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Magyar sprtszitir
(Beszéljünk magyarul a sport

ban is! Idegen sportkifejezések 
helyett használjunk — a Magyar 
Tudományos Akadémia által is el- 
f^-adott — magyar sportszókat.)

asszö *= csörte 
plans — pást

A  németek hajlandók
Budapestre küldeni leg
erősebb atlétacsapatukat

A  MASz idei nemzetközi műsor- 
tervezetének kiemelkedő pontja a 
Németország ellen Budapesten ví
vandó válogatott viadal. Ez a ver
seny egyelőre csak tervezetként sze
repelt a MASz műsorában, mert 
hiányzott még a, német szövetség 
hozzáj árulása.

A  németek tegnap érkezett leve
lükben bejelentik, hogy

elvben elfogadják a MASz 
meghívását

és készséggel tesznek annak eleget. 
A zt nem tartják helyesnek, hogy 
egy országrész csapatát küldjék Bu
dapestre. Nem azért, mert az nem 
Képviselne elég erőt, hanem mert

élv! okokból ó'fc mindenkor mint
^Németország" • csapata álltak

ki,
akkor Is, amikor ugyanazon a napon 
több ország válogatottja ellen küz
döttek. Ha a költségek így valami
vel nagyobbak is —  írja. a német 
szövetség —  a Harbig, Neckermarm, 
Stöck, Trippe, Schröder, Hong, 
Slask. Brandscheit Syring, stb. ne
ves, sőt világhírű atlétákkal felvo
nuló német válogatott kétségkívül 
nagyobb vonzóerőt jelent, mint, egy 
Kiváló, de kevésbé nagyhírű, embe

rekből álló kerületi csapat.
A. MASz —  úgy látszik —  nem 

közölte levelében azt
a. határnapot,

amelyet a német-magyar viadalra 
számításba vett, mert a németek 
erre vonatkozólag nem írnak, sem
mit. Az is meglepő, hogy a németek 
válasza szerint a MASz meghívása 
csak január 13-án kelt. A  nemzet
közi előadó eddigi működése után. ez 
a lassúság újságként hat.

Reméljük, hogy most már sürgő
sen megírja a szövetség a németek
nek a kiválasztott határnapot és az 
1940-es idény legjelentősebb verse
nyét véglegesen is lekötik. Mint em
lékezetes, a németek a tavaly álta
lunk lemondott mérkőzésen

az alábbi számokból 
álló pontversenyben álltak volna ki: 
100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 10.000 
méteres síkfutás, 110 és 400 méteres 
gátfutás, 3000 m akadály, magas, 
távol, rúd, hármas, súly, diszkosz, 
gerely, kalapács, 4x100, és 4x400-as 
váltó. A  Verseny tehát az egész ma
gyar atlétagárdát fogatkoztatja és a- 
korai határnapra teljes erővel fel kell 
készülnünk. (A  MASz tervezete sze
rint a verseny június 9-én lenne.)

jEk év Is fő i kezdő
dik az Üllői-útón:

Csőrepedés miatt el
maradt az első edzés

Hétfőn délután kimentünk az 
ÍUlöi-űtra, a Ferencváros első edzé
sére. Jobb lett volna, ha sílécekkel 
mentünk volna k i,. vagy legalább ás 
hólapáttal. Sőt, az lett volna a leg
jobb, ha ki sem mentünk volna...

Be menjünk sorjába.
A  főbejáraton még valahogy be 

lehet jutni a pályára, de aki a klub- 
házból akar a pályára menni, az ok
vetlenül. vigyen magával hólapátot. 
A  pályán érintetlenül áll a hó. Tér
dig érő szép, fehér hó. Mikor fogják 
jezt eltakarítani?

Lent az öltözőben három játékost 
találunk s itt van Dimény Lajos edző 
is. ö mondja:

—  Elmarad az első edzésünk. Cső
repedés miatt. Nem  lehet befűteni a 
fürdőszobába s így edzés sem Tesz.

■— De hol vannak a többi játéko
sokt ■— kérdjük ml. —  Avagy ők 
tudták, hogy csőrepedés van f

—  Nem tudták, —  mondja nevetve 
Szoyka dr -— de a hatodik érzékük
kel megérezték.

No azért jön még egy-két játékos 
is néhányan meg fent a meleg ven
déglőben várják az újabb helyzetje
lentést.

Dimény edző kijelenti:
—  így  hát szerdán délután négy 

érakor kezdjük el az edzéseket. A 
héten még pénteken és vasárnap lesz 
edzés.

Az öltözőből átmegyünk az iro
dába. Közben Dimény a hóra mutat
va megjegyzi:

—• Úgy kellene csinálni, mint
ahogy az olaszok csinálják. Ha hó 
van a stadionban, akkor szólnak a 
katonatiszt tagoknak. Ezek kirende
lik a maguk katonáit a stadionba te
rep tisztító gyakorlatra. Egy nap 
alatt mindig eltűnt a hó.

Mester György is azon sopánko
dik, hogy mi lesz a hóval.

—- Talán majd a m iniszteri biztos 
'letakaríttatja, —  jegyzi meg valaki 
_  hiszen az M LSz-nek  is érdeke, 
hogy idejében elkezdődjék az idény. 
Sok válogatott mérkőzés van tavasz- 
szal.

Hámori teszi hozzá:
—  jSs ha senki sem takarítja le a 

havat, akkor m ajd elvisszük az ellen
feleinket Zomborba. Jó kis pálya van 
ott. 13:0-ra nyertünk rajta ...

€%s*k márciusban 
főnnek az olasz, 
főiskolások 
Budapestre

Már hirt adtunk arról, hogy az 
olasz diákversenyzők —  vívók, és 
kosárlabdázók —  február 18-án és 
13-én Budapesten szerettek volna 
megmérkőzni a mi versenyzőinkkel. 
Ez az időpont most eltolódott már A 
ciusra. Ez tűnik ki ugyanis abból a 
levélből, amit az olasz főiskolások 
Írtak Rajczi Imre dr-nak. Indoknak 
azt írják az olaszok, hogy a közbe
jött kedvezőtlen időjárási viszonyok 
miatt el kellett halasztaniok a Litto- 
riale ünnepi versenyeit Is és ezért 
a budapesti kirándulást is egy hó
nappal később szeretnék nyélbeütni.

A  magyar főiskolások természete
sen helyt adtak az olaszok kérésé
nek és az új terminusok megállapí
tását az olaszokra bízták, azzal, 
hogy lehetőleg azonnal értesítsenek 
bennünket az országok közötti via
dal új időpontjáról.

A  mi versenyzőink különben 
máris megkezdték az előkészületeket 
az olasz-magyar találkozóra. A  ví
vó fe vasárnap válogatóversenyt ren
deztek és a kosarasaink is rövide
sen megkezdik az előkészületeiket 
a márciusi nagy nemzetközi főisko
lai kosárlabda-tornára.

Norvégia bafnoksága
Oslő, január 28.

Hamarban rendezték a norvég 
gyorskorcsolyázóbajnokságot. 20 fo 
kos hidegben nagy meglepetésre H. 
Haraldsen győzött > Ch, Mathlsen és 
E, Hagen előtt. Eredmények:

500 m: 1. Finnhodt 44 mp, 2.
Engnestangen 44,1 mp, 3, H. Ha
raldsen 45 mp. 1500 m: 1. Haraldsen 
2:22.3 mp, 2. Mathiesen 2:22.8 mp, 
5000 m: 1. E. Hagen 8:46 mp, 2. 
Wangberg 8:48.9 mp, 3. Haraldsen 
8:50 mp. 10.000 m; 1. Mathiesen 
17:44.8 mp, 2. Wangberg 17:51 mp,
3. Hagen 17:54.3 mp. Női mükorcso- 
lyázóbajnokságban T. H. Björnstad 
győzött.

Sí, JÉGHOKI, 
KORCSOLYA
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Kővári BSzKRT
A  vasárnapi csapatbajnoki forduló 
hőse. Az arcán már az első menet
ben felszakadt a bőre, kétszer rogy- 
gya,nt is lett, de hősiesen harcolt 
tovább és a végén •—- kiütéssel győ

zött.

M árc iu s  2 . és  3 -á n  n é m e t
m a g y a r  fe d e t tp á ly a  ten isz
m é rkő zés  Sesz H a m b u rg b a n

A  németektől levél érkezett a ma
gyar teniszszövetséghez: országok
közötti fedettpálya mérkőzésre hív
nak meg bennünket. A  mérkőzés 
időpontjául március 2. és 3-át ajánl
ják.

A  viadal tíz számból állana. Ehhez 
azonban csak négy játékos szüksé
ges. A  németek nyolc egyes és két 
párosmérkőzést terveznek úgy, hogy 
az egyes és a kettes rangszámú, va
lamint a hármas és a négyes rang
számú játékosok DC-rendszer szerint 
keresztbe játszanának egymással. Ez 
összesen, nyolc egyesmérkőzést je

lent. A  két párossal együtt tíz mér
kőzésre egészül ki a műsor.

A  teniszszövetség örömmel vette, 
tudomásul a németek meghívását, 
mielőtt azonban a meghívásra vála
szolnának, az OTT véleményét is ki
kérik. Az előkészületek is csak az 
OTT hozzájárulása után kezdődnek 
meg.

A  németek már a visszavágást le 
jelezték levelükben. Áprilisban szíve
sen jönnének Budapestre s itt a 
hamburgi szisztéma szerint kerülne 
lebonyolításra a visszavágó mérkő-

M e g h a l l  

N e d o  N á d i
Nedo Nádi,.  az olasz vívószövet

ség elnöke, volt háromszoros egyéni 
olimpiái győztes, Rómában elhunyt.

Nedo Nádi a vívás történetének 
egyik legnagyobb alakja volt. Káp
rázatos sportpályafutásának első 
világraszóló diadala a stockholmi 
olimpia törvívó bajnokságában elért 
fölényes győzelme Magyarországon 
is ismertté tette a Hevét. De még 
jobban - megbecsülték a magyarok,- 
hogy ő volt az egyetlen külföldi, aki 
a világháború előtti nagyszerű ma
gyar kardvívó gárda közé bevere- 
kedte magát a stockholmi olimpia 
kardvívó döntőjébe és ott a sok ma
gyar között az ötödik helyre került. 
(Stockholmban még nem korlátoz
ták az indulók számát.)

Az 1920-as antwerpeni csonka
olimpiának ellenfél nélküli uralko
dója volt. Megnyerte az egyéni tőr
vívás és kardvívás világbajnokságát 
és tagja volt mindkét fegyvernem
ben az olimpiai bajnok olasz csapat
nak. A  párisi olimpián már nem 
indult: mester lett és az új olasz 
vívógeneráció tudásának ő volt az 
atyja. Korszakalkotó működését az
zal hálálta meg az olasz vívósport, 
hogy —  a sportszövetségek történe
tében teljesen szokatlanul —  öt vá
lasztotta meg az olasz vívószövetség 
elnökévé. Ebben a minőségében is 
az maradt, ami karddal a kezében 
volt: hű bajtársa és lovaglás ellen
fele a magyar vívóknak.

A Tersztyánszky- 
emlékverseny 
március 11-én lesz 
Budapesten

Az idei év legnagyobb vívóesemé
nye itthon kétségtelenül a v. Tersz- 
tyánszky ödön-emlékverseny lesz. 
A  versenyt hattagú magyar és olasz 
kardvívócsapatok vívják. A  küzde
lem minden esztendőben a világvi
szonylatban legkiemelkedőbb kard- 
! verseny szokott lenni, hiszen a leg
jobb két kardvivő nemzet, a magyar 
és az olasz legjobb kardvívói mér
kőznek csapatversenyben, ami éppen 
a legnehezebb és legkomolyabb küz
delem. Az idén ez a verseny Buda
pesten fog lefolyni a Városi Színház
ban. A  verseny időpontjában a két 
nemzet vívószövetsége megegyezett 
és azt március 11-ére tűzte ki. A  
két nemzet a fontos verseny bírált 
német vívókból állította össze. A  
zsűri elnöke Casmir, a kitűnő olim
piáé német all round vívó lesz. A  
szavazóbírákat még névszerint nem 
jeölték ki, de ezeket is a német ví
vók közül választják. A  versenyre 
természetesen az egyes csapatokat 
még nem állították össze, mert mind
két szövetség a legjobb formában 
lévő versenyzőket akarja kijelölni.

1 4  v e r s e n y z ő
k é p v is e l i  B é c s e t  
a  B u d a p es t—B écs  
s í v ia d a lo n

Népes gárdával jönnek el & bé
csiek a mátrai Budapest—Bécs vá
rosközi símérkőzésre. A  nevezések á  
következők:

18 km: Kritzer. Proissl, Freyer és 
Uschan.

Ugrás: Gaíéither, Elsigan, S'chöny, 
Freyer, Frick és Gameirth.

Műlesiklás: Nekam, Elsigan,
Schöny, Freyer, Kritzer, Frick és 
Galeitner.

Női műlesiklás: Baumann, Gasser, 
Linhardt és Doleschall.

Mindkét. részről annyian indulhat
nak, amennyien akarnak. Az első 
három legjobb budapestit és bécsit 
értékelik 6— 1 ponttal.

A  műsor a következő:

Péntek délelőtt: IS km-es futás
(egyúttal Budapest—Bécs), ifjúsági 
12 km-es futás. Délután: lesiklóver- 
seny férfiak és hölgyek részére.

Szombat délelőtt: mülesiklőver-
seny férfiak , és hölgyek részére 
íegyúttal Bécs—-Budapest), délután 
ugróedzés.

Vasárnap délelőtt: ugrőverseny
az - összetett bajnokságban Indúló 
versenyzők részére, . utána egyéni 
ugróverseny (egyúttal Bécs—Buda
pest).

3 órakor indulás Budapestre s a. 
BSE klubhelyiségében hirdetik ki az 
eredményt bajtársi összejövetel ke
retében.

u- ■ W i

Jelölt a MUSas
A  MUSz szerdai közgyűlésére a 

szövetség által kiküldött jelölőbi
zottság hétfőn este állapította meg 
a hivatalos jelölőlistát, amelyet 
azonban még kedden ifj. Horthy 
Miklós elnök elé terjesztenek. A  hi
vatalos jelöléseket csak ezután hoz
zák nyilvánosságra.

Zemler Vilmos, a szövet
ségi képviselő helyet
tese ;

a f f—  Csontos „szét 
után ütött!

A  Csontos—Németh ökölvívó mér
kőzés alatt Kreiss László dr. szövet
ségi képviselő nem tartózkodott a 
színpadon. Megbízta azonban Zem
ler Vilmost, a bíróbizottság egyik 
tagját, hogy az alatt a rövid idő 
alatt, amíg távol lesz, helyettesítse. 
Kreisz dr. tehát nem tud hozzászólni 
a vitás kérdéshez.

—  Ha tényleg kiderül, hogy Cson
tos „szté“ után ütött —• mondotta 
tegnap, —  akkor még nincs lezárva 
az FTC—-BSzKRT mérkőzés ügye.

Zemler Vilmos, a helyettes, egé
szen tisztán látta a kiütést.

—- Határozottan láttam, hogy 
Csontos „szét“  után lendítette neki 
az öklét —  közölte Zemler. —  A 
mérközésvezetö vezényszava után 
még eltelt egy-Rét tizedmásodperc, 
amikor a m it sem sejtő Németh be
kapta a jobbhorgot. Szó sem lehet 
arról, hogy Csontos ökle éppen len 
dületben lett volna a t,szét“  vezény
szó elhangzásakor.

Ezek után kíváncsian várjuk a 
szakbizottság döntését a szerdai ülé-

Uszéínkat és vízilabdázó
inkat Is meghívták 
a németek

A  néniét űszőszövétsőg március 
elejére, vendégül szeretné látni a 
magyar válogatott vízipólócsapátót 
és néhány utánpótlásba tartozó 
úszót. A  portya állomása Boroszló, 
Berlin, Brandenburg és Magdeburg 
lenne. A  németek a kis németországi 
uszodákra való tekintettel, azt sze- • 
retnék, ha ötös vízipólócsapatok sze
repelnének. Ehhez azonban a ma
gyar szövetségben nem sok a haj
landóság. Egyáltalán kétséges, hogy 
a Nemzeti Sportuszoda üzemszüneté 
miatt megvalósulhat-e a németor
szági portya.

Ma indulnak korongozóink
— Saját tudósítónktól. —

Tegnap este tartotta utolsó nagy 
edzését a garmischi tornára készülő 
válogatott korongcsapatunk. Közel 
másfél órát tartott az edzés és a 
fiúk mindannyian nagy kedvvel ját
szottak. Lator dr is nagyon elégedett 
volt a látottakkal és kijelentette, 
hogy- a portyán minden valószínűség 
szerint jól fog játszani a Csák dr — 
Barcsa dr, Hubay —  Margó dr, 
Miklós, Jeney, cseresor: Szamosi,
Háray, Helmeczi felállításű váloga
tott csapat. Két tartalékot is visz
nek magukkal, Dobák és Gergely II  
személyében. Az egész válogatott 
gárdában talán a BBTE örökmoz
gója, Szamosi volt a legboldogabb, 
mikor vélegessé vált az utazása.

A  jól sikerült edzés után Lator dr 
még egypár rövid utasítást adott a 
csapat tagjainak. A  csapat ma dél
ben indul el Garmiscli felé,. Bécset: 
át.
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Í'TO—BVSC (ökölvívás) oaaaao ?„00000 

BTK—BSzKRT (ökölvO- .O,.*.?eo.*eo 

Milano—Genova oo®oa.00 Ooo,.,s..00„  

Xj£2 ío—Florentini, oow„co oaaooa%tB0o,o 

Kovara—Torino oa5«ooco0o o<,̂ ooa?.aoaoaa 

Bologna—Modenát 0„ „ o o9oo..s»o..., 

Jnrenfrng—Triesíina O31>0 O0.,o.2.«o9„  

Ves.«z1a—Soma ooo.oa®eoo «<»««.,.§.0,0<>6
Pót verseny s A pontversenyben csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dön': eh

Napol*—Asnhrasians OO0o

Liguria—Bari „,o,o( « „  „ „ „ s ,, , , .

A pál yé̂ é &<eve és elmés

®««OO«ÍOOSBS0 pflo 9C0 »3000 o5<! O® 30000600890000 O®

A beküldő aláveti magát s feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki hetenktm 
ötnél több szelvényt küld, sz tegyen

E g y  is t á n b u f i  f é n y k é p é s z  í c l f c *  

e fe ^ te  az a gy  t rö sz t  k ó r o k o z ó  

L a c i f iú s á t

Öwiisepség

Mc,atyi*kasa narligc^pípával mutatkozik maf< 
te a körúti kavefiazban

Takács Béla komoly és tréfás hangú levele 
a Hungári portyájáról

átkozik

idő ksreszteí, vagy csillagot j
A  m á s o d ik  fé l id ő t  

it p o r tu g á lo k  
n y e r t é k  m e g  
P á r ls b a a
Jeges talajon folyt le az első pá
risi háborús válogatott mérkőzés

'A francia-portugál válogatott 
mérkőzésről, amely 3:2 (2:0) ará
nyú francia győzelemmel végződött, 
hétfői számunkban, röviden, már be
számoltunk. A  mérkőzés részleteiről 
a következőket jelenthetjük:

A  fagyott, jeges talaj erősen csű  ̂
szós volt a Parc des Princes-pályá.n. 
A  két csapat így állt fel:

Franciaország: Síden —  Mattler, 
V andooren —  Bourbotte, Jordán, 
Diagne — Veinante, Heisserer, Ko
rányi, Hüti. Courtois.

