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Ma klziljlk előszóra

Tavaszi
Pályázatunk

nyílé $ze vényét

Lator dr. jelenti:
legjobb csapatunk* 
kai állnak fel 
Jugoszlávia ellen

V álogatott korongcsapatunk szer
dán délben m egérkezett Garmischba.

Lator  dr, a  portya elsőszámú, veze
tője tegnap telefonon a következőket 
közölte; • ,

-  Legelsősat'ban azt kell kijelente
nem , hogy rem ekül utó,ztunk, ponto
san érkeztünk, mindenki egészséges. 
Jó helyen  lakunk és  a kosztunkat is 
pompásan összeállítottuk. N agyon  
Ízlett a fiúknak. E ste  rövid m ozgásra  
és  ü tögetésre  lem entünk az olimpiai 
stadionba, a könnyű edzés nagyon jól 
e ié t t  a g y erek ek n ek ,

—  A  csapatunkat a legerősebb fe l
állításában fog om  játszatni pénteken  
«, jugoszlávok ellen„

M int m ár vasárnapi számunkban is 
megírtuk, nia délután 3 órakor já t- 
sza első m érkőzését a  válogatott kó- 
rohgcsápaturik a j ugoszlávokkal. E z 
a sorsolás kedvező ránk nézve s re
mélhetőleg ez a m érkőzés nem fog ja  
nagyon megviselni csapatunkat és 
így  szombaton a németek ellen is 
frissen állhatunk ki.

A  jugoszlávokakl ebben az évben 
játszottak csapataink először. A  BKE 
járt karácsony után Belgrádba.n és 
Palicson. Mindkét helyen iskolajáték
kal győzött. M ikor hazaérkeztek; a  bu
dapesti játékosok, úgy nyilatkoztak, 
hogy a  jugoszlávok tehetséges ko- 
rongozók, de kiforratlanok. G yőzel
m et várunk ellenük,

A  Z Á R S Z Ó  J O G Á N
a miniszteri biztos is hozzászól a felvetett 
kérdéshez: Meddig tarthat még a minisz
teri biztos m egbízatása az M LSz-ben?

A  m últ hét derekán olyan kér
dést vetett fe l ' a Nemzeti Sport, 
am ely első pillanatban a m egdöbbe
nés erejével hatott az olvasókra; 
M eddig m aradjon m ég a miniszteri 
biztos a hivatalában?

M egvalljuk őszintén, nem szen
zációt kerestünk, de úgy éreztük, 
hogy az átalakulóban levő labda
rúgó sport elsőrangú érdeke már 
most felvetni ezt a  kérdést. Hiszen 
a miniszteri biztos most, már több, 
mint féléve tölti be hivatalát. A  
felszólalások bizonyos fok ig  bírála
tot is jelenthettek a miniszteri biz
tos eddigi működésével kapcsolat
ban és ugyanakkor támpontot is 
nyújthattak arra nézve, hogy á  köz
hangulat milyen problém ák m egol
dását várja m ég a miniszteri biz
tostól és m ikorra várja azt az idő
pontot, am ikor ú jra  az önkorm ány
zat veheti át a  labdarúgó sport irá
nyítását.

Ism erjük -a  • labdarúgó sportért 
dolgozókban rejlő  sok és nagy érté
ket, de m ég íg y  .s elégedetten és 
öröm m el állapítottuk m eg, hogy  a 
hozzászólók m ilyen sok ú j ötletet, 
eredeti elgondolást szállítottak, 
am elyeket mind hasznosítani lehet a 
labdarúgás ügyének szolgálatában.

Teret kapott a  hozzászólásra az 
OTT-vezető éppenúgy, mint a leg
különbözőbb felépítésű fővárosi és 
vidéki egyletek képviselője. M eg
kapta a  lehetőséget a nyilatkozásra 
a testnevelő tanártól kezdve az ed
zőn keresztül a játékvezetőig min
den szakcsoport.

A  többség véleménye ugyanaz, 
ami m ár a  régi M LSz korm ányzá
sának utolsó esztendejében a labda
rúgótársadalom  túlnyom ó nagy ré
szében is világosan m egnyilatko
zott:

a  rég! rendszer elkorhadt, szük
ség  van a  miniszteri biztosság

b a .  .. ennek. . p e d ig .. .addig : kell 
fennmaradnia, am íg el nem 
végezte teljesen ;tz- átalakítás 
nagy munkáját.

A  hozzászólók közül az alkotmá
nyos rendszer hívei —  m ég azok is, 
akik a  régi rendszerben személyi 
kapcsolatok révén érdekeltek —  el
ismerték a  miniszteri biztos műkö
désének több-kevesebb eredményét, 
ő k  is csak annak az elvnek fel
hívásával sürgetik az önkormány
zat visszaállítását, hogy  „több szem 
többet lát“ .

A  hozzászólások sorozata után 
szót kért a kérdés legelsősorban 
szereplő személyisége, a miniszteri 
biztos is. K észséggel bocsátottuk 
hasábjainkat

Gidófalvy Pál dr
miniszteri biztos rendelkezésére, ö  
a következőket m ondotta munka
társunknak:

Szálait, a Nemzeti 
volt játékosát a WMFC
szerződtette!
W M FC csütörtökön  délután 

szerződtette Szálai Istvánt, „néhai" 
Nem zeti Válogatott balfddezetét. 
Szálaival, m int ismeretes, a, Kispest 
szerette volna • m egerősíteni &• ba j
nokságra törő  együttesét, de a k i
tűnő fedezet inkább a  csepelieket 
választotta. B en es  Ernő, ,a W M FC 
Intézője szerint Szálát szerződteté
sével nem fe jeződ ték  be a  csapat- 
erősítési munkálato’k:

..— R övidesen m ég  két-három  elsö- 
Jclasszisú já ték ost fogunk szerződ
tetn i m ondotta.

A  gyáriak tegnapi edzése m ár a 
szabadban za jlo tt  le. A  régi pálya

feléről m ár letakarítolták a  havat 
és a  fiu k  n agy  öröm m el végezték a  
különböző gyakorlataikat.

—  A  sok  tornaterm i edzés után  
igazán jól esik  itt  a  friss  levegőn  
m ozogni, —-  m ondotta Jávor.

A  m integy három negyed óra  hosz- 
szat tartó edzést rövid kézilabda- 
m érkőzés követte, m ajd  a já tékosok  
könyörgésére egy kis labdarúgást 
is engedélyezett Lukács  edző. T er
mészetesen csak az eltakarított fé l
pályán, keresztben. E z is nagyon  
jó l esett a „kiéhezett" játékosoknak. 
A lig  akarták abbahagyni. Szom ba
ton délután m ár rendes edzőm érkő
zést játszik  a  W M FC a tartalék- 
csapatával.

Ma kezdődik
a magyar sibajnokság 
és a Bécs-Budapest 
viadal a Mátrában

A  m agyar Sísport legnagyobb ver
senyét bonyolítják  le ma, holnap és 
holnapután a  M átrában. A  m agyar  
összetett síba jngkságót bonyolítják  
le, ezzel kapcsolatban külön fu tó-, 
lesikló- és u gróversen yt rendeznek  
és az egész verseny  keretében újból 
megrendezik a  S zendy  K ároly  ván
dordíjért fo ly ó  B écs— Budapest vá
rosközi viadalt.

Valljuk be, a  tavalyi eredmény 
alapján nagyon  okosan tette a szö
vetség, h ogy  a  városközi versenyt

. az egyetlen rendszeresített sí 
válogatott v iada lt —  lehetőleg el
dugják a ba jn ok i szám ok közé. Ta
valy ugyanis az osztrákok  Mária- 
cellben olyan m egsem m isítő g yőzel
m et arattak, h o g y  ennek a csorbá
nak kiköszörü lésére m ost sincsen  
sem m i rem én y . L egfeljebb abban
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bízhatunk, h ogy  a  vereség nem  lesz 
olyan nagyarányú.

A  válogatott viadal ma, pén teken  
reggel 9 órakor  a  18 km -es fu tóv er
sennyel kezdődik. Itt Budapest sz í
neit elsősorban a M A C -futók  k ép 
viselik. Hulényi, Belloni, D ezső  dr 
és K iss  hivatott felvenni a  versenyt 
a  bécsiekkel. Pénteken délelőtt lesz
az ifjúsági futóverseny is  12 k m -és 
távón. Délután az összetett ba jn ok 
ság lesiklószámát és a külön lesik ló- 
versenyt rendezik. E z nem v áros
közi szám, de az osztrák m ülesiklók 
bizonyára elindulnak rajta.

Szom baton délelőtt 10 órakor  k e 
rül sor a  mülesiklóversenyre (v á ro s 
közi szám ). Itt Szalay és S zik la  a 
m agyar erősségek. A  hölgyek  m ü- 
lesiklőversenyében Szapáry  M a 
riann grófn ő és Iglóiné Eleőd  A n ik ó  
a legjobb. (E z  is városközi szám .) 
A  kétfutam os műlesiklás befe jezése 
után délután m ár csak edzés lesz  a  
mátraházi nagysáncon.

V asám ap délelőtt kerül s o r  az 
ugróversenyre. E lőbb az összetett 
bajnokságban indulók ugranak ( fé l  
10-kor), aztán az egyéni u gróver 
seny következik. Ebben V ánya, D a 
rabos, K ozm a, Szathm áry  p róbá lja  
felvenni a  versenyt az osztrákokkal.

—  M egvallom, először egy  kissé különösnek és
szokatlannak tartottam  a  problém ának ilyen alakban 
való felvetését. Később azonban: láttám, h ogy  minden 
hozzászóló a  kérdés nagy horderejéhez m éltóan 
érinti a  dolgokat. A z  e lh an gzott. nyilatkozatok k ivé
tek  n é lk ü l—  habár m ás-m ás m egvilágításban •—, de 
m égis rendkívül érdekesek, tanulságosak. H álás v a 
gyok  a  N em zeti Sportnak ezért, m ert a  nyilatkoza
tod on  ^keresztül .meglátta.tla.:-velém ia, am iről mindig, 
mélységesen m ég voltam  győződve, hogy  ' helyes
úton indultunk el, am ikor hozzáfogtunk a  m a gyar 
labdarúgás ú j rendszerének kiépítéséhez.

—  M egbízásom at a  legfelsőbb Sport- ő® k ö z 
igazgatási hatóságoktól kaptam ' és az ÖTT négyes- 
bizottságával egyetértésben, a  bizottsággal a  le g 
szorosabb kapcsolatban intéztem' az M LSz és a  - J T  
átszervezését. A  miniszteri biztos nem  „d ik tátor", 
sem nem „kényúr", aki azért jött, h ogy  mindenkit 
lenyakazzon. A  miniszteri biztos is csak egyik  m un
kása akar lenni a- m agyar labdarúgásnak. A  lég  e sz 
m ényibb alkotm ányossággal dolgozom , m ert hiszen  
minden egyesü let szám ára közvetlenül rendelkezésre  
állok. Minden nagyobb kérdésben m eghallgatom  az 
érdekelteket. M indig hangsúlyozom , hogy  a  labda
rúgást m unkáló és dolgozó egyesületekkel való ba 
rátsággal, m egértéssel, szeretettel Igyekszem  a k i
tűzött feladatokat megoldani. N incs és nem is lehet 
és nem is lesz ellentét az egyesületek közt és köztem .

-— A  Nem zeti Sport a  nyilatkozatsorozatot be 
vezető cikkében klasszikus töm örséggel itta  m eg , 
h ogy  m iért vo lt szükség az M LSz és a  JT ön k or
m ányzatának felfüggesztésére- A  legnagyobb töm e
geket m egm ozgató sport, a  labdarúgás, társadalm i
lag, szervezetileg és sportbellleg zsákutcába ju tott. 
M eddő, tehetetlen, egyhelyben topogó, cél nélkül b o 
lyongó, koncepció nélküli, hánykolódó szövetségi v e 
zetés jellem ezte a  m últat, aminek nem lehetett m ás 
a  következménye, m int ami bekövetkézett. E lsorvadt, 
kiszikkadt a  m agyar futball term őtalaja. E lkorhadt 
az egész rendszer. Jóindulatú, de teljesen tehetetlen, 
program nélküli vezetés m ellett elsüllyedtünk és en 
gedtük, hogy  összeom oljunk.

—  Tehát nem  az M LSz és a JT pénztári é le té 
n ek  vizsgálatáért jö t t  a  m inszteri biztos, hanem  
azért, hogy a múlt minden hibájának, szem élyi, rend
szerbeli, szellem* ballasztjainak eltakarítása után  
egészen  más, friss, ű j, átü tő erejű , az egész orszá g  
terü letét behálózó egészséges  szövetség i rendszer  
alapjait rakja  le  é s  ép itse ki. Ebben a  m ondatban 
benne van az egész program om , és ezt m unkatár
saimm al m eg is valósítjuk!

—- A z ú j M LSz egyetlen legfőbb irányító szerve 
lesz a  m agyar labdarúgásnak. M agához öleli m ajd  a  
m agyar edzőknek és a  m agyar játékvezetőknek ed
digi különálló szervezeteit is. A z  M L S z-t tehát szak 
em berek fog já k  irányítani, ahonnan eltűnik a  poli
tika, az apró hatalmi törekvések és harcok m indent 
m egölő áradata-

—  M egcsináljuk a  Nem zeti B ajnokság v égleges 
kiépítését, m egoldjuk az ifjúság  és az utánpótlás 
ügyét, rendszerbe fog la ljuk  az eddigi ifjúsági tá b o 
rok, kísérleti versenyek, előadások töm egét. íg y  a z 
után kialakul a  m agyar futballista tehetségeket fe l 
karoló nevelő és képző program unknak az eg ész  o r 
szág  terü letére kiterjedő  végleges irányvonala. A  
m agyar labdarúgás sorsa és jöv ő je  —  ezt ne fe le jtsü k  
el soha! —- az ifjúsági labdarúgás és  az utánpótlás  
ü gyének  helyes, in tézm ényes, .rendszeres m egoldásá
tól függ.

—  A  m agyar edzők szakcsoportjukon keresztü l 
ezentúl irányítói is lesznek á  m agyar labdarúgásnak. 
Beleszólást kapnak a legfelsőbb vezetésbe. A z  e d d ig i"

mellőzöttségükből kiem eljük őket,
—  Egész világot tüntettünk el a  Játékvezetők 

Testületéből és am it m ajdnem  mindenki lehetetlennek 
tartott, bebizonyítottunk, h ogy  vannak új, eddig ] élte
tőit sportem berek százan és százan, akik m éltók arra, 
hogy m egalkossák az erkölcsi alapokon nyugvó, 
tiszta sportszellem töl áthatott, önm agát mindig képző, 
tárgyilagos, m egközelíthetetlen  já tékvezető  gárdát.

... —  Eddigi intézkedéseimmel .is Jgyekért cm bizo- 
hyítani, ' hogy  a  m agyar labdarúgás' életé csak  «  
tiszta sportszerűségen  épülhet fel. Hangsúlyozom és 
mindenkinek a  legkom olyabban a  le lkére kötöm, 
hogy ezt a  tételemet kíméletlenül óhajtom  végrehaj
tani. Eltűnik a  szövetségi életből, a  pályáról az a  ve
zető vagy  áz a játékos, aki letér erről az útról.

—• M inden- ténykedésünket a  szakszerűség, a  ' 
sportszerűség és az egyesületek anyagi és egyéb le
hetőségeinek figyelembevétele fo g ja  jellem ezn i A  kö
zépiskolai -ifjúság Szent László-vándordija és a  levente 
labdarugócsapatok százainak, sőt ezreinek a  magyar , 
futball hadseregébe való bevonulása az egyetlen 
egészséges alap a  m agyar labdarúgás töm egsportjá
nak felemelésére.

