO, Í12: A  Vén
betyár.
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T- 343947. 
11' 2:,iv, b‘ o ' -10' Szerelem tolvaja.

Ben c/ky utca S I.: H6-4I7. 
n4. nb. ,n8. nlO. V.n2.kor. is. A inikádó. 
Y;.-rkfi 10' , n2: Nagyváros.
PATRIA Nóp^nhiz Utca 13 T.t 145-673. 4, 6 8, 10. A.: 2-koj. is GibraUár. V. (1.
ÍGTáÍt'tJ l,yinásnak születtünk.
PHÖMX Rákóczi-vit 68. T .; 144-454, 11, 1, 
r i r . .”,8, t10' ^ánc a fold körül.

■RIALIO. Hákóczi-út 70. T-: 139 497. n,
in ti ”• D.8. «J0. V.: 10, 12, 3, 4. 6, 8,
10. Ilyenek a férfiak.

NEMZETI SPORT
y«7ÍeVrnk szerda és szombat 

vei minden nap. Szerkesztősé# és kiadó- 
nívatal Kp. vili., Riikfc Szilárrt-Dtea 4. 
-7 Telefon 132-r499 és 133-977. La»A. 
6imt Budapest 72. Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — W& 
jeles szerkesztő: Hoppé László. — V d a. 
lős kiadó; Kultsár István.

Előfizetési díj: Belföldre egv hóra IP 
2-20, negyedévre külföldre jl _
(Amerikába 19.—1 .
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