Portugália: Ásevedo —  Simoes,
Pirító —  Pereim, Ferreira, Amaro 
«— Crna, F. Ferreira, Peyroteo, O-o 
mez, Murao.

Érdekes volt, hogy 0 , portugálok 
hamarabb alkalmazkodtak a nehéz 
talajhoz. Csatáraik bátor lövésekkel 
ugyancsak adtak munkát Hidennek. 
Különösen C'rtíz vezetett néhány na 
gyón veszélyes támadást. A  francia 
csatársort Courtois lefutásai hozták 
lendületbe, a lövésekről pedig Korá
nyi gondoskodott. A  franciák ár
nyalattal jobb technikája lassan ér
vényre jutott és a 1T. percben Heis
serer, a 24. percben Korányi lövése 
talált utat Azevedo hálójába.

Szünet után fokozódott az Iram. 
'.A franciák erősen szorongattak és 
a 18. percben már 3:0-ra vezettek 
Korányi újabb góljával. A  portugá
lok ennek ellenére sem adták fel a 
küzdelmet, kitartóan rohamoztak és 
a 38. percben, majd a 40.-ben Peyro 
teo egymásután két gólt lőtt. Már- 
már úgy festett, hogy az egyenlítés 
is sikerül az utolsó percekben a por
tugáloknak. Ekkor a kitörő Cour- 
toist felbuktatta a 16-oso-n belül 
Pinto. A  11-esnek Hüti futott neki, 
a nem túl erős lövést azonban Ase-

Istanbul, január 25
Három nap egymásután a Hungá

ria eddig csak egyszer játszott. Ha 
jól emlékszem: 1933 júniusában, Po 
ssonyban. Akkoriban ott a Bratisla- 
vát, a Pacin g Parist és a S pari át 
vertük három egymásután! napon 

( megnyertük a tornát. A  harmadik 
napon 4:2-re győztük le a Spartát s 
ez volt a torna legszebb, igazi jő 
sportot nyújtó, izgalmas küzdelmet 
hozó mérkőzése.

Ez jutott eszembe, amikor megér
keztünk ide s közölték velünk, hogy 
a harmadik mérkőzés nem kedden, 
hanem hétfőn lesz. Első gondolatunk 
az volt, hogy ebbe nem megyünk 
bele, de azután fontolóra vettük azt, 
hogy a Ferencváros is így játszotta 
az első három mérkőzését s el kel
lett fogadnunk a török OTT érveié 
sét is. A  Besiktas elleni mérkőzé
sünk ugyanis együtt került sorra az 
Istanbul—Ankara mérkőzéssel. Ez a 
műsor a török Barban bayrum ün
nepség negyedik napján, kedden lett 
volna, de a törökök azzal érveltek, 
hogy a katonajátékosoknak nem 
tudnak ilyen hosszú szabadságot 
szerezni s így került előbbre a mű
sor. Pedig fáradtak voltunk az uta
zástól.

K alandos út
Athénban azt terveztük, hogy 

szerdán délben hajóval elindultunk s 
így már csütörtök délután Istanbul- 
ban leszünk. A  szép, csendes tenge
ren kellemes utunk lett volna. De a 
tervünk felborult. Drachmáért csak 
görög hajó visz, görög hajó viszont 
most nem közlekedik. Ekkor a Gitta 
di Bari nevű. olasz hajót választot
tuk. Az olasz hajó miatt viszont va
lutát kellett igényelnünk a görög 
nemzeti banktól, de hiába járt köz
be a görög szövetség —  valutát nem 
kaptunk. íg y  kénytelenek voltunk a 
fárasztó vasutat választani. Szerdán 
délben egy órakor indultunk és éjjel 
fél 12-kor érkeztünk Szalonikibe. A  
megrendelt autóbusz nem várt reánk 
s így villamoson kellett bemennünk 
a szállodába. Egy óra volt, mire 
ágyba kerültünk. Csütörtökön reg
gel hatkor már fel kellett kelnünk, 
mert negyed nyolckor indult a vona 
tünk. Ezen a vonalon naponta csak 
egy gyorsvonat jár, így tehát az 
mindig zsúfolt. Most is zsúfolt volt. 
Sok a megálló, a vonat úgy megy 
mint otthon a személy... Csak. este 
fél nyolckor értünk Alexandropou 
lasba. Itt átszálltunk egy még zsú 
foitabb motoros vonatra,, amelyen 
állva vacsoráztunk a megmaradt ha 
zaiból. Ezzel a motorossal este fél 
11-kor érkeztünk Pithionba, a görög 
határállomásra. Itt annyira elhúzó 
dott a vámvizsgálat, hogy mire a 
büffébe bejutottunk, csak egy kávét

vedo szögletre tolta. Az utolsó per- vagy teát hajthattunk fel, mert fél 
eekben a franciák teljesen beszorul- I 12-kor már befutott a Budapest— 
tak, de most már nagyon vigyáztak j Belgrád—Istanbul vonalon járó
& kapujukra.

A Gázgyár február 3-án tartja évad
nyitó vacsoráját, utána a „Gázosok" is 
elkezdik az edzéseiket.

A _ jövő inét folyamán elkészül a 
BSzKÜT-lelátó javítási munkálata., úgy
hogy az idény elejére már kifogástalan 
állapotban várja a BSzKRT-szurkolókat, 

Penderiket. az Ungvár volt csatárát 
— hír szerint — két NBB-egynsületünk 
Szeretné megszerezni. A két NBB-esapat 
között alighanem a harmadik — lesz a 
győztes.

O l v a s s a  a z

ELLENZÉKET,
mert a legmegbízhatóbb 
és legfrissebb anyagot a 
legk ivá lób b  újságírók 
feldolgozásábban hozza.

Hirdessen az

ELLENZÉKBEN,
mert ezt a lapot minden 
kom oly  vevő és eladó  
mindennap elolvassa.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
c l u j - k o l o z s v A r ,
tiEíversitatll Str. (Egyetetn-u.) S

gyorsvonat. Innen kezdve II. osztá 
lyon utaztunk, de ez az osztály is 
zsúfolt volt. Szétszóródva, 8—10 
fülkében helyezkedtünk,, el. Aki tu
dott ülve aludni, az aludt, a többi 
bóbiskolt. Ez a keleti kényelem 
azonban csak hajnali 3 óráig tar
tott. Akkor ugyanis a török, ünne
pekre hazautazó szabadságos kato 
nák annyira megrohanták a vonatot 
hogy végül még állóhely sem ma
radt. Kétórás késéssel, péntek reggel 
nyolckor érkeztünk Istanbulba. Min
denki rögtön ágyba feküdt és már 
aludt is. Ebéd után közöltük a fiúk
kal, hogy a reánk .váró terhes fel
adatnak csak akkor tudunk eleget 
tenni, ha mindenki pontosan betart
ja a beosztott műsort.

-— A város bennünket keddig nem 
érdekelt! -— ez volt a jelszó.

ffarlsnyaszármosás
Péntek esténk gyúrásból és korai 

lefekvésből állt. Szombaton reggel 
9-kor mindenki az ágyban kapta a 
reggelijét, 11 órakor ebédeltünk, 
utána újra lefeküdtünk, hogy behoz
zuk az elmulasztottakat. Három óra
kor aztán kimentünk a pályára az. 
első mérkőzésünkre. A z előírt asz
kéta műsorba csak az hozott egy 
kis változatosságot, hogy szombaton 
délelőtt megkoszorúztuk a török is
meretlen katona emlékét, meg az, 
hogy a szombati mérkőzés után 
Barkóczy fökonzulunk s végül, hogy 
a vasárnapi mérkőzés után Szarad- 
zsogiu külügyminiszter adott teát a

csapat tiszteletére. Különben a há
rom nap alatt az utunk ez volt: szál
lodai szoba — szállodai étterem — 
pálya és vissza

A fiuk első szóra megértették, 
hogy miről van szó s senki sem. láza
dozott. Mindenki csak azzal törő
dött, hogy az erőnléte rendben le
gyen.

íme egy kis apróság.
Szombaton a pálya a hajnali zá

portól jő sáros volt, tehát a délutáni 
meccsen a harisnyaszárak mind sá 
rosak lettek. Igen ám, de a második 
készletünket még pénteken mosásba 
adtuk, hogy az meg hétfőre legyen 
tiszta. Mit volt mit tennünk? Szom 
bat este fürdés közben nagymosást 
rendeztünk. Mindenki kimosta a ha
risnyaszárát s megszárította a fűtő
testen, hogy vasárnap tiszta hari: 
nyaszárban állhassunk ki.

A a  a g y f p ö s r t  
kérokQ zó baeilíusa
A három, mérkőzés sportbeli ered

ménye jónak mondható. Csak egy 
mérkőzést vesztettünk el, azt is csak 
egy góllal, még hozzá olyan góllal, 
amelyet csak súlyos játékvezetői té
vedéssel lehet gólnak nevezni. A  tö
rök lapokban jó kritikákat kaptunk

Hétfőn reggel az egyik lapban 
szombati és vasárnapi mérkőzések
ről fényképeket fedeztem fél. A  cím 
lapon van egy kép a török kapu előtti 
jelenettel. Ezt a képet, mindenkinek 
megmutattam s elviszem haza is 
Otthon bekereteztetem és az öltöző 
ben kifüggesztem. Csatárainknak ezt 
mondtam:

—  Látjátok, a török fényképész a 
szerencsés lencséjével felfedezte az 
agytröszt súlyos kórokozó bacillu- 
sát.

A  képen ugyanis Cseh az ötösön 
küzd a labda megszerzéséért s pár 
méternyire tőle Kardos és Vidor ezt 
csak nézi, nézi...

Erre mondtam
■— Ha majd fordítva lesz, ha majd 

kettő dolgozik, kettő mozog s csak 
egy áll és nézi, akkor eredményesebb 
lesz a csatársorunk!

Twray a* „angol** ' 
ás más bírálat
Nem tudom, hogy ennek az enyhe 

húzásnak mennyi szerepe volt, de 
tény, hogy az, hogy a hétfő délutáni 
mérkőzésen. Kardos olyan váratlan 
hosszú labdákat adott a szélsőknek, 
Cseh pedig a jobbösszekötöben úgy 
dolgozott elöl-hátul, hogy az angol 
futball híveinek a nyála csuroghatott 
volna. A  csatársorunk sokszor já t
szott már nagyon szépen eddig is, 
de ezen a mérkőzésen maradék nél 
kül nyújtotta a tudását. (Hungária 
—Besiktas 5:2.) Ahogy hátrafelé 
megyünk a csapatrészeken, az össz
teljesítmény annál kitünőbb. A  fede
zetsorunk minden mérkőzésen meg
bízhatóan játszott. Turay, szigorúan 
az angol rendszer szerint mindig a 
védelmet tekinti főcéljának. A  táma
dásokat mindig Négyest, Sebes és 
Dudá.s készítette elő. A  fedezetein
ket szívós, lelkes munkájukért csak 
dicsérni lehet.

Kis és Bíró, a, két hátvéd nyolc 
mérkőzésen adott kitűnő teljesítmé
nyére nem is találok dicsérő jelzőt. 
Látni kellett volna, hogy hogyan 
rúgtak kapásból, még hozzá minden 
helyzetből, hogy milyen biztosan sze
reltek, hogyan robogtak bele min
den veszélyes helyzetbe és hogyan 
tisztázták azokat. A  fiúk egymás 
között csak néhány keresetlen szó
val szokták elintézni valakinek a jó 
játékát, de most maguk mondják:

• Nem értjük, hogy hogyan lehet 
minden mérkőzésen olyan jól játsza
ni, mint ahogy Kis és Bíró játszott 
eddig.

—  Egyik mérkőzésünkön ragyogó 
arccal figyeltem a két hátvédünket, 
mire Sebes Guszti kiszólt a játék
térről:

-— öreg haver, ugy-e élvezed?!
—  Bizony, bizony —- mondtam 

neki —  ezek az én kedves gyerme
keim, kikben nekem kedvem telik.

A  védelmi hármashoz természete
sen hozzátartozik Szabó is, azaz he
lyesebben Zábó, mert Szabó olyan 
nagyszerűen véd, annyira tökéletes, 
hogy pályán, utcán már folyton kia
bálják is a srácok:

Zábó, Zábó!

Hétfőn a díszvacsorára eljött 
Szaradzeoglu külügyminiszter is. ö 
a Fenerbahce elnöke, a labdarúgás 
igazi barátja s fiaival együtt vasár
nap délelőttönként még az egyesü
lete ifjúsági mérkőzésein is sokszor 
megjelenik. Amikor bejött a terem
be. felállva tapsolták. Majd amikor 
odaért a helyére, a részéi e fenntar
tott karosszéket gyorsan kicserélte 
rendes székre s így szólt:

-— Fiúk, ügye- elfogadtok rendes 
széken is?

9

Á  vacsorán Feridun, az itteni OTT 
istanbul! kerületének elnöke üdvözölt
bennünket. Megköszönte a játékun
kat, majd kijelentette, hogy a Fe
rencváros és a Hungária vendégsze
replése jő hatással lesz a török lab
darúgásra. Poharát a török-magyar 
barátságra ürítette. Barkóczy fö
konzulunk válaszolt török és francia 
nyelven s annak a reményének adott 
kifejezést, hogy hamarosan török 
csapatot láthatunk vendégül Buda- 
pesten. A beszéd végéti az egyik 
ankarai katona-játékos meglepő jó 
magyarsággal éltette Mag yarorszá- 
got.

Hogy milyen fáradtak voltak a 
fiúk a, három játéktól, arra jellemző 
az, hogy hétfőn este 11 órakor senki 
sem élt a kimenővel.

„E la d ó  és a ba^ár**
Kedden későn keltünk s végre 

megnéztük a várost. Délután átmen
tünk az Aranyszarv másik parimra, 
a tulajdonképpeni Istanbulba. Mert 
maga Istanbul több városrészből áll. 
Ahol ml lakunk, az a Beyoglu. A  
Boszporusz felé fekvő rész az tisz- 
küdar, a Márvány-tenger ázsiai 
partján fekvő részt Kadiköy-nek ne
vezik.

Szóval kedden délután fölkerestük 
a keleti városok jellegzetes bazár
ját. Itt- sok üzletsor van egy fedett 
épülettömbben. Együttes megjelené
sünk nagy feltűnést keltett, különö
sen akkor, amikor énekelni kezdtük 
a, „Perzsa vásár" paródiáját:

—  Eladó ez a bazár...
A  török kereskedők nyomban 

megrohantak bennünket:

Ftjk
j

P á ly á z a t
Bérkezési batáridő II. 3. déli V. 

FTC—BsVSC (ökölvívás)

BTK—BSztfvBT (ököl?.).. Ooeoco§, 

Milaao—Ccnoiva ©oocoooo e®00.oS, 

Laaio—FiorenttTíS. O»oooe 00o0o0g£ 

ovara—Torino ^.»»oo»oo oooSOo2< 

BoJogrna—Modena O»oo©o 

Jnventns—Triestina oooo oo«000s. 

Vénczta--Roma ©o®0«o§»
Pótverseny; A pontversenyben csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.

Napoli— Ambrostana 

Liga rí a—Bari o00oo<

A pályázó neve és elmos

fiOSOCOOCOOOO 060*CO<*0 0®0 oüöooööoooüoqg

OOOOQOOO©roooooCMicscet, 0O0 ©Go ®o 0O0 oOo o o
A beküldő aláveti magát a teltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget keli mellékelni. Aki hetenlcint 
ötnél több szelvényt küld, az tegyen

ide keresztet, vagy csillagot

■—■ Efendi, efendü...
Kínáltak ezek mindenfélét. Köztük 

természetesen sok görög és örmény 
kereskedő is volt. Estig mulattunk, 
itt! Ha valaki vett egy réz hamu
tartót 50 piaszterért, akkor öt perc
cel később a másik soron ugyanezt 
a hamutartót 10 • piaszterrel olcsób
ban kaphatta meg. Tehát az járt jól, 
aki tanulmányozta az alkudozás le
hetőségeit s szépen kivárt. Majdnem, 
mindeki vett emlékbe a nargilé-pipák 
cigaretta szívására berendezett .ki
csinyített másából, A körúti kávé
házi tanyánkon majd bemutatkozunk 
ezekkel. Legalábbis Cseh Matyi sze
rint. Addig a szállodánk melletti ma
gyar csárdába járunk minden dél
után hat órakor. Ezt kineveztük 
klubhelyiségnek s itt beszélgetünk, 
el az itt működő magyar artistákkal.

Takács Béla.

Február 11., Megyeri-űf: 
Újpest-Taxisok
barátságos mérkőzés
és més apróságok Újpestről

í .  'Az újpestiekre ugyancsak áll a 
megfejelt közmondás: A  hóból is
megárt a sok. Olyan hatalmas hó
tömeg borítja mind a nagy pályát, 
mind pedig a kis pályát, hogy azt 
nem lesz könnyű dolog letakarítani 
róluk. A  kis pályáról, megkezdték 
elhordani a havat, de hamar fe l 
adták. Most rést vágtak a kerítésen 
és újra nekilátnak a munkának. Fél 
hivatalos szakértői vélemény szerint 
a kis pályán 30—40, a nagy pályán 
50—60 vagonra való hó van. Vasár 
nap még aligha lehet játszani a gye
pes pályán, sőt február 11-ig sem 
lesz egyszerű ennek a pályának 
hőtalanítása.

2. Mester csak civilben nézte va
sárnap a csapat edzését, mert nincs 
egészen rendben. Az elmúlt hét kö
zepén a lilák, levelet kaptak Mester 
töl. Irta, hogy beteg és nem mehet 
edzésre. Mészáros mester —  'az óva
tosság sohasem árt! —  felkerekedett 
és kiment Szentendrére, hogy utána
nézzen: csakugyan beteg-e a fiú
vagy pedig csak „iskolabetegsége' 
van, mint hajdanában szokott lenni, 
amikor a Mester-gyerek még a feke
te-fehéreknek küldözgetett hasonló 
tartalmú leveleket. Ezúttal nem volt 
hamisság a dologban. Mester való 
bán ágyban feküdt elég komoly láz
ban. Mester azt mondja: annyira
megszokta a francia éghajlatot, 
hogy most egyelőre nem bírja az itt 
honit. Folyton meghűl. Mindenkinél 
jobban várja a tavaszt, hogy végre 
megszabadulhasson a minduntalan 
jelentkező náthától.