—  A z ú j M LSz, ideértve a  játékvezetőket és az 
edzőket is,, egyszerűbb, áttekinthetőbb lesz, mint a 
régi volt. Inkább szakdolgokkal foglalkozik  majd, 
m int adminisztrál. Kezeskedem, hogy  olcsóbban fog 
dolgozni, m ert hiszen m ár m ost Is számottevő meg
takarításokat értünk el a  személyi kiadások terén. 
U j alapszabályaink lesznek; a  bajnoki rendszabá
lyaink nyers alakban m ár készen állanak.

—  Felelnem kell azoknak is, akik azt mondják, 
hogy  könnyű m ost dolgozni, m ert hiszen a  legfőbb 
hatóságok tám ogatják a  miniszteri biztost. Erkölcsi
leg  kétségtelenül tám ogatják, m ert bíznak benne. De 
egyébként: az OTT-től ugyanazt az anyagi támoga
tást kaptuk eddig, mint amit a  múltban kapott az 
MLSz. Ezenfelül 5000 pengőt kaptunk külön az ifjú
sági edzőtáborokra. M ost kértem  10.000 pengőt, mert 
az évek  ó ta  felgyü lem lett adóhátralékokat, amiket 
a  múltban, sajnos, nem  rendeztek, ki kellett egyen
lítenünk, másként elvitték volna e  bútorokat a  szö
vetségből.

■—  fis minden akadályon keresztü l, m égis áiépít
jü k  az egész ‘m agyar labdarúgás szervezetét. Mélysé
ges m eggyőződésem , 'hogy ebben a  munkánkban 
mindenki tám ogat. S ha m égis vannak, vagy  lesznek 
gáncsoskodók, azokkal nem törődünk.

—  A z ű j szervezet egészséges, észszerű, sport
szerű, pezsdülő életet indít meg. Annyi jóakaratot, 
annyi m egértést és szeretetet tapasztalok az egye
sületi vezetők, a  játékosok, az edzők részéröl, hogy 
hitemben, m eggyőződésem ben, fanatizm usomban nap* 
ról-napra mindjobban megerősödve vallom  és hirde
tem, h ogy  ez  az egyetlen  helyes út, am elyen mi já
runk. E z hozhat csak szebb jövőt számunkra. Ebben 
az építő munkában minden jószándékú sportemberre, 
minden gondolatra, tervre, eszmére szükségünk van 
és éppén ezért m int ahogy eddig, úgy ezután is 
n yitva  áll a szobám  ajta ja  mindenki előtt é s  szere
tettel várom  a segítő kezeket. Munkatársaimmal 
együtt nem félünk az akadályoktól.—  M együnk előre 
és a  tavasz program ja, munkája, ha a jó  Isten is 
úgy akarja, m egm utatja künn a  pályákon is, hogy 
mát akarunk és m it remélünk. -

—  fis ha mindezt elvégezzük, én, a „szűklátó
körű", „v idék i" elnök a  felsőbb hatóságaim  rendelke
zésére boldogan adom át a  helyemet az ú j MLSz-nek. 
am elyik nem lehet más, mint mélységesen nemzeti 
és keresztény erkölcsi alapokon nyugvó megújhodott 
rendszer. Ég

A  miniszteri biztos nyilatkozata I zetre, az ű j Intézm ény elkerülhetet- 
helyeeen m utat r á . a  miniszteri biz-1 len voltára, m a jd  talpraesett módon 
tosság életbehivását m egelőző hely- J világítja m e g  feladatát, a  m egol

dásra váró problémákat. Nem  tér 
ití a  miniszteri biztos a  hozzászólá
sok  részleteire, az o tt  felvetett öt-
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Tavaszi pályázat I.
Beérkezési luúáridá II, f?. d, a. 4 éra 

Haladás—Kassa (3:t) os

BTumgéjia—Taii (í:j) . . . . . . . .......„

UjpeA—Elektromos (3:3) . i , . . . . .

Szolnok—Bocskai (2:1) „„ . . . . . . s . . „ „

Sic^sd—Törekvés (0:0)

Gamma— Kispest (9:4) ..

Jn^ontas—Torino (2:1) ».

Lazlo—Milano (2:0)
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A beküldő alávet! magát a feltételek
nek. Minden szelvényben ép és fór-, 
falómban levő használatlan 1® filléres 
bélyeget kell Mellékelni. Aki hetenkint j
ataéJ több szeivéayt teüld, ta tegyen 

iáé teereaatet, vagy esülaget

letekre, tervekre. H ogy  miért nem 
tért ki, azt m eg is indokolta munka
társunk előtt: nem akarta, hogy ez 
a  nyilatkozat túlságosan hosszú le
gyen  és hosszadalmas, meddő viták 
forrásává alakuljon. A  miniszteri 
biztos azonban megmondotta, hogy 
feljegyezte m agának a hozzászólá
sokban m egnyilatkozó jó  gondolato
kat. Ezzel és azzál a kijelentésével, 
h ogy  az ő a jta ja mindig nyitva áll 
az alkotó és építő tervek gazdái 
előtt, m eg  is nyugtatta az aggódó
kat, a „több  szem  többet lá t" című 
elv híveit,

Amit a miniszteri biztos az önkor
mányzat felfüggesztésének okairól, 
a maga munkám üsoráról mond, 
szóról-szóra aláírjuk. Nem is azért 
vetettük fel a nagy kérdést, nem is 
azért indítottuk el ezt a cikksoroza
tot, mintha más véleményen vöt 
nánk ezekben a pontokban. Egysze
rűen ki akartuk puhatolni, hogy mi 
a sporttársadalomban a közhangm 
lat a miniszteri biztos megbízatásá
nak időtartamáról forgalomban lévő 
különböző felfogások tekintetében, 
Azt is biztosra vettük természete
sen, hogy a vita során sok életrevaló 
terv, megvalósításra váró gondolat 
fog felbukkanni. így is történt.

A, miniszteri biztos kitért azokra 
fi szemrehányásokra, amelyek sze
rint könnyű a miniszteri biztosnak 
alkotni, amikor a felsőbb hatóságok 
anyagiakban és erkölcsiekben egy
aránt hathatósan támogatják. Ezzel 
kapcsolatban a miniszteri biztos ki
fejtette, hogy semmiféle különleges 
támogatásról sem lehet sző, külö
nösen ami az anyagiakat illeti. Mi 
ehhez hozzáfűzzük, hogy még ha 
megáll is ez a szemrehányás, az ki
zárólag a régi vezetőség ellen je
lenti a legsúlyosabb vádat. Ml ma
gunk is számtalanszor tettük szóvá 
az elmúlt évek során, hogy a labda- 
TUgósport régi vezetői nem tudták 
a magasabb fórumok hajlandóságát 
a  labdarúgás irányában kivívni. El
mulasztották megfelelő felvilágosí
tások útján és egyéb módon meg
nyerni a felsőbb köröknek —  külö
nösen pedig a kultuszminisztérium
nak a diákság futballozása Irányá
ban annyira kívánatos —  jóindu
latát *

A  történeti igazság kedvéért meg 
kell állapítanunk, hogy a régi MLSz 
kormányzása alatt az utolsó két év
tized alatt sem történt annyi, mint 
amennyit most rövid félesztendő 
alatt a miniszteri biztos végzett az 
ifjúság nevelése, a játék, a sport 
előbbrevitele érdekében.

Meddig tartson 
a miniszteri biztosság!
Erre a kérdésre a miniszteri biz

tos nem ad határozott választ. A  
mi véleményünk szerint hozzávetőle
ges pontossággal választ lehet adni 
erre a súlyos kérdésre is. Kétségte
len, hogy a kérdésre adandó válasz 
szóró* kapcsolatban áll a miniszteri 
biztos feladatával..

Általánosságban ez a feladatkör 
három csoportból áll!

1. gyökerekig  ható bajnoki rend
szer életbelép tetése , .

$. a já ték , os oktatás, az edzökép- 
zés problémája,

3. az ifjúság nevelése ,
A miniszteri biztos mind a három 

ponton megindította a  komoly mun
kát. Valamennyi kérdésnek renö- 
swstíi ysiá fogjM m  m m ttm  m íg,

kell. M árpedig a miniszteri biztos 
csak akkor oldotta m eg feladatát, 
ha az újításokat a szövetség élet
működésének szerves alkotórészévé 
tette.

És m ár m ost térjünk át a kérdés 
lényegére: ha a m egoldásra váró
feladatokban csalt, az alapkövek 
lefektetése, a  követendő irányvonal 
m egszabása volna az, am it a  m i
niszteri biztostól várunk, akitor ez  
év karácsonyáig he is fe jezh etn é  
■működését a m iniszteri biztos. M int
hogy azonban tudjuk jól, hogy a 
munka közben jönnek: m indig az új 
ötletek és az új problém ák is 
esek csak ott nem jelentkeznek, ahol 
nem dolgoznak —-s m ásrészt pedig 
gondolnunk kell arra is, hogy  a 
N em zeti Bajnokság új rendszere 
csak ez év  őszén  vág neki első esz
tendejének, am inek tapasztalatait 
pedig feltétlenül a m iniszteri biztos 
nák kell m ég  összegeznie és a gya 
korlatban értékesíten ie, ezért azt 
mondjuk, h ogy  a miniszteri biztos 
m egbízatása előbb, mint 1941 nya
rán, nem  szűnhet meg.

Mi is elvben az önkorm ányzat hí
vei vagyunk. A  valóság azonban az, 
hogy az önkorm ányzat évtizedeken  
keresztül alaposan „ elkorm ányozta' 
az M LSz hajóját és azt nem lehet 
csak úgy m áról-holnapra „vissza
korm ányozni" a helyes irányba. És 
valljuk m eg őszintén, a, legszebb ön
korm ányzatnál is többet ér egy m i
niszteri biztos, aki minden szavazás 
nélkül m egcsinálja a labdarugósport 
korszerű átalakítását.

És azután, ha a munka készen áll, 
jö jjön  ú jra az önkormányzat. A  
hozzászólásokból azonban szinte 
egyhangúan kiviláglott az a fe lfo 
gás, hogy az önkorm ányzathoz való 
visszatérés nem jelentheti a rég i sze 
m élyek  visszakozását is. A kik  már 
egyszer zátonyra vezették az MLSz 
h a jó já t), azokból nem kér többet’ a 
labdarúgás társadalma.

Végrül öröm m el könyveljük el a 
miniszteri biztos kijelentését, hogy 
mindig szívesen veszi, ha új gondo
latokat hall és olvas. Ml ugyanis 
m ár eddigi működésének ideje alatt 
Is őszintén megmondottuk, ha vala
m ely intézkedését kifogásolhatónak 
tartottuk. M i m ár ilyenek maradunk 

jövőben is és reméljük, hogy a  
miniszteri biztos ugyanúgy fogadja, 
m ajd az ü gy  érdekében m egnyilvá
nuló bírálatunkat, am inthogy ne
künk is m eggyőződésünk, hogy  őt is 
a legjobb szándék vezeti munká
jában.

Miniszteri biztos űr, jó munkát!

HOLrD-HOL.-HO.JI
-a f a g y

'V é g zé s ié n . f o g y  a z  Ú j p e s t
Ne tessék m egütközni a  címen. 

A kik  gyerekkorukban rejtvényfej
téssel foglalkoztak, azok bizonyára 
első pillantásra emlékezni fognak, 
hogy a  „hold-hol-ho-h" m egfejtése: 
holdfogyatkozás. A  cím  második 
része pedig nem azt jelenti, mintha 
az újpesti játékosok töm egesen kér
nék szerződésük felbontását. Hidasi 
példáját egyelőre senki sem szándé
kozik követni az Újpestben. A z 
alábbi cikkecskében csupán arról 
lesz szó: milyen hatással van a lila
feh ér  já tékosok  súlyára az edzés, 
hány kilót adtak le, am ióta kom oly  
edzésben vannak. Mint az az aláb
biakból kiderül, nincs is szó olyan 
vészes fogyásról. Szép számm al 
akadnak az újpestiek között o lya
nok is, akik nem fogytak , ellenke
zőleg  —  gyarapodtak súlyban, 
am ióta elkezdték a  rendszeres mun
kát.

Vegyük talán sorba!
Sziklai;

A  nagy evő kapué, aki rendes kö
rülmények között is három  ember 
porcióját képes bekebelezni, a leg 
állandóbb súlyú játékosok közé tar
tozik. Bajnoki idényben 78 kiló  szo
kott lenni, m ost a tavaszi idény első 
edzése előtt te 78 kilót m utatott 
Súlya alatt a mérleg, a  harmadik 
edzés után 77, az ötödik után 77.3 
k ilogram m  volt a súlya,

az edzések elkezdése előtt 68.5 kiló 
volt, a  harmadik edzés után 66.S-re 
az ötödik után pedig 65-ro ment le 
a  súlya.

M ester
adatai: 79, 81, 81, 81, tehát az 
súlya sem igen szokott lényegesen 
változni. Ugyanaz a helyzet Soltival

Solti
súlyalakulása: 70, 71, 70.80, 70.60.

Tem es,
a fiatal újpesti legény súlya, is in  
gadozásmentes. A z  első edzés előtt 
77.5 kiló volt, a  harmadik és ötödik 
edzés után egyform án 77 kilót nyo
mott.

ím e ; így  fog y  (avagy  gyarapo
dik) az Újpest, gárdája. Vájjon  
mennyit fo g  nyom ni a latba a ta
vaszi idényben?

A  G ía m m a  a  t a v a s s z a l
n e m  a k a r  v á l t o z t a t n i  
a  c s a p a t ö s s z e á l l í t á s á n

Minus %4 fökot mutat a BEAC-páiya 
hőmérője csütörtökön délután. Mindez 
azonban nem akadály a Gamma labda
rúgóinak. Fél négy órakor — Gyulai 
kivételével •— már mind a pályán van
nak és mint vendég, a Taxisok volt já  ̂
tékosa, Odry is együtt dolgozik a. fiúk
kal. Bemelegítő mozgások, körfutások 
jelentik az edzés kezdetét. Kétkapus- 
játékról — sajnos — szó sem lehet- 
Egyrészt az újabb hax-azás, másrészt az, 
hogy nem tudták teljesen lehordani a 
havat a pályáról, meghiúsította ezt a 
tervet.

— » m  bal, fiúk — mondja Sós edző. 
— Adtuk én nektek annyi munkát, mint
ha meccset játszanátok.

Rajtolások, testgyakorlatok következ
tek. Senki sem „csalhatott’ ’ , mindenki
nek komolyan kellett végeznie a gyakor
latokat, mert Sós edző mindent észre
vett. A labdavezetésben Beretvás kissé 
könnyedén végezte a dolgát, máris sü
vített az edző hangja:

Gyula, tessék mégegysxer vezetni a 
labdát!

Báda és Sarkad!, a két kapus egy
másnak dobálja a labdát, Szebehelyi és 
Szebeni, a két hátvéd nagy távolságra 
rugdal egymásnak. Megérkezik Ágfalvy 
Ipoly, Thuröezy János és Magyarváry 
József és máris megindul a tervezge- 
tés, hogyan álljanak fel maid a Kispest 
ellen.

Kissé korai még erről beszélni — 
Olondia Thuróczy János főpénztáros. —• 
Szerintem az lenne a legfontosabb, ha 
összeállítanánk a csapatot és ezen csak 
akkor változtatnánk, ha valami fontos 
körülmény (betegség stb.) kényszeríti 
,rá a vezetőséget. Ha nyugodtan játsz
hatnak a fiúk, akkor megy ía maid ne
kik a játék.

A másik két vezető helyesel, Közben 
Sós a pályán keresztbe kél kapus játékot 
rendel el. Nem komoly játékot, hanem 
csak egy kis mozgást. Nem tart sokáig 
az egész, Nagyon hideg van, még egy 
kört fut minden játékos és vége az ed
zésnek, Az öltözőben Sós a következőket 
mondja:

jó l mozognak a fiúk, Vigyázúimk 
keli nagyon, mert ebben a nagy hideg
ben könnyen megfázhatnak a játékosok. 
Úgy volt, hogy ma könnyű edzőmérkő
zést játszunk, de a pályán lévő hó miatt 
szó sem lehetett erről. így aztán majd 
"vasárnap délelőtt lesz az első kétkapus- 
Játék. A RESC-vel tartunk edzőmérkő
zést.