3. Zsengellér ezen a héten már Ú j
pesten lesz. Hogy edzésbe mikor áh, 
az még kérdéses.

4. Szűcs Gyurinak kisebb fajta to
rokfájása van. A  vasárnapi edzést 
valamivel előbb hagyta abba, mint a 
többiek.

5. Az újpesti fiúk nagyon várják 
már a KK megnyeréséért járó kicsi
nyített ezüstkupákat. Szeretnének 
már inni egy kicsit belőle. Nagy kér
dés azonban, hogy mikor tudja az 
MLSz a kupákat elkészíttetni.

6. Még bizonytalan, hogy február 
4-én melyik csapat lesz az Újpest 
ellenfele. Könnyű ellenfelet ugyanis

most nehéz találni, mert a kiscsapat 
tok még nincsenek edzésben.

7. Végleges, hogy február 11-én tt 
Taxisokkal mérkőznek, a lilák a Me
gyeri-útón. Csupán az a kérdés, hogy 
melyik pályán: az edzőpályán-e,
avagy a nagypályán. A  vezetőség 
szeretné, ha ez a barátságos mérkő
zés már a füves pályán lenne, ez 
azonban a hótól függ.

dől el,
hogy mi lesz a végeredmény a Téli Kupa 
Pályázatunkban. Már csak az utolsó 
forduló van hátra, már csak a VI 
számú szelvényt kell beküldeni. Két
szeresen fontos, hogy a pályázók ezzel 
a szelvénnyel jól szerepeljenek, mert az 
esetleges holtvernyeket az elönti el hog*' 
ki ért el jobb eredményt a VI. számú 
szelvénnyel.

jEzi a szelvényt olyanoknak is érde
mes beküldeniök, akik a. pályázat
ban eddig nem vettek részt, mert 
ezzel a szelvénnyel nemcsak a heti 
versenyben, nyerhetnék, hanem a 
csúcs- és telitalálatversenyben is.

Az utóbbihoz az kell, hogy megjavítsák: 
a csúcs- és telitalálatverseny eddigi leg
jobb eredményeit, vagy. legalább is 
beállítsák azokat. A  VI. számú szelvé
nyen az ökölvívó csapatbajnokság két 
döntőjére, hat olasz bajnoki eredményre 
és a pótversenyre kell tippelni.

Már most közöljük, hogy az V. számú 
szelvénnyel siralmasan szerepeltek a. 
pályázóink. Az éllovasok közül többen is 
csak keservesen szedtek össze 20 pontot.
PÁLYÁZATI ÜZENETEK

Gyöngyös: Egy héten legalább egysza* 
két szelvényt is közlőnk.

Dárdai A.: A pontállást legutóbb jól 
közöltük. SzivesKeigék a „Pályázati üzer 
netek" rovatot napról napra íigyetenr 
mel kísérni.

EIGUKIA— NAPO L! 2:0
A  hétfői számunkban közölt olasz 

eredmények közé hiba csúszott be. 
A  Liguria—Napoli mérkőzés eredmé
nye nem 0;2, hanem 2 :0 .

A MUNKÁCSI SE IS KOMOLYAN
KÉSZÜLŐDIK

a tavaszi idényre. Január 15-e óta heten
ként kétszer tornateremben tartanak 
edzést a munkácsiak. Az edzéseket 
Furik Ferenc vezeti.- Február elején már 

szabadba teszik át az edzéseket. Ab 
MSE vezetőségébe a decemberi köz
gyűlésen több új embert választottak, 
akik nagy erővel munkálkodnak azon, 
hogy a csapatot átszervezzék ős megerő
sítsék. Máris leigazoltak egy új kapust, 
de még több igazolás is várható.
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15-20 éves tanulók játszhat" 
nak, egyesületnek kiadottak 
nem játszhatnak a Szent 
László-vándordíjért
Megjelent a vándordíj-küzdelem kiírása

A  BÉKEREM BECS 
FARSANGI HANGULATA

A  Szent László-vándordíjért folyó 
febdarűgóltüzdelem kiírását már tü
relmetlenül várta az érdekeltek, ta
nárok és diák-labdarúgók serege. Az 
országos vándordíjmérkőzés lebo
nyolításával megbízott KISOK most 
elkészítette a küzdelmek lebonyolí
tásának szabályait, a versenyki
írást.

A  Szent László vándordíjas ver
seny kiírása a kővetkező:

„,A vándordíj mérkőzésekre benevezhet 
tégy csapattal minden közép- és közép
fokú iskola, amely tagja a KISOK-nak.

A csapatban az illető iskola rendes 
tanulói közül azok szerepelhetnek, akik 
1920—1925-beit születtek. Sem fiatalabb, 
ísem idősebb tanulók a versenyben részt 
Siem vehetnek. Éppúgy . nem vehetnek 
orészfc a magántanulók és az egyesületek 
ereszére kiadott tanulók sem (Alapító- 
levél 2. §), valamint a folyó évi január 
1-től visszavont tanulók.

A játékosoknak szabályszerűen kiállí
tott KISOK arcképes igazolványt kell 
beszerezniök. A budapesti és szegedi 
középiskolák játékosai sportorvosi, a 
többi városok játékosai pedig iskola- 
orvosi bejegyzéssel igazolják versenyzési 
alkalmasságukat. Szabályszerű arcképes 
■igazolvány nélkül játékos be nem állít
ható. E szabály betartásáért, valamint 
az arcképes igazolvány adatainak helyes
ségéért a sportkör vezető tanára fegyel
mikig felelős. Ezért az igazolványokat a 
sportkörvezető tanár személyesen töltse 
ki a rendelkezésre álló hivatalos adatok 
alapján és az így kiállított igazolványt 
a sportkör hivatalos pecsétjével és 
aláírásával hitelesíti.

A játékvezető által kiállított, vagy 
fegyelmi vizsgálat alatt álló játékos 
mindaddig részt nem vehet a további 
mérkőzéseken, amíg ügye elintésével 
újra játékengedélyt nem kap.

A mérkőzésekre a csapaton belül egy-

körébe tartozik. Ilynemű intézkedés ellen 
felszólalásnak helye nincs.

A  mérkőzések rendszere: kieséses.
Játékidő 2X35 perc. Döntetlen esetén 
15 perces szünet után a mérkőzést a 
legelső gólig kell folytatni. Ez a küzde
lem 15 perces játék után helycserével 30 
percnél tovább nem tarthat. Ha ezalatt 
sem változna az eredmény, akkor a 
játékvezető a két iskola vezetőtanárának 
jelenlétében sorsolással dönt a tovább
jutás felől.

A  játékosok arcképes igazolványait és 
a csapat felállítását a kísérő tanár 
köteles a játékvezetőnek a mérkőzés 
megkezdése előtt 15 perccel személyesen 
átadni. A csapatfelállítást tartalmazó 
íven a játékosok születési adatai (szüle
tési év, hónap és nap) is feltűnteten- 
dők.

Szövetségi játékvezető kiküldő sorol __ a 
Központ útján történik gondoskodás.
A kiküldött szövetségi játékvezető _ meg 
nem jelenése esetén a csapatok kötele
sek alkalmas szükságjátékvezetőről gon
doskodni és a mérkőzést lejátszani.

A mérkőzés eredményéről szóló és a 
játékvezető által aláírt jelentést a győz
tes csapat tanára köteles a ^mérkőzés 
után azonnal (express) a Központhoz 
postán elküldeni. Az ebből eredő kése
delem, vagy hanyagság a győztes csapa
tot terheli és a további mérkőzésekből 
való kizárást vonhatja maga után.

Pályaválasztási jog nincs. Elvileg a 
mérkőzés színhelyet a Központ annak a 
csapatnak a székhelyére fogja kitűzni, 
amelyik csapat a másik utazását kedve
sebb anyagi feltételekkel jobban, meg
könnyíti. . „

Nevezési díj nincs. Nevezési határidő: 
1940 február 15 déli 12 óra. Nevezések a 
szokásos módon a Központnak külden
dők be. Óvási határidő 48 óra.

Díjazás: A vándordíj végleges elnyeré
séhez három egymásutáni, vagy öt sor
rendhez nem kötött győzelem szükséges. 
A győztes csapat a vándordíját intéze
tének igazgatósága által kiállított át
vételi elismervény ellenében egy éven

gjzínű és sportszerű öltözékben kell 
kiállani, továbbá minden csapat köteles 
ölőírásos és .játékra alkalmas labdát 
magával hozni.

Ha valamely csapat a kitűzött mérkő
zésről távol marad, vagy jogosulatlan 
játékost szerepeltet, a mérkőzést az 
ellenfél javára írjuk.

Tekintettel arra, hogy a vándordíj 
mérkőzéseinek lebonyolításához ezévben 
igen kevés idő áll rendelkezésre: a mér
kőzéseket elhalasztani csalt a pályának 
játékvezető által megállapított haszna
vehetetlensége miatt lehetséges. Mas 
okból az elhalasztás azért sem lehetséges, 
mert a z ugyanazon forduló igazságos 
menetét felboríthatja.

A benevezett csapatok: mérkőzési sor
rendjének és a mérkőzések napjainak 
megállapítása teljesen, a Központ hatás

út őrzi, köteles azonban a következő évi 
döntőmérkőzés napja előtt legalább két 
héttel azt sértetlen állapotban a Köz 
pontnak beszolgáltatni.

A győztes csapat minden tagja 
K is o k  bajnoki aranyozott érmét, sport 
köre pedig a KISO K  oklevelét kapja, 
A második helyezett csapat minden tagja 
a KISOK kis aranyozott érmét, a 3—4. 
helyezett a KISOK ezüst érmét kapja. 
Az 5—16. helyezettek az MLSz . által 
felajánlott érmeket, tanáruk pedig az 
MLSz veretét, az í —8. helyezett csapatok 
tanárai és igazgatói pedig a Nemzeti 
Sport által felajánlott vereted kapják.

Eddig tart a kiírás. Tanárok és 
diák-játékosok munkára fel!

■ MA MÁK A SZAKAIDBAN EDZ
A GAMMA

A BEAC pályáján, ahol az edzéseit 
tartja, nagyszerűen előrehaladt a hő le- 
takaritása. A  futópályán már pompásan 
lehet futni, még az újabb havazás sem 
tudta elrontani a már letisztított talajt, 
A futballpálya felét is letakaritoiták és 
itt már kapura is lehet rúgni a labdá
val. i ■

A Gamma csapata ma már kivonul a 
pályára és a szabadban végzi az edzé
sét. Minthogy az első bajnoki meccsük, 
a líispest elleni csak február 18-án lesz, 
a szorgalmas készülődés egyelőre a 
Törekvéssel való ..házi” összecsapásra 
irányúi. Ej, a klubközi barátságos torna 
valószínűleg február 8-án leBZ. Az össze
csapás keretén belül a következő számok
ban lesz nagy harc a két egyesület 
labdarúgó csapatai között: páros fe.iolée, 
egysorban állva fejelés, labdavezetés 
székek hozott, Partdobás, leállított labdá
val távolbarugás futballabdával „tenisz" 
játék, 100-n* siklatás (futballelpővell, 
eélbafúgás, 1 1 rúgás és még azt is el
döntik, hotnr , , ‘ °d  legmagasabbra
Ugrani labdáért. A klubközi barátságos 
összecsapás a BEAC-pályán lesz,

A KISPEST
ma délutáni erőnléti edzését már a
szabadban tartják meg. A  HKAC
elleni, csütörtöki edzőmérközésre 
már Kalocsay, a jelenleg szabad
ságon levő balszélsö is megérkezik.

A BOCSKAI
február 18-án tartja mcg kezgymé^t ,, 
itt fogják kimondani, hogy a Bocskai 
áttór-é* a vegyes rendszerre. -n̂ eiu-ui 
tehát amatőrjátékosokat i» JfWolhat
majd .az egyesület s
kérdése biztosítva lesz. Máris mljik a 
második és az ifjúsági csapat megszer 
vezése. Lépések történtek at|kan az 
irányban, hogy a Bocskai és a■ *V  
között szorosabb legyen a baratsag, 
együtt tartsák az edzéseket s általában 
közösen munkálkodjanak a debreceni 
iabdarúgósport fellendítésén.
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További vélemények a Nemzeti 
Sport kérdéséről:

Meddig tarthat a miniszteri 
biztos megbízatása?

Amikor a múlt hét derekán felve
tettük a kérdést, hogy vájjon meddig 
tarthat még a labdarúgósport élén 
álló miniszteri biztos küldetése, ma
gunk sem gondoltuk, hogy az Így 
megindított vita olyan érdekesen fog 
fejlődni, amint fejlődött. Az elhang
zott véleményekből azonban nem
csak érdekes 'kép alakult ki, hanem 
azokban igen. sok értékes gondolat 
és jótanács is csendült fel. Úgy lát
juk tehát, hogy a. sport érdekében 
való, ha tovább fonjuk a hozzászó- 
sok fonalát.

Ezúttal a bajnokság élén álló Kis
pest egyik vezetőjét,

Görgényi Lajos főtitkárt 
kértük még, hogy mondja el véle
ményét a felvetett kérdésről.

—  A  miniszteri biztos addig nem 
oldotta meg a feladatát, amíg tel
jesen át nem vezette az új vágá
nyodra a labdarúgást. Hogy ez mi
kor fog bekövetkezni, azt a követ
kezőképpen tudnám körülírni: ami
kor nemzetközi viszonylatban a ma
gyar labdarúgás visszaszerzi régi ha
talmi helyzetét.

—  A  régi ügymenet vizsgálata és 
az ügykezelés maga másodrangú 
fontosságú, ez a miniszteri biztos 
feladatának jóval kisebbik részét 
teszi ki.

-— Már most ami az önkormány
zat visszaállítását illeti, kétségtelen, 
hogy mindenki önkormányzat-párti 
A  miniszteri biztos működéséből 
azonban azt látjuk, hogy az önkor
mányzat visszaállítása egyelőre nem 
sürgős. Az egyesületek támogatása, 
közreműködése nélkül a miniszteri 
biztos nem tudná feladátát megol
dani. A  miniszteri biztos a ligaülé- 
seken kifejtette, hogy az egyetemes 
labdarúgósport érdekében egyelőre 
nem veszi igénybe az egyletek közre-

A KASSAI SC UJ EDZŐJE
Kaukes Kálmán lett. Kaukes mint 
játékos és mint edző, egyaránt a 
legjobb hírnévnek örvend Kassán. 
27-szer volt Kassa válogatottja és 
mint edző is működött már a kassai 
kluboknál.

A  n y ír e g y h á z i  t v e

Pocsal után Eleket, Csókáit és Verest 
Is szeretné megszerezni a Bocskaitól. 
Elektől és Csókáitól azonban aligha 
válnak meg a debreceniek, Veres 
átengedéséről ellenben szó lehet.

HOLNAP, KEDDEN DÉLUTÁN
tartja első szabadtéri edzését a Bocs
kai. Kellemetlenül érintette a debre
cenieket, hogy a szövetség nem já 
rult hozzá Ellák szerződtetéséhez. 
Pedig a jeles csatárra már az indu
láskor szüksége lenne a Bocskainak.

SZIL ÁSS YT,
a Bocskai jeles csatárát a debre
ceni klinikán m egoperá lták . Szilassy 
porcleválásával már régen harckép
telen volt. A lig történt meg az 
operáció, a játékos táviratot kapott, 
hogy meghalt az édesapja.

■A HALADAS
játékosai vasárnap délelőtt gyakorló 
edzést tartottak. A  gárdából egye
dül Lovász hiányzott.

Filmről vetített 
gyakorlatokat 
végeztek vasár
nap délelőtt 
a Játékvezetők

Vasárnap délelőtt a MOVE-szék- 
ház dísztermében tartották a játék- I működését az ügyvezetés munltájá- 
vezetölc a második tornatermi edzé- bán. Az egyleti vezetők véleményét 
süket. Molnár Ignác szövetségi edző 1 tanácsait, gyakorlati útmutatásait 
vezényletével folytak ezek az edző- I azonban mindig szívesen meghall 
gyakorlatok. Mintegy 130 játék- gatja. A  gyakorlatból tudom, hogy 
vezető volt jelen és most már a ezeket már gyakran hasznosította is 
nevesebb játékvezetők is megjelen- a sport javára. Ilyen körülmények 
tek. Azok a bírák, akik már az 1 között tehát meg kell állapítanom, 
első gyakorlatokon Is resztvettek, I hogy a miniszteri biztos működése 
természetesen sokkal könnyebben közepette is fennáll a lehetősége az 
bírták a nehéz munkát, mint akik 1 egyleteit építő közreműködésének. 
csak tegnap jelentek meg elsölzben. jiyen körülmények között pedig nem 

Molnár Ignác szövetségi edző js olyan nagy áldozat az önkormány
érdekes újítást vezetett be ezen az zat oltárán, hogy egy ideig politikai 
edzésen. Félig lesötétítette a termet jogaikkal nem élhetnek az egyletek, 
és a testnevelési főiskolán a test- Most va}óban olyan időket élünk, 
nevelési növendékekről filmre fel- hogy a munka fontosabb, mint a 
vett tornagyakorlatokat levetítette. gzava. £S
Minden egyes gyakorlatnál megállt- _  Xmi a miniszteri biztos munlta- 
totta a filmgepet és a résztvevők- müsorát jueti véleményem szerint a 

a T f ' °fdpewneotf ^  legfontosabb a mi zavaros játék-
P m í ? a!  íviknriatok rendszerünk tisztázása. Helyes dolog 

nőm sikerültek olyan l ó i ,  mlnt volt ennek a feladatnak az, edzőkre 
ahogyan azt a filmen látni lehetett, való bízása Most már azonban arról 

Ezzel sze.rn.ben a filmen látott ls S^doBdrodn! kell, hogy minden 
testnevelési főiskolai hallgatók nem. J e t h e z  kerüljön megfelelően kep-
tndnak úgy vezetni labdarugómér- *ett edf  • A f  na^ on süJrSos
kőzést, mint önök —  vigasztalta lenne komoly tanfolyamot rendezni 
őket Molnár Ignác. «  edzdk rf szef -  A  regiek is mind

. . .  ... . legyenek kötelesek végighallgatni
Egy sereg celglmnasztikaí gya- f  tanfol t. Csak Igy alakul.

korlat es W»brfután hat ki egységes felfogás a nagy fon-
utfn  blzmiy11fáradt alt voltak a játék- ^ss&gü, alapvető kérdésekben.
vezetők. Az edzés után beszéltünk -  A  ™ás*k P°nt- a™e,yet ® “ tén 
egyikükkel. Ezt mondta: nagyon fontosnak tartok: a imntaz-I téri biztos már eddig is sokat tett 

Nagyon jó gya poriatokat la - eijy jefej.re nehezedő terhek csuk
tunk a filmről és biztos, hogy nagy f  dolgában. De itt valósággal 
segítségünkre lesz tavasszal az álló- helvzet horrv akármennyit is•WTf-sast- *£rr£ SíigSJEUS-ESk*naljuk legközelebb is ezeket a gya- magyar fcsport nBemzetnevelö munkát
leor ato m  . _ _ I végző munkásai, az egyletek, meg-

A  játékvezetők részére legközelebb érdemlik, hogy ha már nem is tá-
mogatjak őket kellőképpen, legalább 
vegyék le vállukról a terheket.

a múltban oly sok hiábavaló eröfe* 
szítást tettek a legnépszerűbb sport
ág szellemi színvonalának emelése 
körül, örömmel fogadták a minisz
teri biztos kinevezését. Vártuk és 
hittük, hogy ez teljes rendszerválto
zásra és általános tisztulásra vezet.