Megkérdeztük Sóstól, hogy mit szól 
Thuróczy János szándékához, hogy t, 1. 
minél előbb állítsák Össze a csapatot és 
ezen csak- szükség esetén változtassanak. 

Okos gondolat felelte a® edző. ' —
I leniek, hogy megtaláljuk »  végle

ges összeállítAsnakat és ha ez sikerült, 
akkor nem Igen 
összeállításon.

akarunk változtatni gz

mm-m

KssetUis fogja
iát.

A FSC-bea Koletieh 
helyén fog .szerepelni.

védeni a Kistex kapu- 

jebbszéisö
Fi játékost igazol le a MFTH. Csörgőt 
GTE-ből.

A TTE-ben az ifjúsági Bíró kerül a
A MÁV m m *  Tóth javítja as Új táeny. 

j*m. ......................

Futó
felszedett pár kilót, míg’ beteg volt. 
Bajnoki idényben 77 kiló szokott 
lenni, most az edzések elkezdése 
előtt 81 kiló volt, ezt a súlyá,t tar
totta a harmadik edzés után is, 
csak az ötödik edzés után ment le 
79 kilóig.

Jóén
is a* állandó súlyú játékosok  közó 
tartozik. Súlya a  bajnoki idény k ö 
zepén: 78, az első edzés előtt: 80, a 
harmadik edzés után: 80, az ötödik 
után; 78.

F ék  d e
bajnoki idényben: 85, a tavaszi ed
zés előtt 64.5, a harmadik és ötödik 
edzés után egyformán 65. Fekete 
tehát inkább hízott, mióta edzésben 
van, A  súlya felől egyébként már 
bajnoki mérkőzést is nyugodtan 
játszhatna.

Szűcs
a betegsége alatt, illetve gyógyulása 
után meglehetősen meghízott. Baj
noki idényben 78-5 szokott lenni a 
rendes súlya, most az edzések előtt
84.5 kiló volt, a harmadik edzés 
után 82.5, az ötödik után pedig 80 
kiló lett a súlya. Még másfél kiló fo
gyás és Szűcs is porondra léphet.

Balogh;
Bajnoki idényben 71 kiló a súlya, 

ennyi volt az első edzés előtt is. A  
harmadik edzés után fél kilót gya
rapodott, az ötödik után 70 kilót 
mutatott a mérleg. Nem csoda: ezen 
az edzésen Bonzó barátunk rengete
get dolgozott.

JLdá m
súlyának nem tett jót a pihenő, 
ősszel 74.5 kilóra is felment a 
súlya, az első edzés előtt csak 68 
kilő volt, azóta 68.5 kilóra tornázta 
fel magát. Ádám  azt mondja, hogy 
ha nincs erős edzésben, akkor nincs 
étvágya. Nála mindig súlygyarapo
dást szokott előidézni az edzés és 
az erős munka. Akkor szokott a 
legjobb erőben lenni, amikor, a baj
noki idény derekán vagyunk.

Vincze
valójában sohasem pihen. Akkor Is 
edz, amikor a többi pihen. Való
színűleg ennek tulajdonítható, hogy 
a súlyában nincs jelentősebb vál
tozás. Súlya bajnok! idényben 69.5, 
a tavaszi edzés elkezdése előtt: 71.5, 
a harmadik edzés után is 71.5, az 
ötödik edzés után: 71 kg.

Pálya
80.5 kiló volt az őszi idény derekán, 
most az első edzés előtt 79.5-öt, a 
harmadik és az ötödik edzés után 
pedig 79— 79 kilót mutatott súlya 
alatt a mérleg.

Kállai \ ..
súlya sem igen változékony. B a j
noki idényben? 75, edzés előtt? 71, 
harmadik edzés után 71, az ötödik 
edzés után 71,5 kiló volt,

Tóth M atyi
adatai: Bajnoki idényben: 70, ta
vaszi edzés előtt: 71, harmadik ed
zés után: 71, ötödik után; 71.5.

K ocsis
G éza  a könnyűsúlyú legények közé 
tartozik. Bajnoki idényben mind- 
Sfisse Sík  tóié szokott tenni, most

**& & & **'

Az edzők védelmében
F. József (teljes név én eím) írjl&

Molnár Zoltán testnevelő tanár úr mun 
kája az utánpótlás terén, amelyet isko- 
Iájában kifejt, igen értékes, Sajnos, ke 
vés ilysn testnevelő tanárja van a ma' 
gyár labdarúgásnak. Minél több kellene, 
Molnár űr azonban egykét dologban té> 
ved és legutóbb tett nyilatkozatában 
szerencsétlenül fejezte ki magát.

A mestervizsgáin nem háromhetes 
,,gyorstalpaló’* tanfolyamon akarnak ed- 
zőket gyártani, A labdarúgásban hosszú 
ideig működő edzők, vagy idősebb játé
kosok ezen a tanfolyamon belül rend 
Szerezhetik tudásukat, kiegészíthetik tft’ 
pasztalataikat. Hogy lehetne belőlük ed- 
ző, az úgyis a vizsgán dől el. Tudtom
mal az atlétikai szövetség edzőképző 
tanfolyamát sem teljesen tájékozatlanok 
részére rendezték Simpson, Vadas Iván 
stb. vezetésével, hanem az atlétikában 
10—15—20 éve működök részére, akiknek 
ez a tanfolyam hasznos összefoglalást, 
termékenyítő továbbképzést jelentett, 
mesterképző vizsgára bárki jelentkezhet, 
tehát bármelyik testnevelő tanár úr ip- 
A vizsgán dől majd el, hogy a TF-en 
tanultak elegendők lesznek-e a labda- 
rúgás helyes tanításához.

Az intelligencia kérdését kár volt em
líteni. Ezt be kell bizonyítani, mégpedig 
munkával, eredményekkel. Ehhez nem 
3lég egy kijelentő mondat. Nem tartom 
dőszerünek ezt’ a kérdést éppen most, 

Imikor az Edzők Testületé komoly, ki- 
.ártó munkát végez a labdarúgás szak 
kérdéseinek: rendszerezésére., Jó lenne, 
ha ezekre a vitákra minél több testne 
velő tanár űr eljárna.

Nekem az a véleményem, hogy első
sorban egy volt játékos alkalmas arra, 
hogy a labdarúgás elemeit megtanítsa 
az ifjúságnak (ez a legfontosabb). Ha 
tstnevelő tanár maga is játszott, akkor 
alkalmas arra, hogy jó edző legyen- 
Egyet azonban ne felejtsünk el: az edző 
élethivatásának tekinti az edzőséget 
testnevelő tanár pedig mellékfoglalko
zásnak, mellékkereseti forrásnak. Nem 
tud annyi időt szentelni az edzőségnek, 
mint a. hivatásának élő százszázalékosan 
labdarúgó edző. Ezt különben már más 
sportágakban is megállapították.

Fontos az érdeklődés kérdése is. Egy 
időben arról volt szó, hogy jó megoldás 
lenne, ha testnevelő tanárok lennének 
játékvezetők. Erre azonban senki sem 
jelentkezett. A labdarúgásért • áldozatot 

kel1 hozni, amely voltaképpen nem is 
áldozat, — ha valaki igazán szereti f  
labdarúgást. Gondoljunk csak a kisegy- 
leti intézőkre, játékos-edzőkre, akik * 
saját sovány jövedelmükből csinálnak 
sportot, mert ezért rajonganak, ez az 
életük.

Maradjunk annál az elvnél, hogy ,,a 
megfelelő .embert a megfelelő helyre!’ 
Nagy szükség van rengeteg, a labdarú
gásban szakértő testnevelő tanárra. 
Hogy hol van szükség? Az Iskolai lab
darúgásban.

C s i b a
az NB ll.-be akar Jutni

S*llágys*est András (Békése«*b», III., 
Gümliös ü ,.-nt 100) Írja: Nagy megdöb
benéssel vettük tudomásul. hogy a 
Vághy-féle bajnoki tervezetben a csabai 
alosztály bajnoka csak akkor jut ba az 
NB IL-be, ba döntő mérkőzésen legyőzi 
a szegedi alosztály bajnokát, különben 
az NB III.-bai) szerepelne. Ezt nem ér
demelné meg a csabai alosztály (de a 
szegedi sem!) Amikor a Budakalász he
lyet tudott kapni a mai NSB-berf, talán 
a csabai alosztály bajnoka Is feltételek 
nélkül helyet kaphat az NB II.-ben. 
Egyetlen alszövetség sem adott annyi 
válogatott játékost az amatőr labdarú
gásnak, mint ez az alszövetség. 1932-ben 
a Bohr: SC megnyerte az országos ama
tőrbajnokságot, egy sereg válogatottat 
adtunk az amstőrválogatottba, Koesrai- 
kot, Mágerít, Szaniszlét, Engalhardtot, 
K)unent,t sth. A jelenjei alosztály* 
osatettunk addig minden alkalommal 

'Sfy.fete a szegedi válogatott, csapatot. 
Kérjük a miniszteri biztos urat, hogy 
módosítsa a tervezetet és legyen a csa
bai alosztály bajnoka mindenképpen 
bent az NB II.-ben. Esetleg a budapesti 
BLASz második helyezettje helyett.

Ne becsüljék le a Kassát
Heh tér Ede (Kassa, TS-n. 47) panasz- 
»dik, hogy a hétfői szamunkban 

jelent tréfás
meg.jkodik. jhojpv s

.....................  jellegű tippeld cikkünkbe',
* tavaszi forduló elsg két mérkőzéséé

Kassát vesztesnek jóseltuk. Beméljük, 
Elektor úr levelén hívül maU  a Kassa 
iá bálét — «  9*i94l»3

GYŰJTSE! RÉSZLETEK:, KÉT. 
t e t e l e k ;  D IJAK  LEGKÖZELEBB

Tavaszi pályázat
Beérkeísoei határidő IX. J7. 4. n. 4 óra '

Halad-áss—• Kasfcja „0

Htthg’ária—T-asii (3:3) oa OBCPOOssooi 

Újpest-—EieMromos (3:3) .„Sva*.*

Szolnok—Bocskai (2:1) oű»o«.2.„4#

S2*g*ed—Törekvés (0:0) ,,0 

ÖJUSSfllift—rKisprft&t (0:ij **

J üv-efQ'tns—Torino (2:1) .. . . . . .

Lazio—Milano (2:0) . . . .

Pótversany
mérkőzéf?-, elmaradása

pontverseny bee csak 
adása esetén kerül 

számításba, egyébként csak íicit- 
Üersenyt dönt ei.

Gondra (8:5)

LigurSa—Roma
(Zárójelben oi .őszi eredmények)

Cím:

oooOooOooo
A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 19 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki íwieniiinl
ütnél több Büelvényt küld, az tegyen

| ide feerassfet vagy eslíiíagoé

A Miskolci VSC-4 osszák
be az NB II. osztályába I

Fraocz Imre (Miskolc, Szent Anna-a, 
15.) szerint Miskolcon nagy ürülhet keltett 
az a hír, ho-gy a? NB II. osztályának 
u huszonnyolcadik keljére aftjfahnatmit, 
valamelyik vidéki csapatot oszíiák be» 
Azért keltett nagy örüínet, mert a mis
kolciak bipnak benne, fjegfy.dk lesznek 
a MaremetáGek. Mér etek szárt is; meri 
nagyon furcsa a®, hogy 70-000 tekssú 
városnak nincs olyan Lbdarfigé csapata., 
aöiely legalább a Nemzeti bajnoksás XT.- 
osztályába:!! küzdene.

Olvasónk arra a bizonyos 28- helyre aa 
MVSC beosztását, ajánlja. Az egyesület 
— szerinte — anyagilag i* erkölcsileg (g, 
játéktudásban is üregáltnia «  helyét «t 
NB II.- osztályában.

Hibák a diák labdarúgó 
vándordíj kiírásában

Egyik bdkéeosabsi vezető *j>ori»za.kró-r- 
.......................... ’ »i t - r-

JjcífiF"tézkedés u rászoruló iskolák anyagi tá
mogatásáról. Honnan szerezzenek szrgény 
Sportkörök pénzt felszerelésre és utázáii- 
rat Hibásnak tartja azt is, hogy nem en
gedik meg az egyesületeknek kiadott ta
nulók szerejxsltetését sem.

Mit csináljon még 
a miniszteri biztos I

pauiik Károly (Konjáröm) raéréW
hozzászólni a labdarúgás vajúdó probló* 
máihoz. Olvasónk tfübbok között azt kfr 
vánja a miniszteri bü5to»tól. hogy rend- 
ezoresítse az ifjúsági labdarúgók neveld 
sét ós az egész országra terjiíssze ki aJ5 
edző táborokat. Tegye lohtŐvé, hogy ki* 
sebb városokból és községekből Is beke
rülhessenek a tehetsége^ labdarugók ezekbe 
a nevelő keretekbe. Küldjön vándoredzö^ 
két vidékre rntwleubővá, hogy »U9 
osak irigykedve olvaslak vidékei) mi 
minden jóban van részük a fővárosiak
nak.'* Sürgeti olvasónk a helyes alszövet- 
ségi elrendezést le* Kéri, hogy erélyes 
kézzel nyúljanak hozzá a kisalföldi al
osztályhoz, mert —- nem életképes Olyan , 
területi beosztásra lenne szükség, amely 
lehetővé tenné, hogy a most visszakerült 
részek;csapatai az anyaország csapataiv^- 
is összekerüljenek. Fontos az is, hogy az 
alosztályok minél kevesebb tagsági éa 
adminisztrációs költséggel terho’jék meg 
az egyes ti le tekét.

F e b r u á r  1 3 :  
ü n n e p é l y e s  
fo g ad a lo m téte !

A z  MLSz miniszteri biztosa elha
tározta, hogy ünnepélyes fogadal
mat vesz ki valamennyi munka
társától, hogy ezzel te megerősítse 
a megoldásra váró nagy feladatok, 
a munka komolyságát. Aa  összes 
szövetségi és alszövetségl vezetők, 
továbbá a játékvezetők február 
13-án este fél 7-kor a MQVE szék
házinak dísztermében teszik le ezt 
a fogadalmat.

A  fogadalomtétel után az MLSz, 
a JT és az edzötestület, továbbá az 
összes atezöveteégí vezetők ogyüUee 
vacsorán vessnek részt.

Fályianf

. A í w a f l á W i
ejrtijta* ' í u 1 g- szám
alatt bent, a portásfülke (!) mellett 
van elhelyezve, a szelvényeket tártál- 
mazö borítékokat ma tehát ott kell be
dobni.

A» VI, azániü saelvéayeB Kerapls 
elás* spérközések ősszel a kovetkerő 
eredményekkel végződtek: Milii**—Ge
nova f j l .  Fiorentln* 3 Nevar*.
—1 erlas « il ,  Bolegru— Modcn* (he,

Tríestfn* á ll, Veae*f*—Bto|se 
*!»._ Napolt—Aath-oriae-M SsA, fdBWü^I
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„Ezt a bajnokságot 
mi nyerjük!44
B íré  I I ,  el a k ar m e n n i —  Ment tu d já k , 
bc*gy m i van tá tra iv a l•••

akkor kérni fogom, hogy ások a* amatőr 
játékosok akik a téli portyán résztvettek
(Walnllöger, Nagy II., Horváth II., Or- 
tutay és Sul.ial), valamint a két kapi 
(Ábrahám és Zentai) a Ferencváros ed
zésein edzzenek. Ez s kérdés néhány na
pon belül eldől.

t.
( -  MI les* aszal a rengeteg hóval, ami

kérdeztek Tőtis Lajose pályás v&ef
— Most Már esIaáÍHasis kell valarall! 