—  Nem vitás, hogy a miniszteri 
biztos szerepe csak időleges lehet 
éspedig minél rövidebb ideig tart, 
annál hatékonyabban érvényesülhet 
végzett munkájának kedvező hatása. 
A  hosszú műtét máris lélegzési za
varokat okozott a beteg szervezet
ben!

- Nem lehet tartóssá tenni egy- 
olyan állapotot, amelyben még a le
hetősége is hiányzik annak, hogy 
hozzáértő lelkes és önzetlen szak
emberek az újjászervezés munkájá
ban megfelelően résztvehessenek, 
Értekezletekkel, ötletszerű elgondo
lásokkal, szerves és jól megfontolt 
tervek nélkül megvalósíthatatlanok 
a játékosnevelés, edzőkérdés, ifjúsági 
utánpótlás és általában az élő sport 
legfontosabb feladatai. Az eredmé
nyes munkához minden erőnek céltu
datos összefogása szükséges é3 nem 
utolsó sorban komoly hatalmi eszkö
zök ahhoz, hogy a helyesnek ismert 
megoldásokhoz az anyagi alátá
masztás is biztosítható legyen.

—  A  kifogásolt múlt gyors fel
számolásáért a magyar sporttársa
dalom osztatlanul hálás lesz a mi
niszteri biztosnak. Most már azt kell 
szorgalmaznia, hogy a nemzeti köz
szellem irányelveinek megfelelő al
kotmányos átalakulás mielőbb meg
történhessék.

—  Ami ezen kívül esik, ott egy 
ember ereje aműgyis csak felőrlődik 
s ezek már nem miniszteri biztosi 
feladatok.

A  felvetett kérdésről szegedi 
munkatársunk beszélgetést folyta
tott

Armentánó Lajos dr-ral,

kedden este 7 órakor lesz ismét I 
tornatermi edzés, szintén a MOVE ] 
dísztermében.

Bgyelőrc nincs kapusa a BLK-nak 
mert Bán a vállán sérült és a rajtra 
aligha lesz rendben.

Németország
Blau Weiss—Viktória 89 3:0,

Dresdner SC—Spfreunde Dresden
4:0, Chemnitzer BC—Guts Muts I kj céljául, 
Dresden 2:1, Alemanrúa Aachen- 
VfR  Köln 3:3, V fR  Schweinfurt—I.
FC Nürnberg 0:7, Spvg. Fürth—Jahn 
Regensburg 1:1.

Fábián Sándor dr,

az MTI debreceni fiókjának igazga
tója, jól ismert sportember Keleten. 
Mátészalkáról került Debrecenbe és 
most ö irányítja azt a mozgalmat, 
amely a Bocskai teljes átszervezé
sét, új alapokra való fektetését tűzte

a szegedi egyetemi klubnak, a 
KEAC-nak a főtitkárával, 

íg y  nyilatkozott:
—  Feltétlenül szükség volt a mi

niszteri biztos kinevezésére, mert a 
magyar labdarúgás irányítása az 
idők folyamán egy pár egyesület ke
zébe csúszott át s így bizonyos egy
oldalúság keletkezett.

—  Nagy érdeme a miniszteri biz
tosnak, hogy a labdarúgásba vissza
hozta az igazi amatőr sportszelle
met és hogy igyekezik felkarolni ® 
kisegyesületeket.

Hogy meddig tartson a meg
bízatása?... Ezt, véleményem sze
rint, csak ő maga döntheti el. Csak 
akkor távozhat, ha ő maga is úgy 
látja, hogy összes elgondolásait 
megvalósította. 8 ha elmegy, fontos 
az, hogy az önkormányzat rúdja 
mellé olyan férfiak kerüljenek, akik 
önzetlenül dolgoznak a magyar 
labdarugósportért.

Jasszusch Elek,
a Kassai AC tiszteletbeli elnöke a 
következőkben fejtette ki vélemé
nyét:

—  Kezdetben nem néztem jó szem
mel a miniszteri biztos kinevezését, 
mert bizony mi ilyenekhez nem vol
tunk hozzászokva. Mikor azonban 
alkalmam volt Gidófalvy Pál dr-t 
személyesen is megismerni s tárgyal
hattam vele a kassai és általában a 
felvidéki sport ügyes-bajos dolgairól, 
akkor megváltozott a véleményem s 
elismertem, hogy a felsőbb hatósá
gok jól választottak.

—  Véleményem szerint elég sok 
teendő vár még reá. Fontos lenne, 
hogy a labdarúgással kapcsolatos 
anyagi kérdéseket is rendezze. Meg
bízatása ne tartson tovább, mint 
ameddig arra múlhatatlanul szükség 
van. Azok, akik Gidófalvy Pál dr-t 
a helyére állították és a miniszteri 
biztos maga is látni fogják, hogy 
mikor érkezett el az ideje annak, 
hogy a labdarúgás irányítását ismét 
az önkormányzat kezébe helyezzék.

Jugoszlávia

A  felvetett kérdésben a véleménye 
a következő:

—  Azok a fejtegetések, amelyek
kel a Nemzeti Sport a miniszteri biz
tos megbízatásának időtartama kö
rül elindította a magyar labdarúgás 
alapvető kérdéseinek széleskörű 

Belgrád: Szombaton: BSK Je-j megvizsgálását, olyan tömör fogal-
dinsztvo 4:0 (3:0). Jugoslavia— mazását adták a vita lényegének,
BASK 1:1 (1:1). Vasárnap: Jugo- hogy alkotmányos testületben akár
slavia—Jedinsztvo 1:1 (1:0). BSK— (szavazásra is fel lehetne már tenni a 
BASK 4:0 (2:0). A  tornát a BSK j kérdést.
nyerte. J —  Azok, akiknek egyesületi és aí-

Eszék: Slavia—lszíta (Belgrádi | szövetségi vezetői múltja az amatőr
A 4:2 (4:2), [labdarúgásban gyökerezik és akik î ts,

A  hozzászólásokat legközelebbii 
számunkban folytatjuk.

A GANZ
szerdán délután kezdi el az edzéseket. 
— Nem akartunk túlkorán kezdeni — 
mondta Fodor László, a Ganz igazgató
ja. — Tudjuk, hogy nehéz dolgunk lesz 
a tavaszi idényben és ezért tartalékol
juk az erőnket a hajrára. Valószínűleg 
akkor lesz a legnagyobb szükségünk 
arra, hogy a legjobb erőnlétben legyünk. 
Egyszer már saját kárunkon megtanul
tuk, hogv vigyáznunk kell arra, bogy &a 
idény végén is rendben leET/erek aí 
idegeink ás tökéletes legyen a iiúk erőn-
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T a lán  inkább  
tanuljunk egym ás

tanulnivalójuk a 'magyar edzőknek, 
de •— nem szabad lebecsülni azokat 
a tapasztalatokat sem, amelyeket a 
mi edzőink évtizedeken keresztül itt
hon és külföldön megszereztek. Jó- 
tanácsot mindig szívesen fogadunk 
és —  szívesen adunk.

m m #

Tölti István, as Idsők Testületének elnöke 
válasz©! Molnár Zoltán testnevelő tanár
n i* i ]  s í k o s a i é r a

A „Meddig- tarthat a miniszteri 
biztos megbízatása" című cikksoro
zatunk kötetén belül Molnár Zoltán 
testnevelő tanár is elmondta vélemé
nyét s többek közt néhány megjegy
zést tett az edzöképzés kérdéseiről s 
ezzel kapcsolatban a magyar edzők
ről. Az Edzők Testületének vezető
sége foglalkozott ezzel a nyilatko
zattal és Tóth István elnök a követ
kezőkben körvonalazta a testület 
álláspontját:

— Molnár Zoltán testnevelő tanár
úr a Nemzeti Sport vasárnapi szá
mában érdekesen elítélő véleményt 
mondott a magyar labdarúgó edzők
ről. Nagy figyelemmel olvastuk ezt 
a véleményt, amelynek a lényege kö
rülbelül így foglalható össze: 1. A
•magyar edzők, egyes tiszteletre
méltó kivételektől eltekintve, nem 
€légge intelligensek. 2. Jobb lenne, 
ha testnevelő tanárokból nevelnének 
edzőket.

— Eléggé fontosnak tartjuk ezt a 
témát ahhoz, hogy csak nyugodt, 
tárgyilagos hangon lehessen hozzá
szólni. A mrjgyar labdarúgás jelen
legi forrongó, átalakuló állapotában 
a szenvedélyes hang sokat árthaJ. 
Nyugodtan sor rávesszük tehát Mol
nár tanár úr állításait.

— Nem tudjuk, hogyan érti Mol
nár tanár úr az „intettigencia“  kér
dését. A magyar edzők legnagyobb 
része a magyar labdarúgásból nőtt 
ki. Bizonyos, hogy a labdarúgás 
iránti szeretet sok tagtársunkban 
nagyobb mértékben ialálha.ió meg, 
mint a klasszikus műveltség. Nem 
egy híres magyar játékos ( később 
edző) asért is hagyta abba, vagy cl 
se kezdte tanulmányait, mert a lab
darúgáson kívül más nem nagyon 
érdekelte. Hogy ez helyes volt-e, 
vagy nem, az más lapra tartozik. 
Tény azonban, hogy ezt éppen a lab
darúgás nem vetheti szemükre. A 
magyar edzőkben van játékintelligen
cia, a mesterségükhöz szükséges in
telligencia. Ahhoz is megvan bennük 
a hajlam, hogy továbbképezzék ma
gukat, ha erre alkalmuk nyílik.

— Ami a testnevelő tanároknak 
edzővé való továbbképzését illeti, 
ez csak helyeselhető. Szükség van rá, 
hogy minél több testnevelő tanárunk 
minél többet értsen a labdarúgáshoz, 
•mert így lesznek képesek sok diákot 
megtanítani erre a nagyszerű játék
ra. Bár már az elmúlt években is 
lett volna száz és száz testnevelő ta
nár, aki a labdarúgóst kellő szakér
telemmel tudta volna tanítani az is
kolákban. Vájjon miért nem vo lt? 
És vájjon lesz-e? Mert mielőtt a test
nevelő tanár urak át akarják venni

az NB-cgyesületeket, jó lenne, ha 
előbb például a Szent László Kupá
val kapcsolatban fejtenének ki érté
kes iskolai nevelömunkát.

— M i tudjuk, hogy van tanulniva- 
lónk. Meg is akarjuk tanulni. Most 
már állami támogatást is kapunk az 
edzői tudás elsajátításához, kibőví
téséhez, csiszolásához. Jól tudjuk, 
hogy a korszerű gimnasztika, beme
legítés, anatómiai ismeretek, gyúrás 
stb. tekintetében jónéhány magyar 
edzőnek van tanulnivalója. Ez a ta
nulás —  most éppen folyik. Molnár 
tanár úr ezzel szemben úgy véli, 
hogy könnyebb dolog az általános 
sport és élettani ismeretekkel rendel
kező testnevelő tanárt a labdarúgás 
fortélyaira megtanítani. Nekünk 
azonban az a véleményünk, hogy az 
alap mégis csak a labdarúgó tudás 
kell, hogy legyen. M i igyekszünk tag- 
iársainkkal elsajátíttatni a szükséges 
erőnléti, élettani stb. ismereteket s 
nagyon örülünk majd, ha a testne
velő tanár urak elvégzik a munka 
másik, szerintünk nagyobb részét: a 
szükséges labdarúgó tudnivalókat. 
Akár össze lehetne gyúrni a két tá
bor tudományát. Talán inkább ta
nuljunk egymástól!

— Van azonban itt valami, amit 
nem szabad elhallgatni. Aki taníta
ni akarja a labdarúgást, az elsősor
ban szeresse• a labdarúgást, érdeklőd
jön iránta. Sőt rajongjon, hozzon 
áldozatokat érte. A magyar edzők 
között sokan vannak, akik sok min
dent feláldoztak nagy szerelmükért, 
a futballért. Tudomásunk van arról, 
hogy a Testnevelési Főiskola hall
gatói közül mindössze négyen vá
lasztották fötantárgynak a labda
rúgást, ezek közül is azonban egy 
bolgár és egy görög hallgató van. 
Mi ennek az oka? Molnár tanár úr 
talán válaszolni tudna erre a kér
désre s szókimondó őszinteségét en
nél a tárgynál talán még jobban 
gyakorolhatná. Hasznos lenne, ha 
erről beszélne. M iért nincs a TF- 
hallgatók között érdeklődés a labda
rúgás iránt ? Addig is, amíg az ér
deklődést föl nem keltik bennük 
(hogy annakidején bennünk felkölt
sék, arra nem volt szükség...), talán 
nem fölösleges a mi működésünk.

—  Bárhogy is lesz: a labdarúgás
ból kinőtt oktatókra mindig szüksé
ge lesz a magyar labdarúgásnak. Ha 
sikerül is jól megoldani, az intelli
gens utánpótlás kérdését, a szegé
nyebb néposztály fiai mindig ott 
lesznek a labdarúgás első vonalában 
s éppen ezért az oktatók között is 
mindig lesznek olyanok, akik csak 
a labdarúgás tanításához szükséges 
intelligenciával rendelkeznek. Van

A  magunk részéről csak néhány 
szót füzünk hozzá ehhez a, vitához. 
Igaza van Tóthnak abban, hogy ilyen 
s efajta vitát csak tárgyilagos hang
nemben szabad lefolytatni, mert ak
kor haszna is lehet belőle a sportnak. 
Üdvös lenne, ha a testnevelő tanárok 
elismernék, hogy sok magyar edző 
van, akiben a mesterségbeli tudás 
minden tekintetben megvan, az ed
zőknek sem szabad azonban kétség- 
bevonnick, hogy vannak testnevelési 
tanárok, akikben megvan a labda
rúgás iránti érdeklődés, szeretet, sőt 
szaktudás is. „Tanuljunk egymástól!“ 
— valóban ez legyen a jelszó! Min
den szakértő oktató számára akad 
majd munka a magyar labdarúgás 
naggyátételében.

Válogatóit
mérkőzések

Az olaszok és a spanyolok meg
állapodtak abban, hogy két mérkő
zést játszanak egymással. A  napot 
még nem tűzték ki. Az egyik mér
kőzés spanyol, a másik olasz földön 
lesz. Valószínűleg ebben az évben az 
olaszok mennek spanyol földre, an
nál is inkább, mert az olaszok Por
tugáliába is cl akarnak látogatni s 
így összekapcsolják a két mérkő
zést.

*
A jugoszláv válogatott április 

14-én Bécsben játszik Németország 
válogatott csapatával. Hosszú idők 
után cs lesz az első nemzetek kö
zötti válogatott mérkőzés Bécsben, 
mert amióta Becs Németországhoz 
tartozik, azóta nem volt nagy válo
gatott mérkőzés színhelye.

&;s MB Februári, márciusi 
és áprilisi műsora

I. forduló, február 18:
Szabad a Ferencváros, Szeged— 

Törekvés, Haladás—Kassa, Szolnok— 
Bocskai, Újpest — Elektromos,
Gamma—Kispest, Hungária—Taxi
sok.

XI. forduló, február 25:
Bocskai—Újpest, Szolnok—Kassa, 

Törekvés—Haladás, Ferencváros— 
Szeged, Kispest—Hungária, Elek
tromos—Gamma, a Taxi szabad.

III. forduló, március 3:
A  Szeged szabad, a Haladás— 

Ferencváros, Szolnok—Törekvés, 
Újpest—Kassa, Gamma— Bocskai, 
Hungária- Elektromos, Kispest— 
Taxisok.

IV. forduló, március 10:
Bocskai — Hungária, Kassa — 

Gamma, Törekvés—Újpest, Ferenc
város— Szolnok, Elektromos—Kis
pest, Taxi—Szeged, szabad a Hala
dás.

Áz erős ember
Cseke Misire úgy nézünk, mint 

egy Felsőbb Hatalomra. Cseke 
Misi előttünk tekintély és minden. 
Hízelgőnk neki és keressük a 
barátságát. Magam is örvendek, 
ha jut rám az ő dicsfényéből.

Ila  Cseke Misi megjelenik közöt
tünk, azonnal, a társalgás közép
pontjába kerül. Udvarias vicceket 
mondunk neki és figyelmesen 
nevetünk minden bárgyuságon, 
amit hallat.

S miért mindez? Talán valami 
lángész ez a Cseke ? Feltaláló ? 
Bűvész? Költő? ördögöt. Erős 
ember.

De milyen erős!
Először is csaknem két méter 

magas. Ü szerényen annyit mond, 
hogy 196, de esküszünk, hogy 
eléri a 2 métert. Amellett széles, 
nagycsontú. Szóval nem olyan 
magas ember, amilyent látni 
sokat: keszeg, madárfejű. Nem
csak magas, nehéz is, hiánytalanul 
megvan minden dimenziója. A, lába 
például akkora, hogy nem is talál 
kész cipőt. 52-es lába van —  ezt 
mondja ő, —  de mi esküszünk, 
hogy nagyobb. Általában minden
ben túllicitáljuk. Ha ő azt mond
ja, hogy három könnyűsúlyú 
boxolóval elbánik, mi megnyug
tatjuk, hogy elbánna ő néggyel is, 
de még milyen könnyen! Cseke 
Misi usryanis boxolt is valamikor, 
mert akkor még nem tudta, hogy 
mit kezdjen az állati erejével. 
Csináltatott egy pár méretszerinti 
boxkesztyűt és lejárt valahova

boxolni. Akkorákat ütött, hogy el
tanácsolták. Különben is 110 kiló 
volt és nem. akadt sűlybelileg 
egyenrangú ellenfele.

Cseke Misi nem bánta, Amúgy- 
sem csinálta kedvvel, mert rend
kívül szelíd természete van. Az 
nem fordul elő, hogy megdühöd
jék.

Ezért aztán mi satnyábbak úgy 
bánunk vele, mint veréb a», 
oroszlánnal. Hogy a veréb miként 
bánik az oroszlánnal, az nem köz
tudomású, de el lehet képzelni, 
hogy szemtelenül.