Majd valamelyik, áapon összeülünk s 
megbeszéljük ezt az ügyet. El kell kos- 
dón! a tisztogatást. behordjuk: á havat.

í— De messzire!...) . . . .
— Természeteséit. A pályás StitSJre, 

mert külöltbeö kifolyik..
Majd ezt' mondja Tóth Lajos dvs
— Még az az újság, hogy február Sl-re 

ellenfélét, kérésünk. Ezé# a Sápon tttfees 
akarunk játszani.

S íitettük
1.
A zöld-fehérek egyik 

szurkolója köszöntött 
reánk:

— Jó napot Szerkesztő 
ár! Mit mondott  ̂ a fe
rencvárosi mackó.

( -  Micsoda mackó?)
— Láttam, hogy Szer

kesztő úr együtt uta
zott a villamoson Ki- 
szelyvel s beszélgetett 
vele. Hát mit mondott 
a ml mackónk, hiszen 
most van s  mackó

napját
(■rL Hogyan Tehet Kiszélyt mackóhoz ba-

SOlálítani?)
—== Kérem a Kiszely Is folyton dörmőg.
( — No jó, de bát a mackó néni rúg

Kiszely sem rúg mindig... Szóval 
sasit jósol a ferencvárosi mackó tavaszra?

(—. Először is nagyon fázott a lába.
Képzelje el: neki Újpestről kell edzésre 
járnia a Fradi-pályára, Félig megfagy, 
amire kiér.)__ Szerkesztő űr, a babona szerint az jo 
Jel, ha a mackó Ilyenkor fázik. Akkor 
jó  tavaszunk lesz. Nem mondott Kiszely 
'valamit a tavaszról?

(— Éppen erről beszéltünk. Azt mondta 
a fiú, hogy a tavaszi idény meglepetése K ispest csapata, csütörtökön
a Fradi fesz. Most már jobbösszekötőjak . . .  .* , , „ ,rr, „ rTr, ; ...izösj ta r.is van, időst már nem lehet baj. Azt délután nagy tornaterm i edzést tar 
mondta, hogy ha még most sem megy a | tótt. A z  edzésről csak K alocsay  
játék a Fradinak: akkor nem tudja, hogy J irányzott. A  távollévő balszélsöröl
£ „ & r , . f e í . ét i r l ;S S 5 ?  ücrs.akeztlsya ! ^ s Nándor igazgató ezt u jsá- 
ibajnokságot a Fradi nyeri! Hogy miért? I golta 
Azért, mert ennyire eltemetik." Majd így 
folytatta: ..Csak azt nem értem, hogy » 
portyán miért ment. olyan jól a játék a 
csapatnak s miért nem ment az ősszel 
itthon ilyen jól?" Erre mi megkérdeztük 
tőle: „Hát maga miért játszott az ősz- 
szOl sokszor olyan gyeimén?" Mire rá- 
vágtas „Hát lehet akkor játszani, amikor 
az embert már az ötödik percben elkez
dik szidni?!...’’ Mi hozzá tettük: „No 
látja, már rájöttünk arra, hogy a por
tyán miért ment jobban a játék. Ott 
nem szidta senki a játékosokat...”

— Ne is folytassa Szerkesztő úr... Szó
val’ s  régi nóta: mi szurkolók vagyunk 
a* oka- Azaz, hogy én nem, mert én 
már nem szidok senkit játék közben. Jó 
lenne ha a többiek is megpróbálnák ezt.
Hátha igaza van a Lapajnak, a mi mac
kónknak.

8.
Délután te s té t ----------------

fehér szurkolóval. Most fflíi
(— No, mit szól a Ferencváros újabb j 

erősítéséhez?) >
— Szép, szép, de ml haszna az egész

nek ba a játékosok nem edzenek. Az 
első" edzésünkön, mint olvasom, esik nyolc | 
profijátékos vett részt.

Igaza vaui . „ „Bóka! Martamofleb BéSs

G yertva tzen telőko t,

a m M

F ebruárÍO én,JÍén, 
és 14-én a Kispest 
játszik Szabadkán
Vasárnap: Töxekvés-Kispest 
edzőméxkőzés:

Fintft Károly is résztvett már a Pe- 
yencváros ediósén. Amikor megláttuk 
öt nz Öltözőben, eszünkbe jutott e^y 
kis kocsmai jelenet. Az ősszel az tp ik  
józsefvárosi vendéglőben Korányi 1« 
®s Finta együtt poharazgatoft. Oszkár, a 
„karmester" rázendített a Fraili-:n- 
dnlóra és Korányi I. így szólt Flnta- 
SdZ:
—. líarcsi. énekeld te is!

— Miiért?
—, Hátha majd olyan idők lesznek, 

hogy neked is Illik tudnod azt, hogy: 
zöld-fehér a ini színünk...

Az „öreg1’ Kfóhl nem került vissza 
,» Fradiba, de Finta zöld fehér játékos 
lett- 3.
Korányi b-rdl jut eszünkbe, hogy hát

véd* indok vannak a Fradiban. Polgár 
mnst került ki a szanatorlu nbol R úgy 
volt, ho-y hat hél múlva kiszedik a 
rrmrtrln’ í) Hí A vezetőség azonban Pol- 
górt arra Igyekezett rábeszélni, hogy 
erre a műtétre csak nyárod kei itjun a 
sor. Miért? A Fcrencva.-oi egyik reze- 
töjo ezt így magyarázta meg hekunk.

-  Nem tudjÁ , hogy *UunkTátraival. Tátrai az ősszel folyton pa-

M ég tegnapelőtt találkoztam  
Cegléden K alocsay Gézával, az ál
lomáson. Beregszászról egyenesen  
Szegedre u tazott, o tt  ma van a, v izs
gája. Rem éljük, a vizsga sikerrel 
jár. K alocsay szom baton már Buda
pesten  lesz és a vasárnapi edzöm ér- 
kőzésünlcön résztvesz.

Puskás edző m integy ötnegyedóra 
hosszat foglalkozott a  fiukkal. A z  
edzés után mindenkinek jó l esett a 
kiadós gyúrás és a m eleg fürdő.

(—  M i lesz a Kispest legközelebbi 
m űsora? —  kérdeztük G örgényi f ő 
titkártól.)

—  Vasárnap minden bizonnyal a 
T örekvéssel játszunk edzőm érközést. 
A Bihari-utcai pályát addigra biz
tosan sikerül majd rendbehozni. A  
m érkőzést délután fél S-kor rendez
zük m eg. Ha netalán m égsem  sikerül 
az egész pályát szabaddá tenni a 
hótól, akkor is o tt tartunk edzést, 
picrt a mi pályánk m ég teljesen  al
kalmatlan a játékra. Ebben az e se t

ben . au edzésünket délelőtt tartjuk  
m eg .

—  Február közepén  egyébkén t 
Szabadkán já tszik  a csapatunk, 
ú jságolta m ég a  főtitkár, —  10-én, 
11-én és 14-én, tehát szom baton, 
vasárnap és szerdán játszunk Sza
badkán, valószínűleg a  szabadkai 
válogatott ellen. H úsvét előtt pedig 
valamivel hosszabb portyára m e
gyünk, igen kedvező anyagi fe lté te 
lek m ellett. A  portyáról azonban 
egyelőre bővebben nem  beszélhetek.

(—  Erősít a  vezetőség a  ta
vaszra ? )

•— Term észetes, hogy igyekszünk  
minél jobb csapatot összehozni az 
erősnek ígérkező tavaszi fordulóra. 
Tárgyalunk is ebben az irányban. A 
helyzet azonban az, hogy vala
mennyi kiszem elt já tékos szerződte
tésének valami akadálya van. A  volt 
N em zetí-Szalayval is tárgyalásban  
állunk, de kétséges, hogy lesz-e va
lami a dologból. K ét csatár is szá
mításba jö t t :  M oór és K ében , de
őszig egyikről sem  lehet sző. K öny- 
nyen lehetséges, hogy a tavasszal az 
.ő sz i bajnokságot“  n yert csapatunk
kal rajtolunk. A  legnagyobb bizal
munk m indenesetre ebben az együ t
tesben van.

jfu ted jf*

naszkodott, hogy fá.1 a lába. A portya 
előtt viszont je’ en[kezelt s azt mondta, 
hogy már annyira rendbejött, hogy baj
noki mérkőzést Is tudna játszani. Amíg 
a csapat cda fől't, azalatt Tátrai vígan 
korcsolyázott s most, hogy elkezdődött a 
munka megint jelentkezett, hogy nem jo 
a lába.

Közbeszóltunk: , ,
(— Mi is beszéltünk fele a héten ? 

nekünk is azt mondta, hogy fáj a lába...)
-  Nem ismeri ki Ül magát senki. Miért 

nem nevezi Tátrai norén a gyermeket? 
Ha el akar menni, akkor mondja meg. 
Biró Dani lám el akar menni éa meg is 
mondta:

(— Tényleg ej akar menni a Dani?)
-  Úgy látszik el. Szerdán sem jött ki 

a* edzésre,
4.

ÉS, ha Biró Doni elmegy, akkor ki lesz 
„ Fradi jobbszélsfljoí Hja igen: itt van 
Suhai- Szerdán megjelent az edzésen, da 
nem vetkőzött le.

7 _  Még beteg? - .  kérdeztük tőle.)
Már nem. Pénteken én Is elkezdem. 

Addig ke l ütni a vasat, amíg mo'eg. 
Most j«  formába lendültem, nem szabad 
pihennem. -

És mi van Gyatráival?
8 —rt)d'vözöhét a főorvos űr. Miért nem 
mégy be hozzá?<_ Ne hanyagolja el
mondluk neki mi >*■ . T . ,-  Nem banvagolom ®I. Tavasszal ját
szani akarok. Már csak akkor faj a bo-EE h a lá gy on  erősen megmyon m.

(— Hát ne nyomja meg erősen...!
5.

T avassal kik vesznek részt az ama
iá'ékosok közül a Ferencváros cuze- 
I -  ezt Örmény Lajos edzőtől kér-

d ~tÜEzt még nőm tudom. H» “  edzéseit továbbra is én vezefenv akkor 
a* FTC NBB-játékosal a Ferencváros Is- 
tókosaival együtt fognak edzeni. Ha rans 
veszi át az FTC edzéséinek vezetését,

Pauer János

a sérülését.

— Nem fehet m ég  
minket „eltem etni"

A TV Kisek is
m e g t a r t o t t á k  e E s ö  
s z a b a d t é r i  e s f a é s í i k e t

Közeledik a bajnoki rajt. A  Sző- 
nyl-úti pályát m ég hatalmas h óré
teg  borítja, de a város felőli kapu 
előtt a  Taxi-vezetők rendeletére le
tisztították a havat. Szükség van az 
erősebb készülődésre, m ert tíz nap 
múlva m ár az Újpest ellen sorom 
póba száll a Taxisok gárdája.

Igen vidám társaság gyülekezik  
négy óra tájban Takács edző körül. 
Minden játékos örül, hogy végre egy  
kis kom oly „foc izá s" is szerepel a 
műsoron. Igaz, hogy csak kapura- 
lövés formában, de m égis labdával. 
A  labda azonban hamar lekerül és 
inkább az erőnléti gyakorlatokat 
végezteti Takács edző a já ték osok 
kal. A  csípős hideg időben fázósan, 
de mégis nagy Igyekezettel végzik  
a játékosok a meglehetősen nehéz, 
kimerítő gyakorlatokat.

-  A  célom  az volt —  m ondtota 
edzés után Takács Géza edző —  
hogy a fiúkat felhozzam  az első  
m érkőzésre a m egfelelő erőn létre , 
E zért azután erősebben d olgozta t
tam m eg ókét, mint ahogy talán  
szoltás. Dohát ■ az első ellen felünk a 
Hungária less. Szeretnénk bebizo
nyítani, hogy nem lehet m ég  m in
ket elparentálni.

..... ■
LOSONCÁN

nagy reménykedés várj* a klub kSzgyfl 
lését. Az egyesület ugyanis új elnököt 
választ a közgyűlésen Koltay Ernő al
polgármester személyében. Koltay ar 
régi sportember, tőle a Losonc íelvirá- 
gozását várják. SMyom László főtitkár 
azonban nem vállal jövőre tisztséget, az 
ö távozását nagyon sajnálják. Az elűzé
sek már folynak Losoncon, a jövő héten 
letakaritják a pályát is, tehát akkor 
már megkezdődhetik a szabadban is 
előkészület.

(-
t«rsem?

GALFFY ÉS BUBI NT 
SZEGEDEN ÉS BÉKÉSCSABÁN

Gálffy András, a JT főtitkára Rubint 
Lajosnak, a neves játékvezetőnek a tár
saságában ma Szegedre utazik. Itt e l 
adást fognak tartani este 6 ófái kezdet
tel. Szombaton Békéscsabára idennek át. 
ahol különböző tárgyalásokat fógnak 
folytatni. tJgy volt. hogy vasárnap S*öl 
nőkön is látog&táet tesz Gálffy és Ku 
bhit, tt t  a iátogátCxl adóiban 
te! eIíiálasztótták.

Milyen lesz
a  H ungária  tavaszi 
csap ata?

A  Hungária törzstauyájának fél
emeleti helyiségében ülünlc, Feld- 
mannal szemben. Ezt mondja:

—  Ajánlatot kaptam az egyik 
törökországi egyesülettől, hogy vál
laljam el az edzöségüket. Ennek az 
ajánlatnak érdekes háttere van. Ml 
előttünk ott járt a belgrádi Jugo- 
slavla, amelynek én egy évig az 
edzője voltam. Azok a fiúk —  ami
kor mér köztudomásúvá vált, hogy 
a Hungária is lerándul Törökország
ba __  olyan hírverést csináltak a 
csapatunknak és nekem, hogy & jó 
törökök félisteneket vártak. És nem 
csalódtak sokat. A  fiúk olyan já
tékkal rukkoltak ki, hogy a törö
köknek szemük-szájuk elállt. Bíró 
Sanyira például azt mondta a török 
szövetség aöéól edzője, hogy életé
ben ilyen hátvédet, jobban mondva, 
hátvédjátékot nem lá to t t . . .

Feldmann  nem győzi dicsérni a 
„fiait". Látszik rajta, hogy ezalatt 
a rövid félév alatt Ismét szívügye 
lett a Hungária jó szereplése, mint 
valamikor játékos korában, vágj’ 
későbbi edzősége folyamán. . .

—  Január 26-án előadást tartot
tam a törököknek a labdarúgásról. 
Utána a Fenerbagcse elnöke meg
kért, hogy ne is menjek haza. Én 
megmondtam, h o ^  majd odahaza 
megbeszélem először a dolgot.

Feldmann edző visszatér a  Hun
gáriára.

—  Most igazán jó a csapat. Pom
pás formában van a védelmünk, ki 
tűnő a fedezetsorunk és —  közép 
csatár hijján —  jól összekovácsolt 
támadóláncunk Is van. Ha Kalmár 
Jenő húzódása reridbcjön, akkor a 
középcsatár kérdése is elintéződik, 
mert Kardos —  egyelőre —  nem 
mutatott komoly irányító -játékot 
Igaz, van még egy megoldás. Dudás 
olyan jő csatárerényekröl tett ta
núságot a portyán, hogy szó lehet 
az ö balösszekötő játékáról is. 
Ebben az esetben Cseh  játszana 
középcsatárt és a portyán kitünően 
szereplő N égyest jobbfedezetet. De 
majd még meglátjuk, hogyan ala

A z  E l e k t r o m o s  v a s á r n a p
m á r  m e c c s e t  j á t s z i k .