Mi is sok mindent megengedünk 
magunknak, ha Cseke Misiről van 
sző. Felbosszantjuk, amennyire 
lehet, mellbe is vágjuk néha. Tud
juk. hogy nem üthet vissza, mert 
ő kicsit nem tud ütni. Ha kicsit 
akarna ütni, az is akkora lenne, 
hogy kórházba vonulhatnánk 
utána. Cseke Misit mindenki 
bánthatja, mindenki megütheti, 
mert olyan erős, hogy nem vehet 
elégtételt magának. Tragiczer 
—  azt hiszem ismerik őt —  pél
dául már odáig viszi a dolgot, 
hogy a múltkor mellbevágta Misit 
s a szemébe röhögött:

—  Üss vissza, ha mersz!
Szegény Misi nézegette a két

tenyerét, tanakodott, hogyan vág
hatná szájon Tragiezert úgy, hogy 
bele ne haljon. De hiába. Érezte, 
hogy ezt a vékony, zsenge Tragi- 
czert m eg nem ütheti. Csak nézett 
rá azzal a két szomorú bivaly
szemével és azt mondta neki:

—  H a llódé Tragiczer . . .  jót 
mondok, ne élj vissza az erőm
mel.

V. forduló, március 17:
Haladás—Szeged, Újpest— Ferenc

város, Gamma—Törekvés, Hungá
ria—Kassa, Kispest—Bocskai, T a x i-  
Elektromos, szabad a Szolnok.

Március 24:
Húsvétvasárnap szabadnap, illetve 

fenntartották esetleges válogatott 
mérkőzés számára.

Március 25:
Húsvéthétfő, szabadnap.

Március 31;
Magyarország—Svájc Budapesten.
Mo.gyarország— Szlovákia Pozsony

ban.
VI. forduló, április 7:

Bocskai—Elektromos, Kassa—Kis
pest, Törekvés—Hungária, Ferenc
város—Gamma, Szeged— Szolnok,
Haladás—Taxi, szabad az Újpest.

VII. forduló, április 14:
Szolnok—Haladás, Újpest— Szeged, 

Hungária— Ferencváros, Kispest—
Törekvés, Elektromos—Kassa, Taxi— 
Bocskai, szabad a Gamma.

Április 21:
Cseh-morva protektorátus-—Magyar- 

ország válogatott mérkőzés Prágá
ban.

Pozsony— Budapest Pozsonyban (? )
Brünn—Budapest Brünnben (? )

VIII. forduló, április 28:
Kassa—Bocskai, Törekvés— Elek

tromos, Ferencváros—Kispest, Sze
ged—Gamma, Haladás—Újpest, Szol
nok—Taxisok, szabad a Hungária.

BIRKÓZÁS
A német szabadstflnsn birkózó bajnok

ság második részét is befejezték Mann- 
heimben. A. második rész a következő 
eredményekkel végződött: harmatsúly,
1. Pulheim, váltósúly: 1. Schaefer, közép
súly: 1. Schwcickert, félnehéZ3úly:
1, Ehret

HALLÓI
IT T  N A G Y V IL Á G I

É r  d e  k e  $s ég  e k  m  i  n  d e  n ü  n  n  e n
(BÁRATKY —  „TU LA J"). —  A 

Hungária volt játékosa —  aki jelen
leg Romániában, az FC napidban 
működik —  a napokban bárt nyitott.

(ELM ARAD N AK A Z ID E I D A 
VIS CUP MÉRKŐZÉSEK.) Angol 
híradás szerint idén elmaradnak a 
Davis Cup mérkőzések. A  teniszezők 
bizonyára szomorúsággal vennék, ha 
elmaradna az idei Davis Cup.

(CARNERA  —  APA L E TT ). Az 
olasz nehézsúlyúnak gyermeke szü

letett. Az első jelentések arról szá
molnak be, hogy a kis Carera tíz 
fontot nyom s ökölbeszorított kézzel 
jött a világra,

(ARANYÉREM  AZ OLASZ TE
NISZEZŐKNEK). Az olasz tenisz- 
szövetség Romanonit és Cucellit 
aranyéremmel tüntette ki. Az olasz 
tenisz igen sikeres évre tekinthet 
vissza. Kilenc győzelem mellett 
mindössze kétszer kaptak ki az 
azzurrik.

JÉG

A gyorskorcsolyázók évi
pontversenyének állása

Név 500 1000 1500 3000 5000 Pont
3. Ladányi G. 46.0 1:33.8 2:27.2 5:13.5 8:48.6 247.176
2. Hidvéghy L. 47.3 1:36.7 2:28.0 5:09.3 8:46.1 249.142
3.’ Enyedi F. 49.7 1:40.5 2:32.0 5:22.5 8:48.0 257.1664. Gündisch J. 48.7 1:40.7 2:33.1 2:25.1 8:49.9 257.2565. Wintner I. 46.1 1 :39.2 2:35.2 5:31.3 9:21.6 258.8096. Bácskai B. 46.4 1:36.4 2:30.5 5:40.7 9:38.9 259.4397. Ladányi E. 47.9 1:39.8 2:35.4 5:26.6 9:19.4 259.9738. Somlai Gy. 48.0 1:40.0 2:36.7 5:37.4 9:32.4 263.7063. Kiss Á. 47.8 1 .-41.5 2:37.1 5:38.4 9:50.3 263.34610. Elekfy A. 51.2 1:46.5 2:39.0 5:34.3 9:21.5 269.31611. Vida B. 49.0 1 :43.4 2:42.2 5:47.1 9:45.4 271.15612. Kass Z. 51.9 1:46.0 2:42.8 5:37.8 9:27.0 27?.] 6513. Szoboszlói Z. 49.8 1:45.5 2:40.7 5:45.5 9:46.2 272.31914. Chiba I. 50.4 — 2:46.0 5:45.3 9:58.8 (223.162)15. Kakas F. 49.2 1:44.3 2:45.5 _ _

16. Szederkényi J. 51.7 1:49.0 2:51.0 6:18.1 _ (226.582)17. Szederkényi I. 51.6 1:49.8 2:51.0 8:18.1 — (226.582)18. Bereknyei I. 54.2 1:50.2 2:49.2 _ . , _
19. Enyedi Gy. 55.0 1:51.8 2:54.3 6:17.6 _ (231.933)20. Szabó Gy. 53.0 1:53.0 3:02.1 —

KISOK-BAJNOKSAG
A tegnap délutánra kisorsolt három 

KISOK-bajnoki mérkőzés közül csak 
kettőt tudtak lejátszani, mert a Kemény 
S.—Zsidó g. mérkőzésre az előbbi csapat 
nem jelent meg. A másik két mérkőzés 
eredménye a következő volt.

Gyakorló g.—Berzsenyi g. 5:2 (2:2,
2:0, 1:0). Játékvezető: Gosztonyi.
Gyakorló g.: Presser — Barna, Kovács
— Kornay, Borsky, Molnár. Csere:
Mezey. Berzsenyi g .: Kiss — Kara,
László — Müller, Schrentz, Radnics. 
Góllövők: Molnár (2), Borsky (2) és
Kornay. illetve Müller és Schrantz.

Evangélikus g.—Zrínyi g. 5:2 (0:0, 2:1, 
3:1). Játékvezető: Gosztonyi. Evangéli
kus g .: Szeghy — Czabalay, Szőgyén I.
— Mesinger, Elek, Pásztor. Csere:
Smidt. Zrínyi g .: Tompos — Takács,
Szabó — vitéz Fodor. Danis, Krausz. 
Csere: Nagy, Plundrich. Góllövők:
Mesinger (2), Elek, Szőgyén I. és Pász
tor, illetve Mesinger (öngól) és Danis.

GAZDAG MŰSOR PÉNTEKRE
A BICE gyorskorcsolyázó szakosztálva 

pénteken délután fél 3 órai- kezdettel 
bonyolítja le az év legdúsabb díjazású 
országos versenyeit. A műsoron szerepel 
500 és 3000 méter főversenyzők részére.' 
1000 méter ifjúságiak részére. 1500 méter 
szintén ifjúságiak részére, de itt indul
hatnak olyan főversenyzők is, akik még 
I. osztályú versenyt nem nyertek. Leg
végül pedig 5000 méteres csoportos futás 
lesz, ebben mindenki indulhat. Erre a 
versenynapra minden épkézláb gyors- 
korcsolyázónk nevezett és köztük vannak 
olyanok is, akik az idei versenyévad 
alatt alig indultak még el. Vasárnap 
r??sel .,a . gyorskorcsolyázóink nagyrésze 
előreláthatólag Győrbe utazik versenvre 

vasárnapra kiírt jubileilmi 
10.000 méteres versenyt el kell majd 
halasztania a szövetségnek. Mint hallót- 
tűk, február 6-án, kedden lesz ez a verseny.

A kassai Ifjúsági jégkorongtor
nán a gimnázium nem állott ki az 
ipariskola ellen, a KSC pedig a 
KAC ellen. Az ipariskolások és a 
KAC-istálc megkapták a két-két 
pontot.

Tegnap délután tartotta a BICE mű- 
korcsolyázó szakosztálya 4. osztályú mű- 
korcsolyázó vizsgáját 10 indulóval a mű
jégpályán. Az előírt iskolagyakorlatokat 
már az új nemzetközi szabályok szerint 
futották a versenyzők- Legtehetségesebb
nek a legkisebbik Czeck lány mutat
kozott az egész mezőnyből.

A  KSC február 4-én Kassán hír
verő gyorskorcsolyázó versenyt 
rendez. A  verseny színhelye a KSC- 
pálya, számai 500, 1000 és 3000 mé
ter.

A  Szombathelyi SE most rendez
te meg a szombathelyi jégkorong 
körmérkőzést. Meglepetésre* a Ha
ladás csapata lett a végső győztes, 
pedig a csapat csak az idén alakult. 
Az előmérközések eredménye: 
SzSE— Gimnázium 5:3 (kétszeri 
meghosszabbítás után. Haladás— 
SzSE n. 6:0. A  döntőben a Haladás 
győzött az SzSE I. ellen 8:6 (2:2, 
0:3, 6:1) arányban.

EGYESÜLETI HÍREK
Ar. óbudai Goldberg-er SE vasárnap 

avatta fel Óbudán a Lajos-utca 126. szám 
alatti új klubhelyiségét. Délelőtt a kelen
földi csoport vezetősége tekintette meg 
a szép. modernül berendezett helyisége
ket. Délután pedig a sportegyesület tag
jai bensőséges ünnepséget rendeztek. 
A testvéregyesület részéről Kénoszt 
István (M. Textil) jelent meg. Az ünne
pélyt a késő éjjeli órákig tánc követte

ÜSZAS
TTj belga csúcsot javított a 400 méteres 

hölgy bátúszásban Virginia Keteleer. 
Ideje 6:06.2.

KOSÁRLABDA
Kosárlabda mérkőzést játszik a Gamma 

a BSE-vel ma 7 órai kezdettel a soproni- 
úti iskolában. Játékvezető: Hercz és
Jánosházi.

A TFSC—VÁC T. osztályú bajnoki mér
kőzéssel befejeződik a bajnokság I. for
dulója. A II. fordulót minden valószínű
ség szerint már a jövő héten megkezdik, 
hacsak a Műegyetem nem rendezi meg a 
..Molnár Endre’-emlékversenyt. A II. 
bajnoki fordulót is. eltérőleg az eddigi 
gyakorlattól, teremben rendezi meg a 
szövetség.

A TFSC
elsőrendű teljesítménye keltett méltán 
feltűnést a kosárlabdabajnokság utolsó 
fordulója során. A testnevelők máról 
holnapra olyan javulásról tettek tanú
bizonyságot, ami a legszebb reményekre 
enged bennünket következtetni. A régi 
TF nyomdokain járnak a testnevelők 
fiatal kosarasai. A BEAC sehogyan sem 
tudja összeszedni magát a BSzKRT 
elleni rangadó óta. Stolpa II. és Bajári 
nagyszerű játéka mentette meg az  egye
temieket a vereségtől.

A BSzKRT nagy fölénnyel intézte el a 
■'tartalékos vívókat. A VÁC még akkor 
sem tudta volna megállítani a BSzKRT - 
hengert, ha a II. félidőt nem négy. 
hanem öt emberrel játszotta volna végig. 
A BBTE a ,, veterán*’ Károlyi dr-nal; 
köszönheti győzelmét a cserkészek felett. 
Ha Károlyi végigjátszotta volna a baj
nokság I. fordulóját, jobb helyezést ért 
volna cl a budai együttes. A MAC 
szörnyen gyenge. Szinte csak hálni jár 
bele a lélek. Sürgős frissítést kell végez
ni a szigeti csapaton, ha meg akarja, 
állni a helyét az I. osztályban. A MAFC 
állandóan javul. Kapás, Eszéki, Szabó 
támadósoruk kitűnően játszott. Kapás 
tehetséges játékos.

FŐ ISK O LA
Ncdeczlty dr, Balázs, Bérleti és Kénnyel

összeállítású párbajtőr csapat fogja való
színűleg képviselni az olaszok ellen a 
színeinket. A  kardcsapat még nem 
alakult ki. Elthes, László és Palóca helye 

,az e,őjelekből ítélve máris biz
tosítottnak látszik a válogatottban. 
A negyedik helyre pedig valamelyik 
fiatal vívónk pályázhat a válogató ver
senyeken elért eredményei alapján, 
i A . P0!C?onyi szlovák—magyar kosár
labda válogatott főiskolai mérkőzést 
bizonytalan időre elhalasztották.

Lassan megindul a vérkeringés a főis
kolai sportban is. A miniszteri biztos 
még ezen a héten kijelöli a szakosz
tályok élére a munkatársait, akik rövi
desen a téli versenyek egész sorozatát, 
fogják lebonyolítani. (Éppen itt van már 
az ideje . . .)

ASZTALI-TENISZ
Lemondtak a franciák az asztali tenisz 

világbajnokságok megrendezéséről. A 
jugoszlávok eem vállalják, valószínűleg 
ismét az egyiptomiakat fogják felkérni.

Mlsooszt.úvú asztali tenisz csapatbaj
noki eredmények: Budafok—MOVE
Széchenyi 8:8, VÁC—Piaristák 9:0.

K heti asztali tenisz csapatba jnoki 
műsor: I- osztály, ianuár 29—30:
Piaristák—UTK. MTK—Budafok, Széche
nyi—PbC. DSC-VAC. Szövetségi díj, 
január 30: UTE—pgn  VÁC—Széchenyi,
Váci Remény—psc. Női, február 1 : 
VÁC—MTK, Széchenyi—PSC.

Ma este 8 órakor a MOVE-székházban 
? * ,  tenisz szövetség vezetői és
játékos értekezletet tart. Több fontos 

kerti 1 megvitatásra. Legfontosabb az 
utánpótlás kérdése.

Sohasem tapasztalt nagy érdeklődés
mutatkozik a vidéki asztali tenisz bajnok
ságok iránt. A  február 1—4-ig Miskolcon 
tartandó versenyen már eddig is biztos 
induló: Miskolc, Szombathely, Kiskun
halas, Gyöngyös, Szeged, Pécs, Salgó
tarján, Balassagyarmat és Orosháza. 
A nevezési zárlat január 31-én van.

TENISZ
A  TENISZ SZÖVETSÉG 

tiszántúli kerülete vasárnap 
tóttá közgyűlését Debrecenben 
új tisztikar főbb tagjai: e
Vay Miklós báró, előadó: Tan 
László, pénztáros: Baffy Dezs'
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Izgalmak, jó mérkőzések, 
rossz pontozás és mér-

ez volt a Csi negyedik 
fordulója
Kom oly és derűsebb m egjegyzések

Az ökölvívó csapatbajnokság utol
sóelőtti fordulója, minden eddigi for
dulón túltett izgalmakban. Egy-két 
kivételié! minden mérkőzés telítve 
volt fojtott és helyenkint kirobbanó 
izgalommal. Az ökölvívók még eddig 
egyszer sem harcoltak úgy, mint 
ebben a fordulóban. A  közönség 
megérezte ezt és a második mérkő
zésen, különösen a kiütések után, 
egyszerre egészen izzó lett, a BTK— 
BVSC mérkőzésen még csak tüzes 
hangulat,

«!
Mindkét mérkőzésen nehéz harcot 

fe lle tt vívnia a győztesnek. A  BTK 
.te, az FTC is összeforgatott csapat
tal állt fel, az ellenfél sejtett össze
állításához állították fel saját csapa
tukat. A  taktikázás bevált, főleg az 
FTC-nél. Mindkét taktikázó együt
tes győzött. Győzelmük azonban, 
igen keserves, talán azt is mondhat
nánk, hogy — kétes értékű volt. Ha 
figyelembe vesszük azt, hogy az ez
úttal kitünően harcoló Benét lepon
tozták, Vadász mérkőzését pedig 
rettenetes rosszul vezették, talán 
'másként végződött volna a BTK— 
BVSG találkozó. Az FTC—BSzKRT 
mérkőzésen pedig a villamosiakat 
egész sereg erősen vitatható ítélet 
sújtotta. Ilyen volt például a lég
súlyú Horváth lepontozása, azután 
Jákvcs vesztesnek kihozása; a Cson
tos-—Németh mérkőzés nagy tévedé
séről nem is szólva.

Deltát ez a csapatbajnokság! Egy- 
egy eredmény kialakulásához nem
csak a versenyzők tudása szükséges, 
hanem még sok más körülmény hoz
zájárulása is. A  hatalmas küzdel
mek azt mutatják, hogy az erők ki
egyenlítettek. A  szerencse ezúttal a 
BjTK-t és az FTC-t segítette.

©

A  résztvevő ökölvívók közül ne
künk ezúttal Bogács, Torma I., Sza
bó Gyula, Kubinyi, Frigyes és Kő
vári verekedése tetszett a legjobban. 
Bogács légsúlyban, legyengítve is 
teljesértékü harcos maradt, Torma 
i .  meglepő jól és keményen szürkült, 
Szabó Gyula feltűnő kedvvel, lendü
letesen öklözött végig, Kubinyi ke
mény horgai nagyszerűen, érvénye
sültek Lovas ellen, Frigyes a szokott 
jó volt ezúttal is-, Kővári hősies küz
delme többet érdemel egyszerű di
cséretnél.

Jól öklözött Bene, Vojnovits, Sza
bó József, Járat, Bittér a, Horváth, 
Hámori és Strincz is. Mándi és Po- 
dány már valamit javult. Szigeti és 
Szolnoki viszont inkább birkózott, 
mint öklözött.

sí
Igen gyengécskén működtek a 

pontozók is ezúttal. Náluk már csak 
a mérközésvezetők voltak gyengéb
bek! Érthetetlenül idegesek voltak, 
bizonytalanok, egyik téves döntést a 
másik után hozták. A  pontozók öt 
esetben tévedtek, a mérközésvezetők 
— jóval többször.

A  rendezés ellen ezúttal sem lehet 
kifogást emelni.