Az Elektromos úgy látszik nemcsak a 
tornateremben, hanem a pályán is meg
előzi a többi NB-egyesületet. Vasárnap 
már barátságos mérkőzés lesz a Lator
ca-utcában, .. .

Kováts Dezső dr.-ral,„ az Elektromos 
futballigazgatójával .beszélgettünk a feb- 
ruár lS-i rajtról. Az Elektromosnak 
mindjárt az első meccsen nagy erőpró
bája lesz. A tavalyi • bajnok és KK-gyoz- 
tes Újpesttel játszik a lilák otthonában.

— Most sem akarunk rosszabb ered
ményt elérni, mint az Ősszel — mondja 
Kováts dr. — Mindent megteszünk, hogy 
a csapat a legjobban fel legyen készül
ve erre az összecsapásra. A pályát mar 
szombat óta 50 munkás és 8 teherautó 
tisztítja a töméntelen hótól. Vasárnap 
már barátságos meccset játszunk!

(— Hogyan készül az Elektromos az 
Üjpest ellen?)— Vasárnaptól kezdve állandóan mér
kőzésekét fogunk játszani. Az első ellen
felünk a Kelenföldi AC lesz. Három 
nap múlva, szerdán viszont már &
vei jútszimk. Vasárnaphoz egy hétre pe
dig a Ferencvárost szeretnek megnyerni 
ciizöt.irsnalc. Kernelem, sikerül.

(— Milyen lesz a tavaszi csapat?)
— Lényegesebb változás nem várhaté 

— mondja rövid gondolkozás után a fut
balligazgató. Pázmándyt szeretnénk 
a csapatban viszontlátni. Egyelőre azon
ban nehéz lesz számára helyet találnunk. 
Kapocs! jól bevált az ősszel. Az ő helyét 
nem fenyegeti veszély. Előreláthatólag 
a halfcdezctposzton lesz nagy harc Mar- 
tonos és Tázmándy között. Az sem lehe
tetlen. hogy Fáziníndyböl hátvédet esi- 
Jiélnnlt. Á csatársorban nemigen lesz 
változás. A barátságos mérkőzéseken 
majd mindenre feleletet kapunk,

Perecesen m ár 
letakarítoiták a havat 
a pályáról!

9 í ; ! kul ki á Csapat a rajtig. 
• egy kis időnk . . .

:,íéy  váii

A  PTK-ban Igen komolyan veszik 
a tavaszi idényre való -felkészülést. 
A  pályáról már majdnem egészen 
letakarították a havat, és a szabad
téri edzések vígan folynak.

A  bányászcsapat mindenáron bent 
akar maradni az NBB-ben! Bíznak 
M ally edző munkájának sikerében s 
azt hiszik, hogy a csapat tavasszal 
jobban szerepel majd, mint ősszel 
szerepelt. A  sorsolásuk Is jő a pe 
recesieknék, kifogás tehát nem le
het, ha netán mégis gyengébben 
menne a csapatnak.

Az összeállításban valószínűleg 
változások lesznek. Nádas már vég
leg abbahagyja a játékot. F enyve
sen, aki még a B. Vasutas elleni 
mérkőzésen sérült meg, műtétet 
hajtottak végre és a tavaszi idény 
ben nem szerepelhet. Bizonytalan 
Lux  játéka is. A  kitűnő fiatal kapus 
két héttel ezelőtt elutazott Rozsnyó, 
ra s azóta hírt sem hallottak róla 
A  vezetőség természetesen mindent 
elkövet, hogy Lux  visszatérjen Pe 
recesre. Az új közép csatár jelölt 
Békéscsabáról jött Párkányi.

Ha sikerül megfelelő edsötársat 
találnia, akkor vasárnap már két 
kapus edzést tart a bányászcsapat. 
Szükség is van a komoly készülődés 
re, mert az első ellenfél ózd csapa 
ta, a Pereces nagy riválisa.

| Höitlee Péter.

7őá —  e u q d !
A  Fe r e n c v á r o s  F C  h ő f o k a *  
r i fó  v á l l a l a t  k H  a  csőd  
szé lén

( Jelenti B ök Mukl)
Február az- edzések hava. Ebben 

a havas hóban a legtöbb egyesület 
—  természetesen még a Ferencvá
ros is, amely pedig ezúttal párat
lan helyezést ért el (ötödik lett) 
hólapátolással kezdte el az edzéseit.

A  szerdal, első edzésen megjelent 
a Ferencváros valamennyi játéko
sa. A  legtöbbje azonban csak lélek
ben volt jelen. A  '„személyesen" 
megjelent játékosok közül viszont 
feltűnően sok volt a beteg. Ezek 
közül Fása sérülése roppant sú
lyos.

Szegőt ütött a fejébe, 
hogy rajta az egyik orvos hóiszonyt 
állapított meg. Nem is hányt havat!

A  megmaradt néhány labdarúgó 
azonban kettőzött erővel látott neki 
a pályatakarításnak. öröm volt 
nézni a fiúk munkáját.

Lázár máris a régi. Egyik hóku
pacról a másikra rugdalta a havat. 
Természetesen —  sarokkal.

Pálinkás kissé unottan dolgozott.. 
Majdnem elaludt. Szerencséjére a 
közelben álló Szoyka  dr hógolyót 
dobott feléje és —  ha későn is —  
felébresztette.

K iszely  Igen szorgalmasan végez
te dolgát. A  kapu előtt vagy öt 
méterrel állva a legnagyobb szór.ga- 
lommal hányta a havat a *— kapufa 
mellé. Igaz, csak pár centivel.

Hámori, G yetvai és Berényi egy
más kezében adva a- lapátot dolgo
zott. A  végén G yetvai remekül dob
ta a havat a —  kapu mögé.

Végül K iss Is megjelent. A  jeles 
csatár úgy csinált, ahogy’ a tavasz
nak kellene cselekednie. Kiss —  be
köszöntött.

ZSENGELLÉB LÁBA 
MÉG MIMDIG KINCS 
EGÉSZEM RENDBEN

Z&engelléf csütiirtökSn délután megje
lent az ÜTE-kiilykök edzésén. .Vincié 
„edző űr" vezényszavára a yálajjatatl 
csatár is beállt a kölykök közé és y«lük 
együít futott, ugrált. Vínczo aztán kfllun 
is fogjál kőzett Zscngellérrei.

— Elég jól megy a mozgás, — mon
dotta közben Zsengellér — de uélta-ncnj 
a sarkamban még fájdalmasan húzódnak 
a* Izmok. Nem működűéit úgy, ahogy 
kellene-

Viűczű megnyugtatta Zseueellért, hogy 
éí természetes dolog. A sérült lábán ti 
izmokat szinte újra kell betanítani * 
kütótibözfi mozgásúkra.

— Majdnem olyan ez, — mondta vmess# 
— mint mikor valakinek hosszá beteg
ség után újra kell tanulnia a járást.

— Ne búsúlj! — mondotta Zsengellér* 
nek — még egyszer-kétszer eijös-z ia* 
hozzánk a tornaterembe és aztán már « 
pi'yán Ío’ ytíthatód az edzést. Vsiószm* 
akkor már nem fogsz érezni Betanít tej* 
dalin* í sem.
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Befejeződött
a JT tanfolyama

. ÖeútÓFtöIfőii fejeződött be & JT lég- 
éiaí>b tanfolyami Az utolsó előadást hét 
órám'tűzték;., ki. 4  rossz időjárás, miatt 
ssoáb-an csak fél nyolcra gyűltek aninyiau 
ceszé, hogy a "'aáróelőadás megkezdődhe
tett. .

.Gidófalvy Pál dr miniszteri' biztos mon
dóit ez alkalommal beszédet a mintegy 
hatvan főnyi hallgatóságnak.

Amikor hozzá kezdtünk & JT áts&ar- 
*?ezé»éb€z,\— mondotta többek között & 
sninisztori biztos, — sokan kételkedtek 
abban, hogy & nyári szünetben, július 
jft*tó! augusztus 20-ig he tudjuk fejezni 
». munkánkat. Mini önök le tudják, ki
került. As őszi bajnokság: za vartalan ül 
folyt le.

Később arról beszélt & mini sztori biz- 
*06, hogy roilyennek is kell 'eaaie a jó 
játékvezetőnek-. Példákkal : gye késett 
iT}elmagyarázni. hogy a játékvezetőnek
jóindulattal megfelelő szigorral, de nem 
bosszúállód© kell % pályán ítélkeznie.

Lélekben egynek kelj lenni© & játé
kosokkal — mondotta. — Szinte neki kell 
Irányítania & játékot, a kezébe adóit ha
talommal g>edisr sohasem ssabad vissza
élnie ...A miniszteri biztos üdvözlő beszéde 
úrén Óálííy András, a JT főtitkára be
cséit n hallgatósághoz.

— Ml csak kiegészítő része vagyunk a 
labdarúgásnak. Nem magunkért, hanem 
m  egyetemes magyar sportért dolgozunk- 
Jogunk: érvényt szerezni a szabályoknak 
és adott esetekben dÖn'enJ. ^

Az új játékvezetők 12-ón este a MOVE 
helyiségében teszik 3e a fogadalmat Az j 
után vacsora következik, amelyen _ az

HÓSFOBX I é t ®

Kozích bécsi alpolgármester * í '  v e r s e n y e k  l e s s e *

„Azért jöttem Budapestre,;
1 1 »  t i  1 í senyt tart a BKE gyorskorcsolyázó jsza

hogy elmélyítsem a sport- 
barátságot a két város
között14

Á t u t a z o t t  B u d a p e s t e n  B é c s  v á r o s  v á l o g a t o t t  s í c s a p a t a

MLSz, a BBASz. a JT, a Közó?, a MOVE 
vezetői," . Valamint az összes totókvezetefi 
ée egyéb - szövetségi vezetik vesznek 
söszt- . i 1 .

M egyém  éwesms ókomáromS KFC
Komárom, január 30. 

•Az KBB dunántúli csoportjában szereplő 
ék- máromi KFC a közeljövőben érkezik 
el fennállásának negyvenéves jubileumá
hoz. Csendben, szerényen ünnepli* meg 
n komáromiak ezt, a sport szolgálatában 
eltöltött. négy évtisednt- Nagy jübileujni 
•ünnepségek most nem lesznek, ellenben 
s KE-C február S-ón bált rendez, mely- 
Bek óriási sikere' már előre A biztosí
tottnak ígérkezik.,Egészen bizonyos, hogv 
a bál komáromi társadalmi eseménynek 
lg fog ezámítani- Az az egyesület terve, 
hogy a áportbeli ünnepségeket a tavaszi 
idény befejezése után fogják majd raeg- 
rendozni, amikor is a KFC nagyszabású 
futball tornát szándékozik lebonyolítani.

Sikerekkor, gasuag negyven esztendőre 
tekinthet vissza az egyesület, mely ne* 

.ökölvívó, férfi- és női torna valamint 
tenisz és atlétikai szakosztályi? is virág
zó volt valamikor. EzldCszerint. szép fej
lődés előtt áll . mind az ökölvívó, mind 
pedig a tornaszakosztály-A labdarúg'ószakoeztálynak nem valami 
aeorencaés éve a negyvenedik. Pedig a 
komáromiak már a világháború előtt is 
számottevő sikereket érten, f ;  a nyugati 
kerületben. A cseh megszállás alatt pe- 
dife több ízben kerületi oajnok volt a 
KFC és 1930-ban a CSAF—ME&z bajnok
ságát is elnyerte. . . . .A j elmúlt őszi, viszonylagos gyengébb 
BZéreplését sokféle körülmény teszi &rt~ 
hetővé, így elsősorban az. hogy a KÍC 
nem kevesebb, mint r.yoio elsoesapatbei- 
játékosát veszítette el az őszi bajnoki 
Ídéní megkezdése előtt. Czirok hátvét, 
Tatobányá-a, 'Vitálds kőzepledezot Po; 
zsonyba ment vissza, Molnár jobbiedozet, 
Mohácsra került, Katz jobbszélsőt a 
BEAO igazolta lé, Csivre jobbosszekotő és 
Tóth II.’ balösszekötő szolgálatot teljesít- 
László középesatár már hosszabb idó óta 
bategéskodik, Drózdy bálszélső pad:g visz- 
szavonult. ,Ilyen óriási vérveszteséget a világ leg
jobb csapata is súlyosan IriegérzeU volna. 
Az együttesbe bekerült fiataloknál; lolke* 
wyókezetben nem volt hiá iy, • idő kell 
azonban, hogy rutint szerezzenek es ket- 
aegtelen képességeik éitedmenyesen tud
janak kibontakozni. Az utolsó helyet 
aenki sem tártja tragikusnak, hiszen olyan 
kevés pontszám választja el a KFC l pél
dául c  hatodik helyezettől, hogy a hát
rányt tavasszal be is lehet hozni.

Előreláthatólag az idényig a következő 
égyüttessol kendi a KFC: Vanya — Lo- 
hotay II-, Csizmadia — Veres, PauUk 
II. Páiíi — Tóth III-. Holderik. Ivicslcs, 
Csívre, Messlnger. A esapat őszi kozép- 
fédézete, Bokrossy" Győrbe távozik, ezzel 
eaemben Csivre" már rendelkezésre áll és 
két új játékos leigazolása is folyamaiban 
van. A csapát összeállításánál szobajon 
snóg Krausz hátvéd, Simon III. fedeze,. 
Janek és Olló csatár is, mert a vezető
ségnek az az 'álláfijtentja. . hogy béréit 
hely nincs a csapatban.- mindig a pilla- 
aattiyilég  legjobbak játszanak. Csizmadia, 
e hosszabb időre eltiltott hátvéd elttlta- 
eánajc lejárta után természetesen vissza
kerül az együttesbe-, . , . , ,  , , ,-A csapat Sziics Dániel intézo_ ós Sterk 
litván amatöredző — mindkettő a KFc 
rte* volt játékosa —• vezetésevei ,orna 
termi eűzéseket folytat, rövidesen pedig 
a' páiyaedzést Is megkezdi. A pá yám 
nagy átalakítások történnek. KutthfF 
várMi mérnök futópályát létesít, az; uló- 
h'elyek magasságát is felemelteti, eot le- 
létó építéséről is szó lehet..

Az egyesület Kállay Endte dr kir. kpá 
iegyzd örSkös díszelnök, Ecvrezky Isb 
ván alispán elnök és Csízy István mérnök 
ügyvezető elnök vezetésével bizakodással 
tekint a következő négy von esztendő *?é-

1 5 -én, vagy 16-ón 
értekezlet Tem es- 
várott

Temosvar, február 1. 
Jugn tiivtu, a  r o m it  saövetség 

*íe!tí<5ke ráondotts,:
__ 14 Dw-a Kupa értekezletét. fet>

m ár' 15-én vagy 16-án tartjuk m eg  
Temesváréin. M ér nagyon várom  a 
_0£ szabálytervezetét, am elyet .az 
M LSs-töl kellene m egkapnom ,

- A KőBASz
egütőrtökre tervezett éríekéziete elma- 
í*dt, mert ua érdekeltek nem jelentek 
asez teljes számban. Az értekezleten az 
K3 nr.-mal kapcsolatos ói tertüoü bo-

fis?e soereselt

A  kem ény, bófűttas téli időben 
menetrendszerű pontossággal érke
zik m eg a  bécsi, gyors. Ezzel a vo
nattal jö ttek  a  B écs— Budapest há
rom napos síviadal bécsi válogatott
jai. A  bécsi csapatot K ozlch  bácsi 
alpolgárm ester és M aurer síszövet
ségi titkár vezeti.

■A vendégeket Tatár István fo 
gadta. A  BSE részéről Kim ler  Gusz
táv titkár jelent' m eg. Tatár kere
setlen szavakkal üdvözölte Kozích  
alpolgárm estert, M aurer titkárt és 
a. versenyzőket. , A  vezetőknek egy- 
egy üveg barackkal kedveskedett, a 
hölgyver senyzöknek virágot nyuj-- 
io tt át.