A vasárnapi forduló 
derűsebb esetei

(Jókívánság)
Az FTC a sok cserélgetés és „át

alakítás" után odajutott, hogy Szi
getit a nehézsúlyban indította. Szol- 
doíci elien bizony még a ferencvá
rosiak sem látták rózsaszínben Szi
geti helyzetét. Szántó Csöpi jókí
vánsággal engedte szorítóba Szigetit. 
Ezt mondta neki:

katikám, legyen könnyű neked 
u nehézsúly!

m
(F e n y e g e té s )

Az ideális mozgású, „tangó-mér- 
kőzésvezetöt" nagy örömmel üdvö
zölték, amikor „szinrelépett." A  
nagy Tonna és Podány mérkőzésével 
kezdte működését. Az angyalföldi 
szurkolók egyike amikor éppen 
Tormánál hibázott - így fenyege- 
tödzött:

— Vigyázzon, m ert én hólapátoló 
'vagyok!

(A  történetben szereplő mérkőzés- 
vezető ugyanis •—  a rossz nyelvek 
szerint —  egy héttel ezelőtt a hó
munkásokkal mérkőzött. Veszített.) 

»
(Elhamarkodott ítélet)

Viniczei a Strincz-—Fellegi mérkő- 
tség vezetője kissé elhamarkodva lép

tette le Fellegit erőfölény címén. Fel
legi is, Strincz is bizony alaposan 
„kivolt." Az „erőfölényes" győzelem 
után így szólt az ismert angyalföldi 
szurkoló:

—  Nem mondom, fölényben volt 
„a“ Strincz, de hol volt ott az erő?!

*
(Labdarúgók)

A  csepeli WMTK labdarúgói tes
tületileg jelentek meg vasárnap dél
előtt a CsB döntőn.

— M it keresnek itt a labdarúgók? 
—  méltatlankodott egy ökölvívó
szurkoló.

—• Jöttek tanulni ■— fejelni —  
kapta rá a borotva-éles választ.

(Füst)
A  színház színészbejárőja mellett 

van egy kis dohányzó, mintegy 3x2 
m-es nagyságú. El lehet képzelni 
mekkora füst lehet benne, ha húsz 
ember egy-egy cigarettát elszív 
benne. Vágni lehetett itt vasárnap 
délben a füstöt.

Egy kis angyalföldi kölyök is 
igyekezett befurakodni a. szobába, 
úgy a szünet vége felé.

Adler Zsiga, a BTK edzője észre
vette és rászólt:

—  Hát te mit akarszt itt?
—  Jöttem egy kis füstöt szívni 

sütötte le a fejét a „srác", ■— ha 
már nem enged a Zsiga bácsi dohá
nyozni.

»
(Macska)

Ugyanebben a dohányzóban felfe 
deztek a szünet végén egy kis macs
kát. Az egyik pad alatt szundikált 
békésen. Az egyik közismert zöld
fehér vezérférfiú nem látta a macs
kát a többiektől, hát megkérdezte az 
előtte állóktól.

—  Fekete?
■— Nem, fehér.
■— Á, akkor nem ér semmit.

IX

(Torma I f - t  mérlegelik)
A  mérlegelésnél Kreisz dr. meg

kérdezte a kis Tormát:
—  Nincs semmi nehezék rajtad?
—  Nincs —- válaszolta „Torec".
—  Mutasd a fejedet is.
Torma II. mutatja: lehajtja a fe 

jét.
—  Tényleg nincs ott semmi.
Harsány kacaj. Bene nevet a lég-

hangosabban. Torma ráncolja a szem
öldökét:

—  Jól beugrottam. De te csak ne

nevess előre, Bene bácsi. Majd «  vé
gén.

(A  végén 'Bene -— nem nevetett.)

(Ne félj, fiú !) 
Szabó Gyula vasárnap a BTK if

júsági ökölvívója, Sturm ellen mér
kőzött. A  mérkőzés alatt ezt kiabál
ták Sturm felé:

—- Ne fé lj tőle, apád sem félt! 
(Amiben az az érdekes, hogy Sza

bó Gyula már nem mai gyerek. 
Annakidején Sturm papájával is 
mérkőzött. Viszont a Sívrm-papa — 
korán nősült.)

a

(Korán jött vissza) 
Mérlegelés után Sulkó Béla, a 

BVSC szakosztályvezetője vette a 
kabátját, kalapját és indult ki a 
színházból.

— Megyek, egy kis szíverősítöt 
veszek magamhoz! —• mondotta. —  
Majd csak a mérkőzés után jövök 
vissza.

De mégis visszajött már a lég- 
súlyű mérkőzésre. A  végén azután 
bánatosan, mondta:

—  Bár betartottam volna a sza
vam. Az idegeim most nem táncol
nának.

(Nehéz dolog)
A  Szigeti— Szolnoki mérkőzés har

madik menetében edzés nélkül levő 
Eurőpa-bajnokunk. már alig állt a 
lábán. Szolnoki egy rosszul sikerült 
ütésénél megszólalt az egyik Fradi- 
szurkoló:

— Szigeti csak nevet Szolnoki 
erőlködésén!

A  mellette álló csak ránézett az 
alig támolygő Szigetire és csendesen 
megjegyezte:

■— Ha Szigetinek volna ereje ne
vetni, akkor nem. Szolnoki ütésein 
mulatna, hanem —  ütne...

r

Í\a> is iw&U tauusUfrdui!
—■ Ismeri Terefere űr a hívatlan 

prókátor esetét?
—  Ismerem, ismerem, Szerkesztő 

uram, rögtön megyek is, csak el- 
rebegem, amit láttam és hallottam.

—  Halljuk, de röviden.
—  Láttam, hogy Németh nem is 

volt annyira „kész", mint amennyi
re mutatta. Először fel akart kelni, 
de mikor látta, hogy lentmaradást 
integetnek neki, lent maradt...

•— Ehhez joga van. Ez az egész?
—  Még valamit. Hallottam, hogy 

a szövetség vezetöférfiai nagyon 
húzódoznak a határozott állásfogla
lástól. Egyik nem látta, a másik 
na,gyón messze volt a szorítótói, a 
harmadik rossz szögben ült és így 
tovább...

Henry Armstrong, a váltósűlyű 
ökölvívó világbajnok a newyorki 
Madison Square Gardenben mérkő
zött Pedro Montanez-zel. Armstrong 
a 9. menetben kiütéssel győzött és 
ezzel megvédte világbajnoki címét.

KOSBORT

Szapáry Mariannt „elgázolta" 
egy vedsiel©. . .

Néhány szó m  ismeretiem Tetteshez
Szapáry Mariann, kiváló hölgy-' 

síelőnk, sokszoros bajnoknőnk jelen
leg a Bécs—Budapest városok kö
zötti símérközésre készül. Vasárnap 
is azért ment ki a Svábhegyre, hogy 
edzést tartson. Ekkor történt... kü
lönben adjuk át a szót a sivilág ked
venc „kis Mariann*jának, aki boka
fájdalmában

siyilt levelet 
írt elgázolójához:

Kedves Ismeretlen Tettes!
Maga talán még nem tartozik egé

szen ahhoz az ön- és közveszélyes 
svábhegyi síelőfajtáhoe, aki ember
társait csak mülesíkló póznának te
kinti, amelyeket gyakran feldönt és 
az az Öröme is megvan, hogy ezeket 
az élő póznákat nem kell újra visz- 
szadugni a hóba, fölkelnek szegé
nyek maguktól is. Sőt: a saját jó 
szántukból úgy helyezkednek él, hogy 
újabb erő- és ügyességpróbára ad
nak alkalmat. Maga, miutáw'belém- 
rontott, meglepetésemre némi sze
rénységről tett tanúságot, hogy talán 
még van remény jobb útra, azaz sze- 
lidebb lejtőkre való térítésre.

Kissé rossz lélektani pillanatban 
sodort le a Normafalejtö aljáig s 
ezért ne vegye rossz néven, hogy 
kissé nyers hangon adtam kifejezést 
sítudomány ár öl váló őszinte vélemé
nyemnek... Szombaton indulnom kell 
Bécs ellen s azért mentem ki a 
Svábhegyre, hogy egy kicsit gyako
roljak s nem azért, hogy tönkrete
gyem a bokámat. Azután, éppen mi
előtt Maga belémhajtott, néhány 
épületes jelenetnek voltam tanúja 
így a bennem parázsló ádáz gyűlölet 
a bravúroslcodó álhösök éllen lángra- 
lobbant.

Egyszóval a Normafalejtő bal, me
redek oldalán szerényen lefelé ível- 
gettem, majd megálltam. A közis 
mert terebélyes fa alatt két fiatal
ember szerényen húzódott meg, mi
előtt még visszamászni merészkedett 
volna a magaslatra. Ebben a pilla 
natban egy karjait, lábait, léceit 
lengető, rettenetesen ide-oda tán 
torgó meteor egyenesen feléjük rob
bant és részleteire oszolva (léc, 
sapka, bot stb.) beléjük rontott. Mire 
mindhárman föltápászkodtak,
„meteor“ lehordta őket, hogy minek 
állna,k a síelők útjába. Mire én és 
egy mellettem álló öreg úr a legkö
zelebbi bokor mögött kerestünk me
nedéket. Az öregurat a következő 
pillanatban már bravúros rohammal 
leterítette egy másik „hős." Persze 
föl volt háborodva s hangoztatta, 
hogy aki öreg, az menjen a men- 
házba és ne zavarja a fiatal tehetsé
ges lesíklókat. Ekkor jött Maga és 
a végzetemmé lett. Mintegy 80-as

iramban jöhetett, kis mazsola, a té- 
ceinék nem volt ura s mielőtt még 
végrendelkezhettem volna, már 
együtt csúsztunk, gurultunk, forog
tunk a lejtön. Nyilaid fájdalmat 
éreztem a tavaly eltört bokámban s 
fájdalmasan gondoltam a Bécs—Bu
dapestre. Megálltunk a lejtő alatt. 
Én néhány velős mondatban kifejtet
tem véleményemet a síelésről. K ifej
tettem, hogy gyorsan csak annak 
van joga menni, aki lassan is tud. 
Maga persze kijelentette, hogy a 
bokor és én útban voltunk, azért 
bukott. Tehát jobban tettük volna 
(én és a bokor), ha elkotródtunk 
volna az útból. Mondja, Maga igazán 
azt hiszi, hogy joga van olyan gyor
san menni, mint egy Rundnak, vagy 
Romingernek? Mert esküszöm, ök 
sem mehettek volna gyorsabban, 
mint maga. A különbség az, hogy ők 
le is tudnak lassítani. Maga nem, 
kedves. It t  véget ért a Maguk tudo
mánya. Maguk nem urai a lécnek, A 
lécek uralkodnak maguk fölött. A  
léc itt az úr! Kegyetlen úr és vérszom
jas. Maguk csak játékszerei a ke
gyetlen léceknek. Féljen tőlük! Ne 
bízza rájuk magát! Próbálja előbb 
megszelídíteni ezt a két szilaj pari
pát.

Mindezt csak azért írom, mert Maw 
gában láttam valami halvány hajlan
dóságot mondanivalóim megértésére. 
Kérem még egyszer: ne tegye po
kollá az igazi síelők életét és mellé
kesen a sajátját is. Ha így folytatja, 
sohasem fogja megtanulni a síelés 
lényegét: legyőzni a sebességet. A s  
volna életem legszebb napja, ha egy
szer a Svábhegyen fölfedezném 
Magát és a többi hőst, amint kibé
külve a világgal s léceikkel — szelíd 
támaszíveket gyakorolnának.

Szorgalmas tanulást kíván
Szapáry Mariann.

©

(Szapáry Mariann grófnő sérülése 
különben nem súlyos s a kitűnő baj
noknő minden bizonnyal indul a bécsi 
hölgyek ellen. A  svábhegyi életveszé* 
lyes üzemet pedig egyszer már valói 
bán meg kellene szüntetni.)

Az ökölvívó szurkoló 
születik is, lesz is

Az alábbi sorokat egy Idegen 
írta. Idegen a sportok, főleg az 
ökölvívás világában. Akinek vasár
nap reggel kezébe akadt a Nemzeti 
Sport. Kíváncsian lapozgatni kezdte 
és böngészgetni.

A  Hungária győzött Istanbulban
—  állapította meg az első oldalt né
zegetve. Az ötödik oldalon nagy 
kérdőjeleket látott. Két rangadó, 
két kérdőjel. Hatalmas harcot ígér 
az ökölvívó CsB mai fordulója —  
ordította feléje a cím s közölte vele, 
hogy Budapest egyetlen nagy sport- 
eseménye ezen a havas vasárnap a 
Városi Színházban játszódik le.

—  Jó volna megnézni —  gondol
ta. Tíz óra volt. Nem lehetett so
kat töprengeni. Ha végre egyszer 
életében boxmeccset is akar látni, 
indulnia kell. Az ökölvívó CsB fél 
11-kor kezdődik. Elolvasta a csapa
tok összeállítását és határozott. 
Megy szurkolni a kis Tormának, 
akit eddig még csak hírből ismer. 
Jegyet fog váltani. Történt már 
ilyesmi nem is egyszer...

A  pénztárhoz alig tudott odafura- 
kodni. Olyan nagy a tolongás, mint
ha legalább is ötpengösöket oszto
gatnának — ingyen. A  jegyüzérek
nek konjunktúrájuk van. Vannak is 
annyian, hogy már majdnem min
denkiben jegyüzért lát az ember.

—  Egyötven a hatodik sor —  kí
nálják egyszerre öten is.

A  szegény szurkoló csak bent ve
szi észre, hogy a támlásszék, vagy 
az erkély hatodik sorát kapta. A  mi 
emberünk a pénztárnál vesz jegyet
—  inkább sorbaáll. A  jegy meglehe 
tősen drága. Még a ruhatár is köte
lező. Mire a helyét elfoglalja, már 
kettő és fél pengővel könnyebb a 
pénztárcája.

Szégyen ide, szégyen oda, most 
van először ökölvivómérkőzéeéo,

Egyelőre még nem tudja megérteni 
a zsúfolt nézőtér izgalmát. Mindenki 
beszél. Egyik-másik kiabál is. Mel
lette fehárhajú öreg bácsi ül. A  lát
csövét igazgatja. Az még a legnyu
godtabb. Olyan kényelmesen fészke- 
lődik, mintha a Parasztbecsület 
című operát látná és hallaná a kö
vetkező percben.

Most nyílik szét a függöny és már 
hirdetik is a mérkőző feleket. A  kö
vetkező pillanatban két apró gyerek 
már csépeli is egymást derekasan. 
A  szünetekben hol piros, hol zöld, 
néha pedig fehér lámpa gyullad ki 
a színpadon. A  közönségnek egyik 
sem tetszik. Akármilyen a lámpa 
szine, mindig fütyül. Itt is, mint a 
labdarugómérkőzésen, mindenki a 
bírót szidja. Szegény kopaszodó 
mérkőzésvezető felé olyan szavak 
röpködnek, hogy ha hallaná, lekö
szönne. A  B-Közép még iskolába 
járhat a magdolnavárosiakhoz!...

A  mellette ülő úr egyre idegesebb. 
Szid, dícsér, magyaráz és vitatkozik. 
A  legszívesebben egyszerre csinálná 
valamennyit. A  küzdők mozdulatait 
kicsiben ö is utánozza. (Hősünk bal
oldala tudna erről külön előadást 
tartani...) A  szurkoló nagyon dühös. 
Főleg hősünkre dühös. Nem tudja 
megérteni, hogy miért van csendben. 
Szeretné vele megvitatni a látotta
kat, de hősünk csak a szorítót nézi. 
A  lámpa-jelenetek alatt is kifejezés
telen az arca. Ez még jobban fel
bőszíti a szurkolót. Amikor már nem 
birja tovább, hősünkhöz fordul.

-— Mondja uram, ön kinek szur
kol?!

Kár volt hősünknek elárulnia, 
hogy idegen, csak érdeklődő, csak 
tanulni jött. Ettől kezdve alig 
hagyta nézni hősünket. Igaz, 
hogy néhány perc múlva már 
a csapatok műhelytitkainál tar
tottak. Elmondta a szurkoló, 
hogy Szántó helyett azért indította 
Kublnyit az FTC, hogy megvédje

Fricit a Frigyes-veréstől. A  szom
széd vérbeli Fradi-szurkoló, Hogy 
hogyan lett Fradi-szurkoló? Annak 
született! —  vágja ki büszkén, mell- 
düllesztve. Amikor 4:0-ra vezet a 
Fradi —  kezd kiállhatatlanná válni.

— Ezek a esámpás BSzKRT-isták
akarnak velünk kikezdeni ? —
mondja lebiggyesztett szájjal.

Most már a mi hősünk is szurkol. 
Érdekes —  a Fradi ellen. A  szom
széd önbizalma és a 4:0 miatt észre
vétlenül BSzKRT-szurkoló lett belő
le. A  Frigyes— Szumega, Kővári— 
Barinka és a Strincz—Fellegi mér
kőzés után már a BSzKRT vezet. A  
szomszéd ma.gábaroskad és szitkozó
dik. Kővárit mindennek lehordta, 
amiért ki merte ütni az ellenfelét.

A  Jáltics—Mándi találkozó gyö- 
nyönyörü volt. A  szakértők szerint 
Mándi győzött. Hősünk szerint a 
BSzKRT-fiú volt a jobb. Mert hát 
most már hősünk is kezd beleszólni 
és bírálni.

Szigetit bohócnak nézi a karzat. 
Mindkét szemöldökét vastagon lera
gasztották. A  szeme szinte nem is 
látszik. A  szomszéd szerint cselből, 
így  legalább Szolnoki nem tudja, 
hogy tulajdonképpen melyik szem
öldöke is repedt fe l?  Milyen lelemé
nyesek ezek az ökölvívók... A  vete
rán Szigeti nem éppen darázs-dereka 
is céltábla a közönségnek.

—  Vigyázz, Szolnoki, mert á Lali 
a hasával is kiüt! — kiabálják a 
gúnyos figyelmeztetőt.

Lalinak azonban nem is voltak 
ilyen szándékai, örült, hogy az első 
menetben szerzett előnyét ,,Ölelgető' 
sekkel" meg tudta tartani, döntet
lenre húzván ki a második és a har
madik menetet.

Végeredményben hősünk egy ko
moly, férfias sportágnak lett szur
kolója. A  kis Tormáért, Frigyesért, 
Jákicsért és a többíekért a döntőre 
is elmegy szurkolni. Mert a szurkoló
nemcsak születik: lem jc.

O. LANTSCKNER NYERTE
Ostmark síbajnokságában az összetett 
versenyt 671.01 ponttal Koch előtt. A  16 
km-es futóversenyben ez volt a sorrend: 
1. Demetz 1:03:29.4, 2. Bauer 1:03:34.2, 
3. Wöss 1:05:05 , 4. Rössner 1:06:22,
5. Kasebacher 1:06:50, 6. Koch 1:07:44.
7. Lantschner 1:07:52, 8. Smolej (jugo
szláv) 1:08:28, 9. Petrics (jugoszláv)
1:08:41, 10. Schwartz 1:09:06. — Az
egyéni ugróversenyben: 1. HBU (66.5 és 
67.5 m) 225.7 pont, 2. Klacnik (jugoszláv) 
(66.5 és 65 ) 222.3 pont, 3. Lukes csehi 
morva) (65.5, 67) 221.5 pont. Az össze
tett versenyben: 1. H. Lantschner 671.01 
pont.. 2. Koch 647.1 pont, 3. Höll 641.17 
pont.) A vezér díját Höli nyerte. A ven 
seny színhelye Villaeh volt.

A SZLOVÁK SIBAJNOKSAGOK 'ELSŐ 
KÉT NAPJAK

az egyéni futóversenyt és a 3X10 km-es 
váltófutást bonyolították le. A Í8 ton-es 
futásban Michalak győzött 1:12:47 mp- 
cel. A váltófutást TátralonirHc a) csai 
pata nyerte 2:04:37 alatt, a második 
Besztercebánya lett 2:07:57-tel, harmadik 
Tátralomnic b) csapata 2:10:21-el. (Ezen 
a versenyen kellett volna résztvenniök a 
magyar sífutóknak is, de az OTT-től 
nem. kaptak rajtengedélyt. Három német 
futó elindult — Kraus, Háckel ég Scher- 
mann —, de ők sem végeztek az elsők 
között.)

EGÉSZEN ELSŐRENDŰEN
BERALEK,

FUTOTT

a Zakopanéi összetett sívilágbajnokság 
győztese a garmischi verseny 17 km-es 
futamában, óriási fölénnyel, 58:49 mp 
alatt győzött, míg a másodiknak helye
zett Leupold ideje 1:02:09, a harmadik 
helyezeti Simoné 1:02:10 volt. Negyedik 
Wimmer lett 1:02:23, ötödik Schreiner 
1:02:26 alatt. A  versenynek 114 indulója 
volt.

CJ NORVÉG SIFUTÓCSILLAG
tűnt fel Hakndalsban. Nordbynak hívják 
és egy 30 km-es versenyt úgy nyert 
meg, hogy a másodiknak helyezett 
ökernt hát teljes pereeel előzte meg. 
A mezőny jóságát az is mutatja, hogy 
Lund és Hverven mögött a világbajnok 
Bergendahl volt az ötödik.

A Gyopár Turista Egyesület vásárnál)
a osikóváraljai mencdékházmál remdento 
idei síversenyét, melynek eredményei a 
következők: Férfiak futóversenyében: 1* 
Gerő Gábor, 2. László Endre dr, A 
Donnor Fereno. A hölgyek versenyében 
Hahn Jcnőné, a gyermekek versenyébe® 
Wohl György győzött.

NEMZETT SPORT
Megjelenik szerda de szombat kivétet*, 

vei minden nap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp. VIII., Riikk Sziiárd-otea i, 
— Telefon J32-S99 és 133-977 . Lóvéi, 
eím: Budapest 72, P o s t a f ió k  4Z 

Főszerkesztő; Dr. Vadas Gyula. — F*. 
lelős szerkesztő: Hoppé László. — Fel®.
lős kiadó: Knltsár István.

hóm W 
re *. -b

Előfizetés! díj: Belföldre egy 
2-20, negyedévre . külföldi 

'(Amerikába 10—).
Nyomatott a Stádium Rt. kSrfmrgáífo

1»ÜS. fitfsWüi iyő i*  A h tó  t e á t ó l
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A GSE mátrai versenyén sokan 
ez- .,öregeit" uralmának megdöntését 
várták. Ez egyelőre nem követke
zett be. Eiőször is meg keli jegyez
nünk. hogy a szóbanforgó öregek;»“  
nem is olyan öregek. Túlzás lenne a 
25 év körüli Darabosra, vagy Szalag
ra azt állítani, hogy öreg. Egyedül 
Vanya az, akire ez a jelző ráillik,

*
Vány a Pálról már sok szépet ír

tunk. Ez a veterán slversenyző már 
a 37-ik éve felé jár. Golfozáshoz tá
ján nem lenne öreg, de 37 évvel el
rugaszkodni a sáncról, 40—50 méte
reket repülni a levegőben, ruganyo
sán földet érni, — - ez már nagy tel
jesítmény. Az ugráshoz nagy bátor
ság, nagy ruganyosság', gyors ref- ben..

KERÉKPÁR

Ezer pont kel! a páiyabainokságiioz
és ©gyéfe «£fo|g£ctoft Jawsslsísk

A  közgyűlés is elmúlt. Csendesnek 
ígérkezett. — békésnek, a munka, je
gyében való méltóságos tárgyalási
nak. iá nem így történt.

—  A  hiúság, a letűnt hatalom fe
lett való kesergés, a megmásíthatat- 
lanba való bele nem nyugvás a régi 
rezsim néhány urából kiváltotta a 
tárgyilagos bírálat staniolpapírjába 
csomagolt szenvedélyt — mondta 
erre az elienzékiéskedő hangra az 
egyik társelnök.

Nem volt túlságosan felemeló lát
vány ez a kíséretjárás. Az egyik fel
szólaló például zord fehér tógában 
arról fölényeskedett, hogy a pálya
versenyek az 1939-ik esztendőben 
visszafejlődtek. Bezzeg az ö idejé-

Jexek kellenek. Vány a, ez a pompás 
kis ember még mindig birtokában 
van valamennyi elsőrangú ugrótulaj
donságnak. Ma is a magyar ugrók 
élén áll.

A harmadik helyezett, .Tóznia sem 
mai gyerek. Harmadik helye igen ér
tékes. Darabos még nincs igazi for
májában.

A  fiatalok közül Szathmárynak 
még sok mindent meg kell tanulnia. 
Hegjobb tulajdonsága: nagy bátor
sága.

e
A. műlesiklás mezőnyében Szalay 

bizonyult a legjobb versenyzőnek. 
Szikla jó formája nagy teljesít
ményre késztette. Szalay pompás 
formában van s még mindig ő a. leg
józanabb fejjel versenyző lesíklónk.

A  fiatal Szikla Péter nagy tehet
ség. Állítólag a francia Allaisra em
lékeztet a stílusa. Megtisztelő ha
sonlóság...

Sfl
A  hölgyek mezőnyében Uhryné 

Vasváry Éva ment pompásan. Biz
tató, jó formában vari, nem féltjük 
öt a bécsiek ellen sem.

S9
Szép, ha egy versenyen sokan in

dulnak. — yzonbaa: hibás taktika 
teljesen fejletlen tehnikájú verseny
zőket mindjárt mülesíkióversenybe 
bedobni. Az egyesületek vigyázzanak 
arra, hogy ne hintsék tele ,.mazso
lákká1“ a pályát. Iskolázzanak, ta
nuljanak szorgalmasan előbb a ver
senyezni vágyók s csak aztán indul
janak nehéz evrsenyeken. A  sok 
kezdő veszélyessé teszi a verseny 
lebonyolítását. A kezdőknek sem tesz 
jót a túlkorai indulás, elveszítik az 
önbizalmukat.

Hát kérem: ez a bírálat és ez a
kérkedés nem volt helyénvaló. Nem 
volt helyénvaló azért, mert a letűnt 
iűók pályasportja bizony éppen a 
szövetség akkori közönye miatt 
ment tönkre. Az országúti sport túl
méretezése folytán s néhány olyan 
szakértői vélemény miatt, amely azt 
hangoztatta, hogy a pályasport 
„cirkusz“  s a szövetségnek nem hi
vatása, hogy e cirkuszt támogassa,, 
sorvadt el minden utánpótlás, her
vadt el minden rendezői kedv. Senki 
sem. akart és mert a hatalmasok 
ellen céltalan harcot kezdeni.

A  mai összetételű szövetség vi
szont a romokon épít újat. Utánpót
lást teremtett az elmúlt, esztendő
ben, válogatott pályaversenyeknek 
vetette meg az alapját, külföldi ed
zőt szerződtetet az újonc-jelentkezők 
számára, motorvezetéses kerékpáro
kat vásárol, külföldi eredetű kor
szerű kétüléses gépeket szerez: 
egyszóval mindent elkövet, hogy el
feledtesse a, múlt mulasztásait, Ezt 
a, munkát ma bírálni célszerűtlen és 
időszerűtlen. Ez a szövetség nem a 
mának épít sikert, hanem a messzi 
esztendők számára. Tömegsportot 
akar kitermelni — s ehhez sok hó
nap, sok év, sok idő szükséges. Vár
junk hát türelemmel, várjuk meg, 
míg beér a termés, — de addig ne 
gátoljuk a növekedését.

A  má.sik igen derűs felszólaló pu
ritán basszusával tört neki a szövet
ségnek —  mondván, hogy az MKSz 
a professzionizmus felé halad, midőn

a funkcionáriusoknak költségmegté
rítést és a hivatalnokainak fizetést
ad. Ez a roppant menydörgésektől 
terhes pusztába kiáltó szó nagy „ré
mületbe" rázta az illetékeseket. 
Olyan rémületbe, hogy helyenként 
majd kiszakadt az oldaluk a kaca
gásba. A felszólaló ugyanis nem is 
olyan, régen maga is tagja volt az 
MKSz tisztikarának és maga is él
vezte a szövetség költségmegtéríté- 
sének sovány áldásait.

A  közgyűlés egyébként Ismét ma
rat honi jellegű volt. A  vita-viharok 
soká nyúltak s ennek következtében 
az indítványokra már fáradtan látott 
csak neki a kerékpáros parlament,

Az elfogadott javaslatok többek 
között a következők:

Kimondta a szövetség, hogy min
den elsöosztályú fővárosi egyesület 
évi 20 pengő tagdíjat fizet.

A kerületek az MKSz részéről 
annyiszor 20 pengő rendes évi se
gélyben részesülnek, ahány egyesü
let tartozik a kebelükbe. Az MKSz 
ezenkívül esetről esetre rendkívüli 
segélyben is részesíti a kerületeket.

Az országos országúti és pályabaj
nokságok kér. osztályban jutnak dű
lőre. A  pályabajnoki cím elnyerésé
hez legalább 1000 pont, a másodosz
tályú és a vidéki bajnoki cím elnye
réséhez legalább 400 nont szükséges.

Kimondta a közgyűlés, hogy a fe
gyelmi bizottság és az országos ta
nács közé új bizottság iktatódik, az 
úgynevezett fellebbezési bizottság. 
Ez hivatott a fellebbezési ügyek in
tézésére. E bizottság határozatai 
C3ak abban az esetben fellebbezhetök 
meg az országos tanácshoz, ha a két 
bizottság ítélete egymástól eltérő.

Végül elfogadta a közgyűlés Som
hegyi indítványát is s módot fog ta
lálni arra, hogy az egyesületi üldöző 
csapatbajnokságok mintájára ország
úti egyesületi csapatbajnokságokat 
is rendezzen.

A  közgyűlés elvetette azonban a 
Balatoni kerület indítványait.

A Trípolisban rendezett me'ílahai nagy- 
díjért vívott országúti kerékpáros ver
senyt hatalmas fölénnyel az olasz Bini 
nyerte.

VÍVÁS
í>nnay győzelme a BEAC párbajtőr- 

versenyén meglepetésszániba ment. holott 
Dunay évekkel ezelőtt Varsóban F.urópa- 
bajnokságot nyert ebben a fegyvernem
ben sokkal erősebb mezőnyben - -  maga 
mögött hagyva az egész el bámult, ola*z 
és- francia párbajtőrgárdát., amely min
dig azt gondolta, hogy csak egymással 
van elintéznivalója ebben a fegyverben. 
Mégis a vasárnapi eredmény meglepett. 
Dunay Pál. Európa-bajnoksága óta egy 
versengőben sem tudta érzékeltetni azt a 
fölényt, amivel bírnia kellett., hogy 
abban a bizonyos nagy küzdelemben 
győzni tudjon. Sajnos, több esetben igen 
gyengén vívott s bár mindenki tudta, 
hogy kiváló ebben a fegyverben s bár 
mindenki várt további sikerekre, Dunay 
bizony gyakran nagyon hátul kullogott. 
Azért mégis minden versenyben látszott, 
hogy a legelsők közé tartozik. Régen 
várták, a győzelmét s most mégis meg
lepetés volt. Pedig ezúttal igazán nagy 
formában volt. Alig néhány találatot 
tudtak ellenfelei elérni ellene s az első 
lépéstől az utolsóig látszott, hogy ő fog 
győzni az egyetemisták versenyén. Nagy 
fölényét számszerűen legjobban az mu
tatja, hogy 11 győzelemmel lett első, 
mögötte pedig csalt 8 győzelme volt a 
másodiknak. Rerich egyébként tavalyi 
előkelő helyét mostani második helye
zésével megerősítette. Megmutatta, hogy 
tavalyi eredménye nem véletlenség volt, 
hanem komoly tudás eredménye. Újabb 
meglepetéssel szolgált a harmadik hely: 
Gerevich, aki voltaképpen csak kard- 
vlvó s esek vendégként kalandozott el 
eddig a tőrre, most, hogy ebben a fegy
verben is elindult, harmadik lett. Pedig 
nem a név és nem a kardvívói presztízs 
.segítette, mert erről a gép persze mit 
tiem tud. V e  nagy általános vívókultu- 
xája. kitűnő lábtechnikája és nagy 
tempóérzéke nagy ellenféllé teszi minden 
fegyverben. A fiatal Nedeczky negyedik 
helye is kellemes meglepetés volt. 
Nedeczky tehetsége nem volt senki előtt 
sem kétséges s világos volt, hogy az 
eddigi lassú előmenetel után egyszerre 
meredekebbre fog ívelni pályájának gör
béje. A döntő többi tagja: Kevey, Mol
nár. Balás. Tabajdy, Gyalokay. Székely- 
hidy, Orbán, Paiócz valamennyi sok 
sikert látott párbajtőrvívó, ezúttal is 
igen jól vívott. Háromnak 5, háromnak 
é s még az utolsónak is 3 győzelme 
tolt! Ez mutatja, hogy milyen nagy 
küzdelmet kellett ebben a versenyben 
Vfvni. A BEAC versenye sportbeli siker 
Srolt. -

A NÉMET—MAGYAR BAR AT SÁG 
KUPAMÉRKŐZÉS

éprilis 6-án és 7-én kerül sorra Buda
pesten. A mérkőzésen egy-egy négytagú 
i>3r- és kardcsapattal szerepel Magyar- 
ország és Németország. Erre olasz zsűri
elnököt kértek fel s az olasz szövetség 
kilátásba helyezte, hogy az elnököt erre 
ez időpontra elküldi. A négy szavazóbíró 
közül kettő magyar és kettő német lesz.

TÍZ VERSENY TESZ FEBRUÁRBAN
A februári versenynaptár 10 versenyt 

tartalmaz. 2-án BBTE I. o. női tőr, BSE 
II. o. tőr, Spárta AC csapatverseny,
4-én tőrüsapatba.inokság, TMTÍD III. o. 
kardverseny. 11-én MAC II. o. kard ver
seny. BEAC I. o. kardvers 3ny, 18-án 
Szegeden KEAC II .és III. o. kardver- 
eteny, 25-én HTVK I. o. tőr-, Ganz TE 
JpT, o. kardverseny*

ATLÉTIKA
SZAK ÉRTEKEZLETET

hív össze a MASz elnöksége annak el
döntésére, hogy a 13—14 évesek részére 
tervezett úgynevezett gyermekversenyek 
valóban hátrányosak-e az egészségre, 
mint egyes tanácstagok hirdetik, vagy 
pedig kellő koriárok közé szorítva csak 
használnak, mint a sportorvosok áll'<?- 
ják. A szakértekezletre Herzum dr, 
Dusótzky dr és Obitz dr sportorvosokat, 
néhány testnevelő tanárt és egyesületi 
szakembert hív meg a MASz. — A 13—14 
évesek versenyeztetésében mi sem látunk 
semmi veszedelmet. Amerikában vígan 
versenyeznek az ilyen korú, sőt még 
fiatalabb gyermekek is, pedig ők is 
törődnek valamit az ifjúság testi épségé
vel. De gondoljunk csak vissza a magunk 
gyermekkorára, vagy az elmúlt év
tizedek kiváló versenj zőire, akik gyer
mekkorukban a vakációkat a Muzeum- 
kertben. a Városmajo *ban, a Népliget
ben, a Városligetben, vagv a Bástya- 
sétányon szinte reggeltől estig különféle 
versenyekben való indulással töltötték el. 
Amíg játékosan csinálja a . gyermek az 
atlétikai gyakorlatokat, addig nem árt
hat neki.

SÁND O R G Y Ö R G Y  IS  E L K E Z D T E  M AR  
AZ EDZÉST

Az UTE kitűnő 400-as vágtázó ja egy 
kissé fázik még attól a gondolattól, hogy 
i—800-as |jptó legyen belőle, de egyesü
letében szívesen fogadták az ötletet és 
remélik, hogy' a jobb idők beálltával 
Sándor is megbarátkozik majd vele. 
Addig is rnezeizik és tornázni is jár.

VÖRÖS VIKTOR
a legszorgalmasabbak egyike a MAC- 
ban. Szabó Miklóssal szokott együtt 
dolgozni. Ha nem veszíti el a kedvét és 
kitartással dolgozik egész éven keresz
tül, ez a legszebb mozgású középtáv- 
futóink közé tartozó fiatal futó egészén 
rendkívüli eredményekkel rukkolhat ki. 
Hiszen futott, már kerek négy percet és 
elég gyors ahhoz, hogy akár 3:54-et is 
fusson már ebben az idényben.

A RÉGI ÉS A MAI MASZ-VEZETŐSÉG 
MUNKÁJÁT

így hasonlította össze valaki: Ott áll
mind a két torista társaság egy nagy 
hegy tövében. A régi vezetőség nekiáll 
tanácskozni és ott tanácskozik holta 
napjáig. Megtárgyalja a nehézségeket 
és túl nagynak találja okéi. Lehet, hogy 
időnkint nekiindul, de csak azért, hogy 
az első akadály elől visszafordnljón. Az 
új vezetőség gyorsan megcsinálja a hadi
tervet és nztán nekivág a hegynek. Tud
ja, hogy fel kell juíniok, tehát megy a 
gárda előre, amíg csak bír. lehet, hogy 
elpusztulnak egyesek útközben, de a célt 
el kell érnie valakinek.
GYULA, DIÓSGYŐR ÉS MAGYARÓVÁR
kéri legújabban a MASz oktatófilmjét. 
Magyaróvárra — addig is, amíg Csere- 
nyei személyesen is át nem veszi az 
óvári kalapácsvetők irányítását — az ott 
egyedül dolgozó kalapácsvetők segít
ségére a szövetség a szükséges elméleti 
útmutatást is elküldi.