K érdést intéztünk Bécs város al
polgárm esteréhez: „E bben a rossz
időben hogyan vett annyi fáradtsá
got m agának, hogy  elkísérje a  csa
p a to t? "

— Először is réyl sportember vagyok! 
— válaszolta. — Kanyon szeretem a ma
gyarokat. Szép emlékeim fűzűdnek Bu
dapesthez. Mini sportember lS20.ban a 
Vienna csapatában játszottam és c::y 
ízben vendégszerepeltünk a inauyar fő
városban is. Azért jöttem Budapestre, 
hogy elmélyítsem a sportbarátságot a 
két város között-

Á tadja a szót & bécsi slszövetség 
titkárának, MaurerneJc. ö  sem is
m eretlen a  m agyar közönség előtt. 
R égi sportem ber, ö  képviselte az 
Osztrák Síszövetséget a M agyar Sí- 
szövetség huszonötéves évforduló
ján.

— Martin bécsi síszövclsígt elnök kép
viseletében jötiera a csapattal. Nagyon 
örülök annak, hogy eljöhettem* A ma
gyaroknál fényesebb házigazda nincs a 
világon.

P osch  csapatkapitánytól m egkér
dezzük, m ilyen eredményt v ár?

Igazi bécsi mosollyal nevet, azt 
hiszi, h ogy  ugratom . N em  is tudja

azt elképzelni, h ogy  ez á válogatott, 
m ely Bécs város színeit képviseli, 
vereséget szenvedhet, őszintén szól
va, ml sem hisszük ezt.

Tatár Istvánnak az a véleménye, 
hogy  az idén m ég nyerhetnek a bé
csiek, de jövőre m ár nem lehetnek 
ilyen biztosak a győzelmükben.

— A IS km-es futásban olyan vérseny
nőkkel rendelkezünk — mondja Posch — 
hogy nyugodtam bízhatom az első helyek 
elfoglalásában. Itt indul Prolsi. aki a 
kajak versen Tágnak Európa és német
bajnoka és ez olimpián második helyo- 
ze tje vo’ t. Kiváló s-ioriember. Mellette 
Kritier, a bécsi rendőr a legjobb, ő a 
bécsi összetett síbajnokság nyertese. 
Uschan is belessál. az elsőségért vívott 
küzdelembe, az ő Ideje volt a legjobb 
a bécsi 18 km-es futásban. A csapatot 
Freyer és Ka-nerith egészül ki.

— Az ugrásban, Gaieitncrt várom győz
tesnek. Bécs város bajnokságát SS km-es 
nírással nyerte. Valószínűleg itt is győz. 
Mellette Freyert tartom n legesélyesebb
nek. ö  nyerte a kombinált versenyt. 
Eisigan is indul a csapatunkban. Három 
éyvel ezelőtt a magyar bajnokságon har
madik helyezést nyert. A jövő reménysé
ge. Itaj’ uk kívül Schöny, az ifjúsági 
bajnok, sánerckorder és Fiók indul. Tő
lük is jó eredményt várok,

— A műlesiklásban Ga’ eltner, Freyer. 
Krltzcr, Schöny. Eisigan, Frick, Nekamra 
a sorrend. Ebben a számban Freyert. tar
tom a legesélyesebbnek, bár Eisigan a 
nagyobb tehetség, vele azonban soha sem 
tndja az ember, hányadán á I. Nagyon 
megbízhatatlan versenyző. Ebben a szám
ban a legfiatalabb versenyző Nekamin, 
tizenhat éves, Miisági bajaok. Tavaly 
még gyerekbajnok volt öt tanulni hoz
tuk.

Áttérünk a nőkre.
A hölgyesapat fűerBsségét, Hl’ da 

Haltért — Bolleschell asszonyt nem hoz
hattuk magunkkal, snert őt már régeb
ben meghívták Garoiiseh-Partenkirchen- 
be. Nem akartunk müsorzavart okozni. 
Megnyugtatom azonban, hogy a többiek 
is kiválóak. Igaz, fiatal gyerekek mér. 
de nagyszerű versenyzők. Közöttük már 
nem tudnám megjelölni & nyerttel. Éppen 
úgy nyerheti Bauraann. mint Dórii Gas- 
gct, vagy Mnki Linbaidt.

Baioghfalvi Btihály Gászló

^enyt tart a BKE gyorskojcsolyázo sza.i- 
osztálya. A dús versenyíírás szerint e,- 
eőnek a főyeTsenyzök 5öü méteres futama 
kerül lebonyolításra. Itt a teljes I. osz
tályú gárda rajthoz áll. Első számú e-se- 
lyos kétségen kívül a m&aii kitűnő for
mában levő Ladányi G. Bácskai biztos 
második ebben a számban, a harmadik 
helyért nagy küzdelem .virbató Kias; 
Wintner. és Hidvéghy között A további 
helyezésekért öündteeh, .Enyodi F., Laidá- 
Cyí E-, Somlai és Vida fog küzdeni. Vár
ható- idő, jó  -.jég és. kedvező időjárás 
©setén 16.0 lap.Ezután követkéz!* az 1000 meteres ií- 
júsáai verseny. Ea minden valószínűség 
szerint" Elékfy könnyű" zsákmánya lesz: 
A helyezésekért & ,kát, Szederkényi és 
Szabolcs fog verekedni. Várható idő. 
kedvező körülményeket feltételezve 1:45.0 
mp. ■ "* ,A főversenyzök 3000 metöres xutanva 
tesz a íegirgaimásabb. Itt valószínűleg 
Hídvéghy gvőz. A további, helyezésekért 
hatalráas . küzdelem várható a legújabb, 
9 "perben belüli" 5®ű méteres futok, 
Enyodi F„ Gündiéch ée. .Ladányi G. 
között. Várható idő, kedvező' körülmé
nyek esetén 5:08.0 mp.Az .1500 méteréé ifjúsági, és a meg néni 
nyert főversenyzők részére kiírt . verse 
nyer. Kiss és Elekfy között dől el az első 

kérdésé. A további belyezésckérf 
Kasé, Szabolcs," Szoboszlói, Chibs. Bodnár, 
Bnyfedi Gy.„ a , uét Szederkényi, Berfik- 
nve5-, Tlosvay, . SeUnkó és . Koszorú i&g 
versenyezni. Várható eredmény kedvező 
körülmények esetén KISOK-csúcs is 
lehet. .Éhhez pedigr 2^7 mp-en belül kcal 
futnia a győz lesnénk.

Ivegvékii! következik az 5000 meteres eírO: 
portos futás! Ezen a versenyen mindenki 
elindul és így élvezetes .és tarka ver- 
efenybeű alkalma' gryönyörk'idrii' a
közüneéginek. Erre a versenyre jóslásokba 
bocsátkozni nagyon nehéz, sót szinte le
hetetlen. A szakosztály kiilí'mben vezető
díjakat is kiírk A futókat körönként 
pontozni fogják-

Megkezdődött 
a garmisch-partanklrctai 
korongtorna
Garmischbaui csütörtököd, iá, ■ teú. 

sporthét első verseny napján a Cseh- 
inorva koröngválogatott m érkőzött 
Slovákiával. A  cseh-m orva csapat 
12:0 (5 :0 , 4:0, 3 :0) arányban győ
zött.

A  külföldi újságírókat Diettrich 
dr birodalmi sajtófőnök ünnepélye
sen. fogadta;

VEGYES HÍREK
LABDARÚGÁS

TELT HÁZ
é s  izgatott k é s iü lő -  
d é s  a  M á tré b a n

—  Tele fon  jelentésünk  —■
Mátra, február 1.

A  Mátrát elfoglalták a slelök! Az 
idő nem a leggyönyörűbb. 13 fok a 
hideg. Ez. m ég nem lenne baj, de 
nagy a köd és fúj a szél. Vigaszunk 
csak a sok hó. Ennyi havat Ma
gyarországon ritkán lát az ember. 
Az utakat is nehezen tették szabad
dá. Holnap Gyöngyösről csak hó
lánccal ellátott autókat engednek 
fel.

A  Mátra tele van. Rengeteg a 
versenyző. Vad edzéssel pótolják az 
elmulasztottakat. Főként a viaszo
lással vesződnek, hogy a legmeg
felelőbbet eltalálják. A  zsúfoltságra 
jellemző, hogy Em ánuelnek  már 
csak egy nyugágy jutott.

A  holnapi IS km-es futópályát 
már. kijelölte a rendezőség. Ezúttal 
nem két egyforma kört futnak, ha
nem nyolcas alakban vezet a pálya. 
A  rajt és a cél Mátraháza, A Sas- 
kőig emelkedik a pálya, azután lejt. 
Az összes szintkülönbség kb. 350—  
400 méter. Az útvonalat úgy jelöl
ték ki, hogy inkább a távfutóknak 
kedvez, mint a nagy technikusok
nak. Ez érthető is, mert a bécsiek 
technikában biztosan felettünk _ áll
nak. Budapest színeit a MAC-futók 
és R á b el  védelmezhetik legjobban. 
Az összetett versenyzők közül K ő
vári és a legtöbb edzéssel rendelke
ző Szalag  végezhet elöL

Beszéltem D ezső  Kornéllal, hogy 
mit tud a bécsi futókról. Szerinte 
Proischl és K ritzer  a legjobb, de a 
többiek is felérnek a legjobb ma
gyarokkal. ■ Itteni általános véle
mény szerint BeTloni csinálhat meg
lepetést.

A  nagy edzésben már sérülés Is 
történt. 'Sziklai Péter bukott az 
északi lejtőn és megrándította a lá
bát. Ezért az összetett versenyben 
és a lesiklásban nem is indul, ha
nem. csak a műlesiklásban a bécsiek 
ellen. A z  Összetett versenyben. Sza
lag és K ővári fog majd nagy har
cot vívni. Ebbe Emánuel la aligha 
SZÓI f}dGo

D arabos  edzést tartott ma. Nagy 
ugrásokról nem lehetett szó, mert 
a hó a  friss havazás következtében 
lassú. D arabos Qalleitnert és F re
yert  becsüli legtöbbre a bécsi ugrók 
közül. Fsey&r szerinte még jobb

,gsátg t e  a  tóé  m ü g p m

A KISOíGBAJNOKSAGÉET
Tegnap délután a kisorsolt két KISOK- 

bajnoki mérkőzés közül csak . az egyiket 
tartották meg, mert a Zrínyi g.—bzen-t 
Imre fi. mérkőzés . elmaradt. Mindkét 
ésapat megjelent ugyan a pályán. de_ a 
Szent Imre-gimnázium csapata, arra hi
vatkozva, hogy sok a tartalékja, nem 
állt ki. így a Zrinyiek 0:0 gólaránnyal 
játék nélkül kapnak két pontot.

Árpád g.—Kegyesrendi g. 3:1 (0.0,
0:1, 3:0). Játékvezető: Farkas II.

Árpád g .: Korányi — Pallós, Gigler
— Fonyódi, Várallyay. Somfai.

Kegyesrendi g .: Hunkár — Hegedűs,
•ifiéin — Trunkó, Szentiványi, Kornfeld.

Góllövők; Várallyay (3), illetve Szent- 
lványi.

Jugoszláviában előrehozták t» tavasz! 
rajtot. Nálunk . egyesek félnek, hogy 
túlkorai lesz a bajnoki rajt, — Jugo
szláviában nem. félnek. »• korai kezdésttii- Eredetileg úgv volt, hogy február 25-én 
kezdődik az idény, de most $, jugqszlá- 
vök ügy döntöttek, hogy a horvát-szlo- 
vén ligában február" 11-éh, a szerb ligá
ban február 18-án kezdik az idényt.
. A KTK-ban. Tóth lesz a közéjjfédezet 

a tavasszal.
Honti. a ' B.  Vasutas játékosa felépüli 

sérüléséből és rövidesen újra helyet kap 
a csapatban.

Olaszország—-Svájc válogatott mérkő
zés lesz március 3-án Torinóban.

A  SAC Furczeld nélkül" áll fel a tavasz.- 
szal.

Az NüTO ' átszervezett csapattal • áll tm 
idei rajthoz.

A IIAC az ifjúsági Sutkával kísérlete
ik  csatársorában. . . • ■

SZEGEDI SZURKOLÓK! •
LF.11ET KÓEAPATÖLASBA 

JELENTKEZNI!
A Szeged FC játékosai közül ' Baröti, 

Pólyák, Török és .Kafíato nem tudott 
résztvenni á szerdai . edzésen. Ehelyett 
ők négyen csütörtökön tartottak edzést. 
Pénteken a SzAK-kal együtt a, Tenies- 
vári-körútl pályán tartanak edzést a 
szegediek. Az edzés után nagy hótakarf- 
tás következik. Az egyesületek íelhivác- 
sal fordultak a szurkolókhoz, hogy őket 
is szívesen látják a pályán, egy kis hó- 
lapátolásra.
EGYESÜLETI H ÍREK

A Ziclinski-cmlékveretet az öreg 
MAFC-isták társasága az elmúlt év leg
sikeresebb MAFC-szakosztályáuak, a 
bajnokságot nyert kézilabda-szakosz
tálynak Ítélte oda. Az ünnepélyes kiosz
tás február 7-én lesz a szokott .társas
vacsora keretében.

(F reyer  postás) visszavetette erőn
létében.

A  bécsi síelők este érkeznek meg, 
a szövetség itt lévő vezetősége ün
nepélyesen fogadja majd őket. *

Feleki László,

Á hukás~vadász.»*
A  síelők Annakápolna-vonalát 

olyan erősen  m egszállták, hogy a 
front egyre  jobban kiszélesedik. Bu
dapest és környékének fe lfed ezése  
nagy erővel folyik. N éhány éve  n 
Sashegy m ég nem volt slterep . Ma 
már az. ■E g yre  többen n yüzsögnek  
az enyhe sashegyi lejtökön.

A z  egyetlen  ném ileg kom olyabb  
lejtő  alatt m osolygós arcú bajuszos 
fiatalember áll. K ezében  fén y k ép ező 
gép. A  lécei a hóbaszurva pihennek. 
A lejtőn újabb és újabb elszánt m a
zsolák kísérleteznek. A  le jtő  eléggé  
egyenetlen  s az aljában m ár rend
szerint mindenki bukik. A  fiatalem 
ber szorgalm asan fén y k ép ez . A z  
egy ik  síelő odam egy h ozzá :

—  Látom , uram, hogy  öh le fén y 
képezett engem . K aphatnék egyet  
abból a képből?

—  N agyon szívesen.
—  Talán a legutóbbiból, am elyi

ken olyan szépen le ju to tta m '
—  A bból nincs. Én csa k  bukáso

kat veszek  f e l . .  i
Továbbra is szorgalm asan készíti 

a fe lv ételeket az em beriség  legk ét- 
ségbeesettebb  mozdulatairól Kálim ■ 
póló lécek , eltorzult arcok , szörnyű  
gurulósok, fe jte tő re  á l lá s o k . . .  A  
Itegyetlen fén yképezőt nem  érdeklik  
a m éltóságteljes m ozdulatok. N eki 
fé lszegség , kom ikum  kell.

Beszélgetünk vele . R a jcs i Tibor 
a neve a félelm etes fén yk ép észn ek . 
M agántisztviselő. S zerén yen  m ondja:

—  M ár nagyon szép  g y ű jtem é
nyem  van odahaza bukásokból. Tgen 
mulatságos sorozat. N a g y  szórako
zás.

M egkérdezzük tő le , h o g y  m iért 
nem  m egy a Svábhegyre.' O tt annyi 
bukást fényképezhetne, am ennyit 
csak akarna,. A  S vábhegy tele  van 
tárnával. Rázza a f e jé t : '

—  Ü gy áll a helyzet, h o g y  o tt  kél 
szer engem  is ledöntöttek  a  lábam
ról. É s már sok a  tém á b ó l . . .