ÜNÓDY JELENTKEZETT
a szövetségnél. A kiváló szombathelyi 
400-as levélben jelentette be, hogy a 
tornatermi edzést szorgalmasan folytatja 
és tanácsokat kért további edzésére 
vonatkozólag. Vadas Iván mindjárt 
Ihosszú levélben adta meg különleges 
tanácsait ás elküldőt te Onódynak a 

> szövetség által kiadott ^Vezérfonalat*’ is.* 1 2 3 4 5 6

Vadas Ivánnak az a véleménye, hogy 
Onódy nemcsak 400-on, hanem 800-on is 
elsőrangú lehet és ezért szeretné, ha a 
Gerschler—Harbig-féle edzésmódszer sze
rint dolgoznék a tavaly 50 mp-et futó 
szombathelyi futó ebben az esztendőben.

MI VAN SZILAGYIVAL?
Az elmúlt esztendőt, mint OK (olim

piai kerettag) versenyezte végig Szilágyi 
Jenő, egyik legjobb hosszútávfutónk. 
Nem is egészen saját jószántából ott
hagyta régi egyesületét, az UTE-t fezzel 
nem azt akarjuk mondani, hogy az UTE 
nem szívesen tartotta volna meg tagjai 
sorában!) és felcserélte újpesti állását 
egy másikkal. Akkoriban azt mondogat
ták, hogy Szilágyinak eddigi munka
helyén nem volt elég alkalma ahhoz, 
hogy a távfutónak elengedhetetlen erős 
edzést folytassa. Uj egyesülete olyan 
állást helyezett kilátásba Szilágyi részé
re, amelyben akadálytalanul sportolhat. 
Sajnos — amint értesülünk — Szilágyi 
azóta rnég jobban el van foglalva és 
még kevesebb ideje van az edzésekre, 
mint eddig. Azt mondják, hogy nem is 
fut rendszeresen. Ez pedig nagy hiba, 
mert 6 nemcsak 10.000 méteren, hanem 
3000-es akadályfutásban is erőssége a 
magyar válogatottnak és rendkívül fon
tos lenne, hogy a németek elleni viadal
ra teljes tudással álljon rajthoz.

KÉZILABDA
A TEBEMXABDA KÖBMÉBKÍÍZBS 

KÉSÖESTI EREDMÉNYEI:
I. osztály

BTC—VAU 18:11 (9:5). Nemzeti Torna- 
csarnok. Vezette: Bobrovszky. óriási
meglepetés, de teljesen megérdemelt a 
BTC biztos győzelme az- esélyes VÁC 
ellen. A piros-fehér együttes sokkal für
gébben mozgott és pontosabban lőtt, 
mint a tavalyi bajnokcsapat. Góldobó: 
Tichy I. (10). Tichy II. (6), Holczinger 
és László, illetve Seress (4), Forrai (3), 
Salgó (3) és Krausz I. Kitűnt Noéh, 
Seress, Forrai. illetve László, Horváth, 
Tichy I. és Holczinger.

III. osztály
A BTC II.—VÁC II. mérkőzésre a VÁC 

II. csak négy emberrel jelent meg.

A TEREMLABDA KÖRMÉRKŐZÉS 
VÉGEREDMÉNYE:

I. osztály
1. Elektromos 5 5 —■ — 88 :61 10
2. MAFC 5 3 — 2 61:59 6
3. MTE 5 2 — 3 67:58 4
4. VÁC 5 2 — 3 79:83 4
5. BTC 5 2 — 3 58:80 4
6. BSzKRT 5 1 — 4 55:67 2

H. osztály
5 5 ------  60:28 10
5 4 — 1 62:42 8
5 3 — 2 46:50 6
5 2 —  3 21:44 4
5 1 — 4 26:51 2
5 ------ ö 0:0 —

Bischitz MTE, Forrai VÁC, Varga ETE, 
Rózsa MTE, László BTC. II. osztály: 
Jakab BTK — Pintér BTK, Kiss BTK 
— Budai BTK, Manfréda CKiste::), 
Brizsák BTK.

MAJDNEM ELMARADT
&' teremlabda ..kisbajnokság” utolsó 
fordulójának legragyogóbb összecsapása. 
Miután a BSzKRT két csapata és a 
Széchenyi nem jelent meg, az a hír 
járta, hogy a közgyűlésen történt esemé
nyek hatása alatt a BTC is lemondja a 
VÁC elleni mérkőzését. A bajnokiakat 
helyettesítő edzőmérkőzések nem igen 
tudták felmelegíteni a tömött lelátót s 
már a botrány szele fujdogált a terem
ben. A BTC azonban az utolsó pillanat
ban mégis berobogott és parázs küz
delemben, pazar játékkal legyőzte a 
tavalyi terembajnok VAC-ot. Vasárnap 
mutatott játékával a jelenleginél jóval 
előkelőbb helyezést érdemelne a piros
fehér csapat. A  meglepő eredmény nem- 
csa a gól képes BTC-támadósort, de a 
feltűnő jó taktikával küzdő védelmet is 
dicséri. Sálgót például úgy lefogta ez a 
védelem, hogy meg sem tudott moccan
ni. Igaz, hogy ez a ,,lefogás’’ a BTC-oel; 
csekély öt hétméteres büntetőt jelen
tett . . .

Az Elektromos biztosan, de nem valami 
meggyőző játékkal verte az MTE-t. Az 
első játékrészben határozottan vesztésre 
állt a terembajnok és csak szünet után 
Birtalan beszállása és pompácj góljai 
döntötték cl a mérkőzés sorsát. Meg
jegyezzük: az. Elektromos veretlensége
csúcsnak számít a teremben. Az eddigi 
terembajnokoknak, a VAC-nak és a 
MAFC-nak ugyanis nem cikerült veret
lenül ..megúsznia’’ a bajnokságot. A II. 
osztályú rangadó csak az első félidőben 
volt nvilt. Szünet után a BTK sokkal 
eredményesebbnek mutatkozott, mint a 
Szedert nélkülöző Kistex. Egy k4s javu
lást feltételezve jövőre az I. osztályban 
a BTK/a legjobb csapatoknak is komoly 
ellenfele lesz, ezt bátran meg lehet 
jósolni.

JCe&d, 1940 január 30.
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R u b en s  is  f i lm h ő s
l e s s

300 év előtt, 1640-ben halt. meg Pieter 
Paulus Rubens, a nagy flamabrl fes
tő. Az ö életéről Ír most filmet Érien. 
Engel, a kitűnő német filmrendező 
az Ufa számára. Márciusban akar
ják megkezdeni a felvételeket. Érien 
Engednek az a terve, hogy a Rubens- 
filmet utólag flamand beszéddel is. 
ellátja, hogy Belgiumban azzal játsz
hassak.

1. BTK
2. Kistex
3. KAOE
4. Wacker
5. Széchenyi 
5. Hungária

1. MAFC II.
2. Elektromos II
3. MTE II.
4. BTC II.
5. VÁC II.
6. BSzKRT II.

III. osztály 
5 5 — 66:44 10 
5 4 — 1106:50 8 
5 3 — 2 61:52 6 
5 2 — 3 28:75 4 
5 1 — 4 49:51 2
5 — — 5 28:67 —

Az utolsó forduló legjobb csapata a 
következő: I. osztály: Perényi MTE — 
Birtalan ETE, Seress VÁC — Tichy I. 
BTC, stfiiner MTE. Fodor ETE. Kitűnt 
még Horváth BTC, Péteri, dr ETE,

MOZI

Gutenberg-HIm
készül Németországban, a könyv- 
nyomtatás feltalálásának 500. évfor
dulója alkalmából. Kultúrfilm lesz. 
Február elején kezdik a felvételeket 
Mainzban, Gutenberg szülővárosá
ban.

Férjet keresek a Kedé
lyes szállodában, 
de Potyautast találok

A Corso és a Scala igazgatósága 
szerződést kötött a ,,Férjet keresek“ 
c. új magyar film tulajdonosával. -4 
film egyszerre kerül a két mozi mű
sorára.

A. múlt hét elején megállapodtak 
a bemutató időpontjában is: január 
31.

A múlt hét közepén a Scala be
mutatta a .Kedélyes szálloda“ című 
francia bohózatot. Azt az összeget, 
amelynek elérése esetén a filmet 
a második hétre is műsoron kell 
tartani, óvatosságból jó magasra 
emelték.

Á múlt hét végén aztán kiderült, 
hogy január 31-én mégsem lehet a 
két moziban egyszerre műsorra tűz
ni a magyar filmet. Mert a francia 
film  bevétele a különösen magasra 
emelt összeget is elérte, tovább kell 
játszani tehát a Scalában.

A „Férjet keresek“  film tulajdo 
nosa természetesen nem egyezhetett 
bele abba, hogy a film jét két mozi 
helyett csak a Corsoban mutassák 
be.

A Corso igazgatósága ebben a 
kényszerhelyzetben úgy határozott, 
hogy január 31-én bemutatja a „Po
tyautas“  c. különleges filmcsemegét. 
( A „Potya,utas“  a legnagyobb fran
cia filmburleszk, amit eddig Párjá
ban készítettek. Főszereplője: Fér- 
nandel.) Igen ám, de arról szó sem 
lehet, hogy a „Potyautas“ csak egy 
hétig szerepeljen a, Corso műsorán.

A „Férjet keresek“  tehát még 
február 7-én sem kerülhet a két 
mozi műsorára.

M it játszón a Scala február 7-től 
kezdve t Lehetséges, hogy 1: a „Ke
délyes szálloda“ még egy hétig mű
soron maradhat, 2: február 7-én a 
Scalában .Kéthetes" filmet tűzhet
nek a műsorra, mert a potyautas" 
a Corsóban három hétig is műsoron 
marad. Ettől függ, hogy a „Férjet 
keresek“  február 17-én, vagy 21-én 
kerülhet-e a közönség elé.

Mindebből látható, hogy nem is 
olyan könnyű a moziigazgató mes
tersége. Még siker esetén sem!..

JEANETTE MAC I)OMÁLD ÚJBA 
TANCOL

Jeanette Mac Donald Párisből In
dult el a világhírnév felé. Az egyik pá
risi müvészkabaréban énekelt és tán
colt. Most Jeanette Mac Donald szin
te a saját életét játsza el a Broad- 
icay-szerenád című filmben. Ebben 
ugyanis egy kis kültelki kávéház 
dalénekesnöjét alakítja s az énekes
nőből később revűprtmadonna lesz. 
A  szerep nemcsak sok énekre, hanem 
sok táncra is alkalmat ad. Jeanette 
Mac Donald eddig csak a Tarantella 
című filmben táncolt. Most játszotta 
el a második táncos szerepét. Az új 
film egyébként Budapestre érkezett.

RÁDIÓ

Mai műsor
Kedd, január 30.

Budapest I. (549.5 m.) 6.45: Ébresztő 
Torna.. Hírek. Hanglemezek. 16: Hírek 
10.20: A történelmi öntudat és az ifjú
ság nevelése. Irta: Molnár János. 12.10 
Bachinann Géza hegedül. zongorán 
kíséri.; Hátún István. 12.43: Hírek. 12.55 
Szomolányi János énekel zongorakíséret
tel. 13.30: A rádió szalonzenekara. 14.30 
Hírek. 16,15: Stumpf Károlyné háztartás’ 
tanácsadója. 16.45: Hírek.- 17: Hírek
szlovák és ruszin nyelven. 17.15: Géczy
Barnabás zenekarénak tánelcmezci. 17.50: 
Totális háború. Bartos Dezső dr elő
adása. 18.15: Bura Sándor cigányzene-
kara. Közben: ..III- Boris bolgár cár
születésnapja.” Irta: Armandov Konstan
tin. 19.15: Hírek. 19.25: Nálunk vidéken. 
Irta: Szombatliy Viktor. 19.50: K. Füzes- 
séry Mária zongorázik. Beethoven: Esz- 
dur szonáta. (Les adieux. 81. mű. 20.10: 
Hancla-banda. Operett 3 felvonásban. 
Irta: K  Halász Gyula és Kristóf Károly. 
Versek: Szilágyi László.* Zenéjét szer
zett e: Eisemann Mihály. Az I. felvonás
után kb. 21.15: Hírek. A II. felvonás
után kb. 22.45: Hírek német, olasz, angol 
és francia nyelven. Előadás után kb. 
23.30: Balázs Kálmán cigányzenekara,
muzsikál. 00.05: Hírek.

Budapest II. (834.5 m.) 17.15: A föld-' 
mívelésügyi minisztérium mezőgazdasági 
félórája. 13.15: Francia nyelvoktatás.
Garzó Miklós dr előadása. 18.45: Ruszin 
félóra. 19-15: Tánclemezek. 20: JFT í relr
magyar, szlovák és ruszin nyelven. 20.25: 
Az 1. honvéd gyalogezred zenekara.

Kassa. (259.1 m.) 11.05: Mátyás király 
kassai építőmestere. Vécsey Zoltán dr 
előadása. 11.25: Cigányzene hanglemez
ről. 11.40: Hírek ír agyar és szlovák nyel
ven. 15.25: A 21. honvéd gyalogezred
zenekarának műsora. Vezényel: Hadányi 
Antal.

Mai jelentősebb külföldi miísorrészek: 
5.40. Hamburg: Beethoven V. szimfó

niája.
8. Bukarest: Filharmonikusok.
9. Milano: Strauss R .: Békenap című, 

operája
9.15. D. Sender: Géczy Barnabás zene

kara.

'M OZIK M liS O K A ;
RÖVIDÍTÉSEK: Sz «  szombat, V =  vasár

nap. n “  V<, f — Vs, h -  
Bemutató mozik

ÁTRIUM. Margit-körút 55. lel.: 153-034. 
ffi. ?8, flO. Sz. V.; f4-kor is. Garszonlakái> 
kiadó. 2-ik héti
CASINO Eskü-út 1. T . : 383-102. Í6. f£,
flO. Sz. V-: 1‘4-kor is. Semmelweis.
CITY Vilmos császár-út 36. T: 111.140. hG. 
h8, hlO. V.: hl-kor is. Az első csók. 2-ik 
hét!
CORSO Vácí-u. 9. T.: 182-818. n6, n8, nlü. 
Sz. V .: n4-kor is. Trópusi mámor. 5-ib 
hét!
DÉCSI Teréz-körűt 28. T . : 125-952. 6, Sv 
10. Sz. V .: 4-kor is. Idegen asszony. 
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T . : 189-543. 
nfi. f8. hlO. Sz. V.: n-í-kor is. Halálos ta
vasz. 7-ik hét!
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ. Erzsébet-krt 33. 
T.: 222—499. 10—24-ig folyt. 4 híradó.
Küzdelem az olajért. Riport a zágrábi 
megegyezésről stb.
OMNIA Kölcsey-utca 2. T: 130125. 5. n&, 
flO. Sz. V .: 4, 6. 8, 10. Canitoga hőse. 
RADIUS Nagvmező-uiea 22. T.: 122-09S. 
f6, h8, hlO. Sz. V.: f4-kor is Nőstény 
tigris.
ROYAL APOLLO Erzaébet-kürűt 45. T: 
222002. n6. f8. hlO. Sz. és V : 4, 6, 8 10. 
Földindulás. 2-ik hét!1 
SCALA Teréz-krt. 60. T .: 114411. nö. tS, 
hlÖ. Sz. V.: 3-kor is. Kedélyes szállódé. 
URÁNIA. Rákóczi-út 21. T-: 145-016 5. n8 
flO. Sz. V.. h3-kor is. Operabál. V. d. e' 
11: Márkus László, Ottruhay Melinda: A?; 
opera útja a közönségig.

Utánjátszó . mozik
BROADWAY. KároiV-Irörót 3 T* í44-21í>-
A p M '  n "- v -: f£ Ií0r is- Modern idői. CAFirO Ij Eai’oss-tér 32 T • 12<i-327

'8. Í10. Sz. V .: n-kor, O-kor!
Milliomos szobalány.
CORVIN ÜUSi-út 40. T: 138988. f4, fS. 
td, Í10. V : f2-kor is. 6 hét boldogság. 

,̂1 e- : ^  holnap hősei.
ELIT Szent István körút 16. T: 114502.
4, 6, 8, 10. V.; 2-kor is. Álomkapu. 
HOLLYWOOD Bethlenjét 3. T : 142455. 
« .  te, IS, flO. V .: fű-kor is. Gibraltár.'
* • d. e. f i i : Dzsungel.szerelem.
KAMARA. Dohány uica 42. T-: 141-027.
H. 2. 4. 6. 8. 10. Kéit csillag.
LLOYD Hollún-utea ”/a. 1’ .: 111934.
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Gibraltár. 
PALACK. Erwscbet-brt 8. T.: 221-222. 11. 
2, 4, 6, 8, 10. Vihar Ázsia feleit.
SAVÓT, üllöi-űt 4. T.: 146040, 14, fe 18, 
fiú. V - f2-kor is. Gibraltár.
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T - 26RWJ 
f4. 16. f8. flO. V .: 12-kor is. Gibraltár! 
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 140840 1] 2 
4. 6, S, 10. V.: 2-kor is. Csapda .2 -ik
hét!

Továbbjátsző mozik
ALKOTÁS Gőmbíis-ntca 17. T • S.%fí>74- 
n4. tí6. n8. nl.0. V.: n2-kor is. All a hál. 
BELVÁROSI Irányi-utca 21 T ■ 384-583.
4. 6, 8, 10. V: 2. 3. 4. 5 6. 7 8. 9. 10.
Tánc a föld körül.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T : S5150O. 
Jf. 1>7. 9. Tánc a föld körül- 2-án d- O. 
f i i :  Hmmi síremlék
ELDORADO Népszínház-utca 31- Ti 133171,
4. 6, 8, 10. V.: 2-kor is. János vitéz. 
HOMEROS Hérrnina-üt 7. T .: 296-178. 
h5. 7, nlO. V .; f2-ttil folyt- A. negyedik 
nem .jön.
IPOLY Csáky-utea 65. T: 2926,6. fi, fy 
f«. no. V.; f2-kor is. Tovaris. 
JÓZSEFVÁROSI. Kálvária-tér 7. T.; D4- 
644. 14, Í6, 18, 110. V .: í2-kor is. Halál
ugrás.
OLYMPIA Erzsébet-körűt 26. T- 342917. 
11. i, 4, 6, S, 10. Szerelem tolvaja. 
OTTHON. Ben onky ntcá S .T.: ' 146—447. ■ 
r>4. n«, n8. nlO. V.: n2-ltor is. Tánc a föld - 
körül.
PATRIA Népszínház ötca 18 T- 145-673.
4, 6. 8, 10. V .: 2-kor is. OiÍi;.iUár. 
PHONIX Rákóczi-ut 68. T.: 144-454, 11, 1,
3, 5. n8. flO. Tánc a föld körül.
KIÁLTÓ. Rákóczi-nt 70. T.r 139-497. 11,
I. 3. 5. nS, nlO. V.: 10, 12, 2. í «, g, 
10. Ilyenek a férfiak.