B eszélgetésünk abbam aradt. E gy  
kővér hölgy indult neki ® le jtön . A 
bukás-vadász biztos íté le tte l bólin
to t t :

—  M ire ideér, már tém a less  he-

A vidéki jékorongbajnoksác második 
döntőmérkőzését vasárnap játsza Ung- 
várott a Kassai AC és az Ungvári AC csapata. Az első mérkőzést január 7-én 
játszották Kassán s azt a KAC 8:0-ra 
nyerte. Az előjelek szerint tehát a baj 
noki címet a KAC csapata nyeri el. J. 
kassaiak ezzel a csapattal utaznak ung- 
• árra: Fricsovszky — Zsolczer, Burtov- 
szky — Forgács. Stempel, Vályik, csere
sor: Alexi I., Alexi II. és Kiss. A mér
kőzést a kassal Boros vezeti.

Győztek az öregek. A KISOK- bajnoki 
mérkőzések után nagysikerű labdaed
zést tartottak a BKE öreg játékosai, 
sőt később kihívták a jelenlévő fiatalo
kat! Mint rendszerint történni szokott, 
ezen az edzésjellegű mérkőzésen is tül- 
kiabálták az öregek a fiatalokat és Így. 
mint mondják, vitathatatlan győzelmet 
értek el.

Tallinban Lettország—Észtország vá
logatott korongmérkőzést játszottak és 
6:0 (2:0, 3:0, 1:0) arányban győztek 
lettek.

Svájc vár minket! A svájciak nagy 
hírverést fejtenek ki a február 11-én 
Baselban sorrakerülő Magyarország— 
Svájc válogatott korongmérkőzésre. A 
mérkőzés védnökségét/ elvállalta a svájci 
hadsereg főparancsnoka, Henri Guison 
tábornok. Személyesen is meg fog je
lenni a mérkőzésen. A hírverésben erő
sén kidomborítják Budapest válogatott
jának a bécsi tornán elért győzelmét. A 
mérkőzésre 10.000 nézőt várnak és előre 
láthatólag ezt a nézőszámot el is fogják 
érni.

Kassa a vasárnapi hírverő gyorskor
csolyázó versenyre hat budapesti gyors
korcsolyázót vár. A szövetségben, aho 
ezeket az ügyeket intézik, még nem 
tudtak ebben az ügyben intézkedni, 
mert a versenyt rendező KSC mőg edu8 
nem küldött szabályszerű meghívót, ve 
remélhetőleg ez nem lesz akadaiy a 
gyorskorcsolyázóink utazásának.. t? rt.u, különben az első ilynemű, kirándulás 
Magyarországon.

A győriek szabályszerű kiírása megér
kezett a korcsolyázó szövetségbe. Esze
rint február ll-.én országos ®^ff^°.rcs?ő 
iyázó versenyt rendeznek. -Heggel iu 
órakor tehetségkutató verseny lesz 14 
éves fiúk részére. Utána tehetségkutató 
verseny 16 éves fiúk részére. Azután kö
vetkezik az 1500 méteres verseny fover- 
söixyaők részére, az 1000 méteres ifjúsági 
verseny, majd 3000 méteres csoportos 
futású verseny lesz. A gyúrj, versenyek
re s korcsolyázó szövetség 10 iutót és 1 
kísérőt fos elküldeni. A kiírás a 3000 
méteres csoportos futástól eltekintve jó, 
ezt & számot azonban helyesebb páron- 
ként! indítással lebonyolítani. A rende
zőket bizonyára a látványosság csábí
totta- arra, hogy csoportos^ futást is ki 
Írjanak. A. versenyeket 400 méteres Pá
lyán rendezik.

Gündisch Já»»a. kiváló hosszútáv- 
futónk a mai országos versenyeken be
tegsége miatt aligha tnduL Influenzával 
az ágy at őrzi.

Reviczky Károly dr. tegnap 
már visszaérkezett az általa vezetett gar- 
mischi műkorcsolyázó különítmény egy 
részévei. Hazajött a. Szekrécyessv-Páros, 
Teriik és Kállai. A Kotord--tónyok, 
mint már megírtak. Tovább folytatták 
portyájukat s Berlinben, vesznek részt 
bemutató futásokon, ök alkalmasint csak 
11-én térnek haza. Garmischban egyéb
ként nagy sikert arattak-bemutatóikkal 
a mieink.

Svájc véleménye jó a magyar korong
csapatról. Jer bázeli svájci-magyar válo
gatott mérkőzésről így ír a „Basler Na
tional Beltung": „Csak & legerősebb
összeállításunkban győzhetjük le a ma
gyarokat. A szövetségnek mindent el kell 
követnie, hogy a katona- játéitosek 

■ sesMltt&fess lmjának” .

VÍVÁS

Hórom
vívóversenyt vívnak
ma a fővárosban

Á fcésŐte indalt vívóéval ycosí atmAH 
gyorsabb ütexriben ícjjődik ki b a nagy
számú verseny lebonyolítása csak . úgy 
l-elietsóges, hogy egy-egy vasárnapon, 
vagy ünnepnapon több verseny folyik 
egy időben. A mai napra három verseny 
jutott . A legfontosabb köztük- a hölgy- 
vívók első válogatóversenye. Eizt a BBTE 
rendezi. A mezőny igen érdekéé, mert 
ISogátby Erna kivételével a többi részt
vevő nagyobb versenyon még alig ért 
el sikert Mindene se tro ez a mezőny igen 
rokonszenves, mórt, évekig éppen az vcdfc 
a baj, hogy a női versenyeket n-gyanaz a 
10 versenyző indult. Világhíres női vívá
sunk Bzinto légürou térben mozgott. Sem
mi hátvédje sem . volt az _alacsonyabb 
klasszisokban, ohonln-an_ utánpótlást re
mélhetett volna. Most végre új nemzedé
kek jelentkeztek s most, úgy látszik, új 
fejlődés előtt áll a női vívás hazánkban. 
A versenyt minden bizonnyal Bog-áthy 
nyeri, de mögötte számos előkelő hely 
üres, lehet rá, hölgyeim, pályázni! Most, 
ezen a versenyen igen sok fordul meg, 
mert ritka_ jó_ alkalom ez „befutni." h. 
verseny délelőtt 9 órakor kezdődik a 
BBTE Altil-a-utcat termében.

A BSE másodosztályú tőrvarsenyt ren
dez. A mezőny népes és érdekes. Itt 
is újonc tehetségek feltámadását várjuk- 
Jóslásokba bocsátkozni ".nehéz.. Ez a ver
seny is délelőtt 9 órakor kezdődik. Döntő 
délután 5 órakor, mindkét alkalommal a 
Vas-utcai iskola tornatermében.

A harmadik versenyt a Spárta AC ren* 
d-ezl. Ez kardesapajverseny III. és IV. 
osztályú kurdvívók részére. A MAFC, a 
VÁC. art UTE. a BSE, a Ganz TE is 
a. DEAC vesz részt a küzdelemben. Itt 
ram könnyű belelátíií^a jövendő kártyái
ba. mégis a legvalószínűbb Icnu-o az, ered
mény. ha a műegyetemisták átütíere.ift 
csapata nyerné- Ezt a versenyt a BEAC- 
ban vívják délelőtt 9 órai keaú-cttel.

VVSARNAP VÍVJÁK A TŐRCSAPAT- 
BAJNOKSÁGOT

Az élsS bajnokság ideje ■ hamar 'óátö- 
szöntött. A. táre-sapatbajnokságban átok az 
ogyceűleíek, amelyek- ki tudnak állítani 
tőrcsapatot, kivétel nélkül indnluak. 
Könnyű megjósolni az . eredményt. A 
HTVK pompás csapata ezúttal is biztosa© 
bajnok lesz.

írdekM vívóatadémlat re*do* 
haton délután a* MFSC. A nevesebb ví
vók -közül G. Bogáthy JWS* Maszlay, 
Gerevich. Berczélly és Pesthy vesz részt, 
a bemutatón. Aj, akadémia színhelye 
Wekerle Sájidor-u.tca. 32.

Pintósz nyerte * torinál kardTereenyt 
Torinóban, gjrűlt össze az olasz vívó- 
gárda az idei téli nagy mérkőzésre. A 
kardversenyben az olasz kardvívók színe- 
jáva réaztvett A versenyt Plnton nyerte 
6 gy 2. Masciotts, 5 gy. S. De Martino 
5 gy. A Ferenno 4 gy. S. Da Ke S gT- 

Velence—Milánó közötti párbajtőr csa
patversenyben holtversenyben végzett a 
két város. A két város csapatában a leg
jobb olasz párbajtőrvivók vívtak. A 8:8 
győzelem így  alakult Velence: Ragno 4, 
Kaoeraía 2, F.adutls 1, Mentest 1. Mi: 
lano: Ágostont S, Mangisrbtti X Máriát 
3b föatlTííÜ. üu
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NEDO HADI
taokkíLÍ ©sjgyobb alakja vqlt a világ 
vivősglnpadának, mintsem halála, f e- 
lett egyszerű hírrel napirendre le* 
hetne térni. Negyvenöt éves korá
ban, élete virágjában, érte a hlrte- 
Jen halál, pedig életében példát adott 
a szolid és sportszerű életmódból és 
sohasem vette ki a részét azokból 
az élvezeti cikkekből, amelyek má
sok: életét meg szokták rövidíteni.
„A. tényleges sportot is évekkel ez
előtt abbahagyta s kizárólag az 
.•lasz vívósport szervezésével és ve
zetésével foglalkozott. Nedo Nádi a 
fia volt Beppo'N ádi livornoi. vívó- 
mesternek, aki az utóbbi napokig 
oktatta tanítványait Livornóban s 
éppen néhány nappal ezelőtt közöl
te, hogy visszavonul a, tényleges 
tanítástól, Nedo Nádi villám vívó
karriert futott be. Szinte gyermek
korában nyert tőrben olimpiai egyé
ni bajnokságot Stockholmban. Majd 
az antwerpeni olimpia során két 
fegyverben lett olimpiai bajnok. 
Aztán abbahagyta az amatőr ver
senyzést s elment Buenos Alresbe 
vívómest’ernek. O tt . csak egy évig 
oktatott s aztán úgynevezett mécs* 
eselö profi lett. Mindig a legjobb 
amatőröket, lehetőleg az olimpiai 
bájj'iokokat hívta ki és —  verte meg. 
Osfak tőrben és kardban meccseit. A  
V?lág legjobb tőrvívóit verte sorra. 
Svárdban Gombossal és Jekelfalussy- 
■nal mérkőzött. Mindkettőt megverte. 
Gom bost Pesten f2:7-re és Jekelfa- 
lussyt Milánóban 16:14 arányban. 
Valóban méstere volt mindkét fegy
vernek. S meccseire hosszú hónapo
kon keresztül gonddal készült. Nem 
csak abban volt nagy, hogy miként 
kezelje a fegyvert, hanem abban is 
hogy miként -készüljön el egy-egy 
nagy -mérkőzésre. De nemcsak ki
váló vívó volt, amilyen tálán több 
ném is akadt a világon, hanem ki
tűnő, Író Js, aki szerte a világ min
den nagy lakjába irt az olasz vívás
ról. Kitűnő elméleti szakember volt 
is láthatatlan vezetője a világháború 
rjtánl/ilasz vívásnak. így érte az a 
ssiegjíázteitetés, hogy professzionista  

.'léi0re az olasz szövetség  elnöke lett 
u má mát meg lehet írni, hogy min
idén élő volt készítve, hogy a belga 
A nspach  után a FJE elnöke lehes
sen. —  A  magyar vívásnak nagy 
barátja és  elisméföje volt. Sokszor 
írt hosszú és szakszerű értekezést az 
egyes magyar vívókról és a magyar 
kardvívásról általában. Mindkettőnek 
iaagy tisztelője volt. Gyakran járt 
nálunk, sőt bátran mondhatjuk, hogy 
nélküle nem jött az olasz csapat ide. 
De máshová is mindig elkísérte ví
vóit ' és szelleme, sugalmazója volt 
az olasz vívóknak minden versenyen. 
Kétségtelen, hogy a világháborút 
követő időkben az olasz vívás össze- 
volt forrva vele és vezére volt az 
olasz vívásnak. Sikereiben nagy ré
sze van neki is. Sikereit számos ki
tüntetéssel ismerte el az olasz kor
mány. Hirtelen halála nagy meg
döbbenést keltett magyar vivókörök- 
bén s a magyar vívók nagy fájda
lommal állnak meg ennek a ritka 
kiváló sportembernek ka, taf alkja
élőit.

Nemcsak az olasz sportlapok, de 
h napilapok is terjedelmes cikkek
ben foglalkoznak Nedo Nádi halálá
val. Az ölász sport.; n a g y  halottjá
nak ravatalához sűrű sorokban 
hullámzott a sokaság, hogy elbú
csúzzanak a felejthetetlen bajnok
tól. Muti, a fasisztapárt főtitkára 
az elsők között fejezte ki részvétét. 
A  kormány tagjai közül számosán, 
valamint a különböző fasisztaszer
zetek és a sporszövetségek képvise
lői mind elzarándokoltak a ravatal
hoz, utolsó „isten Hozzádot“ mon
da©! a vivósport nagy halottjának.

Nedo Nádi X894-ben született U -  
voruóban. 16 éves korában -már 
magára terelte a sportvilág figyel
m ét,. amikor Bécsben megnyert* 
Ferenc József nagydlját. Éttől a 
naptól kezdve folyton emelkedett 
vívópályája. 18 éves korában a 
stockholmi olimpián világbajnoksá
got nyert a  tőrversenyben, majd 
1920-ban az antwerpeni olimpián 
két egyéni világbajnokságot is szer
zett.

Az antwerpeni olimpia után Dél- 
amerlkába távozott s - ott négy esz
tendőt töltött el a vívás szolgála
tában. A  versenynélküli tétlenség 
azonban sehogysem tetszett neki- 
Fáradtan, kimerülve tért haza 1925- 
ben Buenos Aircsböl Livornóba 
alig párnapi pihenő után már hoz
zákezdett -az edzéshez, hogy újból
megmérkőzhessen a világ legjobb
vívóival, p-övtdesen sikerült Is visz- 
szabadítania á tőrvívás elsőségét, 
legyőzve j ia u s sy é  1930-ban Antwer
penben a mesterek versenyén világ- 
bajnokságot szerzett a párbajtőr
ben s .e zt  megismételte 1934-ben. 
Ebben az időben Nedo Nádi 
sportujságlrás terén Is élénk te
vékenységet fejtett ki.

ÖKÖLVÍVÁS

A willamosiak 
mehetnek a só
hivatalba l

és egyéb kedves Terefere- 
rémmesék a CsB-tőí

— S zerkesztő uram, mit jelen t az, 
hogy a szakbizottság á ttette  a 
BSzKRT óvását a  bíróbizottság- 
hős f

- -  Bejlem , T erefere  űr.
—  A nnyi, mintha a sóhivatalhoz 

te tte  volna át. Jövő héten összeül 
majd a bíróbizottság, esetleg  ki- 
hallgatja a m érközésvezetöt és  a 
pontozókat, azután elutasító javas
latot hóz. A  bíróbizottság elnöksé
gének. ugyanis . az a vélem énye, 
hogy bírói döntés ellen nincs or
vosság. E zért súlyos kivétel lenne, 
he h elyet adnánk as óvásnak. Á  
Csontos— N ém et m érkőzés vezető je  
ki fog ja  jelenteni, hogy Csontos 
ökle lendületben volt, nem  leheteti 
megállítani, különben is N ém eth fe l
kelhetett volna, de in tegettek  neki, 
hogy csak maradjon le n t . . ,  Ilyen  
sportszerűtlenséget pedig nem  tá 
m ogathat a bíróbizottság.

«
A  villarnosíaknak persze megvan 

a saját jólszabott véleményük a 
szakbizottság szerdai döntéséről. Az 
egyik vezető például kijelentette, 
hogy „eg y ik  holló nem  vájja  ki a 
m ásik szem ét", azaz a társas össze
tartás nyomait látják ebben a dön
tésben.

Félkézzel is nyer a z  FTC!
Miért a Fradi m érkőzik  
másodiknak?

Az ö k ö l v í v ó  C s B  l e g f r i s s e b b  h í r e i

a t l é t i k a

iw e g e ssg e d lie fö itftk
tarifák m 13-14 éve
sek versei-iizését

átszervezésé- 
szövetség As

A. magyar atlétika 
| ve! kapcsolatban a

A  zöld-fehérek nagyon félnek 
vasárnapi döntőtől. Nem a saját 
mérkőzésüktől félnek, inkább az elő- 
mérközéstől. Egyik vezetőjüknek 
például ez a véleménye:

—  N agyon  félünk attól, hogy  
villamost ökölvívók teljesen  kedvte- 
lenill fognak m érkőzni vasárnap. 
Tudjuk jól, hógy ez mit jelen t ilyen  
kiegyen lített e re jű  csapatoknál. A zt  
hogy esetleg  14:2-re, vagy 1 6 :0-ra  
kikapnak. Ebben az, esetben  pedig  
nekünk legalább' döntetlent ki kell 
harcolnunk, különbén vége a baj
nokságunknak.

Azt is mesélik, hogy a vasutasok 
alaposan bele fognak feküdni va
sárnap a zöld-fehérek ellen. Ha már 
lemaradtak, legalább „kitöltik 
bosszújukat". Persze sportszerű de
retek között. ■

Amihez joguk van, mit tagadjuk.

Az elmúlt vasárnapon' nagy meg 
lepetést kelti tt, hogy a mérkőzés- 
vezetőket leváltották. Most szép 
csendesen terjed a pletyka, hogy 
miért történt ez: egy kissé furcsá
nak tartották, hogy a működő négy 
mérközésvezecö majdnem mind a 
sokat emlegetett törvény rendelke
zése alá esik.

Állítólag az ökölvívó szövetség 
elnöksége tette a leváltó-intézke-
dést.

A  napokban román pontozók ér
keztek Budapestre. A  szövetség 
egyik vezetőjének eszébe ötlött, 
hogy nem lehetne-e veliik elvégez
tetni a vasárnapi utolsó forduló 
pontozását? így teljesen semleges 
pontozók értékelték volna a vasár
napi CsB-mérközéseket.

Tárgyalásokat is folytattak ebben 
az ügyben a döntő négy résztvevő 
csapatának az intézőjével- A  tár
gyalások nem vezettek eredményre, 
mert a zöld-fehérek vezetője nem 
tartja, semlegeseknek a románokat 
sem.

—-  Látták velük a vasutasok eg y ik  
vezetőjét, fehér asztal m ellett, —- 
hangoztatta a Fradi vezető. —  
Ilyenform án tehát nem m erjük rá 
juk bízni a m érkőzésünk pontozását.

A  szakbizottság ezerdal döntése 
élénken foglalkoztatja a sportköz
véleményt.

W onke  Rudolfné, testnevelő ta
nár, igaz magdolna városi szívvel 
kérdezte tőlünk:

™ M eg in t a  B T K -t sú jtották ez 
zel a döntéssel is. M ert, ha a 
BSzKRT óvásának helyet adnak, as  
FTC-nek csak k é t pontja marad és 
igy  a BTK esélyei nagyobbak let
tek  volna. M iért bántják mindig a 
B T K -t f

Alig tudtuk meggyőzni a gömb
utcai iskolában tanító lelkes sport
hölgyet, hogy a szakbizottság nem. 
gondol ilyen körülményekre egy-egy 
döntésénél.

(Talán félkézzel Is!)
Érthető örömmel fogadták a szak- 

bizottság elutasítást jelentő határo
zatát a ferencvárosiak.

Az előszobában egy vérbeli és ál
landó zöld-fehér szurkoló örömében 
a következőket mondotta:

—  M ost m ár akár félk ézzel is 
öklözhetünk, annyira csak nem  ka
punk ki a B V S C -tö l,, hogy a BTK  
behozhassa a  gólarányunkat!

(Miért lesz 
B S zK R T ?)

előbb a BTK—

a vasárnapi utolsó csapatbajnoki 
forduló mérkőzéseinek sorrendjét 
is. Ezek szerint előbb a BTK-— 
BSzKRT, azután pedig az FTC—  
BVSC mérkőzést bonyolítják le.

M iért nem  fordítva 1 —  kér
dezték K reisz  dr főtitkártól.

—  Íg y  írja elő a szabály, —- mon
dotta K reisz  dr, —  A z  első m érkő
zésen  a két csoport-m ásodik, a má
sodik m érközséen  pedig a k é t  cso 
port-első csap össze.

—  Kár, —  jegyezte meg egy 
magdolnavárosi. —  íg y  az első m ér
kőzésen  nem  tudják majd a fiúk, 
hogy m ekkora  szívvel harcoljanak.

—  H arcoljanak ü gy, hogy minél 
nagyobb arányit győzelm et arassa
nak —  morgott valaki jó  tanácsot 
— , akkor nagyobb esélyük van a  
bajnokság m egnyerésére.

(Kik vezetnek vasárnap?)
A  CsB utolsó fordulójának mér- 

közésvezetöit Is kijelölték tegnap. 
Eszerint a BTK— BSzKRT mérkő
zést Tokaji és Tom csányi, az FTC 
— BVSC mérkőzést pedig Kevehdzi 
és Víniczeí O. János vezeti. Időmérő 
mindkét mérkőzésen Eisner lesz. A  
bíróbizottság ezúttal is végeztet kí
sérleti pontozást. Ezt Károlyi Emil, 
Spitzer Lajos, K iss  Elemér és Fór-

szakbizottság ülésén kijelölték \ray Árpád végzik.

Szigeti lem ondott!
Szigeti Lajos, 

tott ökölvívónk, 
kunk bejelntette 
tánynak, hogy

sokszoros váloga- 
és Eúrópa-bajno- 
a szövetségi kapl- 
nem  vállalhatja á

AZ ELEKTROMOS MIÉ
* u-wivnap Latoroa-utoaí SJ 
iaadoaztalj-ü ’.ard’.vr-eoyi

lortF'epós
riMőes.

liar-

Lapterjesiiők—WMTK—BSíKBT meg
hívásos ökölvívó mérkőzés lesz vasárnap 
este 6 órakor a Bérkocsis-utca 1. szám 
alatti edzőteremben. A mérkőzés páro
sítása telöl a Lapterjesztők ökölvívót); 
Abonyi—'Juhász WMTK, Tóth—Somoei 
BSzKRT. Gárdos—Bicsák WMTK, Bá
ron f i — Kiss ^WMTK, . Déri-Szabó 
BSzKRT, Ebergényl—Rúzsán BSzKRT, 
Sisa—-Búza I. WMTK, Marton—Búza II 
WMTK, Tarkovlcs—Zaruba WMTK, Bé
csi—Német WMTK.

A MAFC ökölvívó szakosztálya 30 éves 
fennállásának megünneplésére március 
elején nagyszabású jubileumi versenyt 
rendez. A versenyt négyes körmérkőzés 
formájában rendezik meg a müegyete 
misták, a legjobb magyar ökölvívók 
részvételével. A verseny győztesei tlsz- 
teletiJIját, a helyezettek veretét kapnak 
Külön bronz emlékszobrot kap *  verse
nyek »  ■ legképzettebb Őklftjéat mutató

Bogárnak. a BTK Wtiin« harmaUUlyú 
Ökölvívójának as Itigazolását kérte a 
WMTK szerdán este a MOSz-lrodában 
A BTK megtagadta Bosacs kiadását, ez 
azonban csak kéthetes eltolódást jeleni 
az átigazolásban. Két hét múlva Bogács 
átigazolható a, csepeliekhez. Indulni per. 
azé csak jövőre indulhat a v\ MTK szí- 
nőiben. , , , ,

Visszavágó ittérkSzés lesz Pénteken 
este 6 órakor a Budafoki Levente Egye
sület és a III. Lesente Egyesület ököl
vívói között.- Az eif-3 mérkőzésen a bu 
aafoklak győzték. A versenyt az Anna 
utcai elérti iskola tornatermében rende- 

‘ aife meg.

ném et— m agyaron váló részvételt. 
Szigeti közölte a szövetségi kapi
tánnyal, hogy a felesége beteg és 
ezért ő nincs olyan lelki állapotban, 
hogy ilyen körülmények között a 
nagy felelősséggel járó válogatott
ságot vállalhassa.

Szigeti lemondása nagy veszteség. 
Nincs még egy ökölvívónk, akinek 
akkora nemzetközi tapasztalata 
lenne, mint éppen Szigetinek. F ór- 
ray  Árpád szövetségi kapitány a le
mondás miatt kénytelen a felső 
súlycsoportokban változást eszkö
zölni-

—  E z a lemondás újabb nagyará
nyú gyen gítését jelenti, az egyéb  
ként ss csupa kényszerm egoldásból 
szü letett csapatnak, —* mondotta 
tegnap F orray  Árpád. —• N em  elég, 
hogy Podány és Mándi gyengébb  
form ája, Bondi és Barát szolgálat
tétele  m iatt tartalékokat kellett be
állítanunk, m ost m ég ez jö tt  
ráadásnak! A -  három felső súly
csoportban nem  marad más megöl-- 
dás, mint a következő felállítás: 
középsúly: Jákics, félnehézsúly:
Jászai, nehézsúly: Szolnoki.

Az alsó súlycsoportokban is tör
tént változás. Sampiás MPSE a 
tegnap tartott válogatőmérközésen 
győzött K eczely  W M TK ellen és 
így ő került a válogatott együ ttes  
légsúlyú helyére. A  BSzKRT pedig 
bejelentette, hogy megpróbál F ri
gyesnek  szabadságot szerezni.- Ha 
F rigyes  mehet, akkor Kubinyi ki
marad a  válogatottból.

A  válogatott csapat összeállítása 
tehát pillanatnyilag a kővetkező 
(légsúlytól felfelé): Sampiás MPSE, 
Bogács  BTK, F rigyes  BSzKRT 
(esetleg Kubinyi FTC), Torma II. 
BTK, Szabó Jőzcef BVSC, Jákics 
BSzKRT, Jászai WMTK, Szolnoki 
BSzKRT.

Hí 3 k@gvfyó CsB 
vas&rna?! műsora

V árosi Színház
Fél 11-kort BTK—BSzKRT. 
12-kor: FTC— BVSC.

(Az utolsó forduló.)

* Jegyek az ökölvívó csapatbaj
nokságokra elővételben a következő 
helyeken kaphatóki A  Fest kiadó- 
hivatala, Erzsébet-körút 18—20, a 
Függetlenség és az Esti Újság 
kiadóhivatala, József-körút 5, Arató 
hlrűetölroda, Erzsébet-körút 14, a 
Városi Színház pénztára, Tisza Kál- 
mán-tér, a 8 örai Újság jegyirodá
ja, Andrássy-út 16, Központi jegy
iroda, Teréz-körút 1 és Teréz-körűt 
50.

Még nem nyerte meg 
az FTC az ökölvívó 
csípatbajrokságot!

L E G Ú J A B B l

Nem óv a BSzKRT1/!
Lapzárta után két p erccel kaptuk  

az alábbi szenzációs levelet:
„V e g y é k  tudomásul o tt benn is. 

hogy a BSzKRT nem  óv. K érem  szé 
pen, én egész nap a villamoson va
gyok . Utazó vagyok, jobban mondva: 
utas. A  villamosokon m ég a. vasajtó  
sincs becsukva. A  lépcsők is huzato
sak. ,„4 hátsó a jtó télen  nyitva;’  —  
hirdetik, a  kocsi belsejében. Benn a 
kocsiban nem fű len ek  már évek  óta. 
Hát kérem  szépen kit ÓV, mit óv a 
BSzKRT “ Semmit sem !"

Náthatdrsi tisztelettel: 
H ap  C iliké.

Sok embert megtéveszt sz, hogy, 
az FTC vezet két ponttal az ököl
vívó csapatbajnokságban. Egyesek 
esküdni mernek, mások mérget 
vesznek, ismét mások fölényes fo
gadásokat kötnek az FTC bajnok
ságára.

A BTK egyik vezetője óva inti a 
ferencvárosiakat az elbizakodott
ságtól.

—  Tavaly is olyasféle volt a 
helyzet, h ogy  a z  FTC m egnyeri a 
a bajnokságot —  mondotta mi 
pedig hátul kullogtunk. A z  idén as 
FTC valam ivel jobban áll, mint 
tavaly, de —  mi is. Könnyen m eg
lehet, hogy a  kedvtelenül öklöző  
B SzKRT-ot m egverjü k  ÍR A -re , a 
BVSC pedig m egveri a$ FTC  9:7-re. 
Ebben az e se tb en  már mi vagyunk  
a bajnokok. C sak  azért mondom f—

A* ol»s* Európa-bajnok, Cattanco ttz- 
menetes küzdelemben pontozásos győzel
met aratott Tasl&ti fölött,

eddigi két korcsoport helyett né
gyet kíván felállítani. Eddig -csalt 
ifjúságiak és felnőttek voltak, suóst 
majd serdülők (15— 16 évesek) és 
gyermekek (13— 14 évesek)' is ver
senyezhetnek a szövetség elnöksé
gének elgondolása szerint.

Ismeretes, hogy a tanács as új 
beosztást helyesnek találta, de <i 

évesek  versen yzése ellem 
egyes  tanácstagoknak kifogásaik  
voltak. Ezért a tanács azt, hatá
rozta, hogy n gyermekek korcso
portjának megalakítása ügyében 
csak a sportorvosi szakvélem ények  
ism eretében dönt,

Szerdán este folyt le  ez az -érte
kezlet, amelyen Vangel Gyula . dr 
elnök, H erzum  Alfonz dr, D usóesky  
Andor dr sportorvosok, továbbá v« 
Balogh  Lajos és Vadas Iván vettek 
részt. A  sportorvosok lényegében 
amellett fogatoltak állást, hogy és 
13— 14  évesek  versen yzése nem  ká
ros, de hivatásukhoz híven tenné” 
szelesen igyekeztek mindent kikü
szöbölni a feltételek közül, ami 
bármilyen form ában vagy  körülmé
n yek  között túlságosan igénybe- 
venné a fiatal szervezetet. A  MASZ 
képviselői szívesen belementek min
den korlátozásba, mert a gyerme
kek egészségét ők is minden esz
közzel meg akarják védeni és mert 
bármilyen korlá tozott versenyzés  
jobb, mintha a, gyerek ek  nem  ver
senyeznének. Ilyenformán kialakult 
részleteiben is a 33— 14 évesek ver- 
senyzési rendszere a kővetkezőkép
pen:

A  13— 14 évesek  részére  r&vié 
vágtákat, ugrásokat és dobásokat 
(női szerekkel) engedélyeztek . A  
vágták  nem  lehetnek . 80 m éternél 
hosszabbak. L esznek SQÖ és 600 
m éteres versen yek  is, ezeken  a t é 
vőkön azonban enyhe szin tet 'álla- 
pitoitak m eg és aki ennél jobb  
időt fu t, annak az eredm énye nem  

! számít. (Ezek a versenyek olyan
formán folynak majd le, hogy lassú 
Iramban futják a táv nagy’ . részét 
és a végén rövid vágtával döntik 
majd el az elsőséget. A megállapí
tott értékszint 300 méteré© 5Sa 
600 métere© • 1 :58, mp.)

Kétségtelén,'hogy' ezek az utóbbi 
fajtájú versenyek meglehetősen 
szokatlanok, de azért nem  lesznek  
érdektelenek és sportszem pontból 
te m egvan as értékük. Megalkuvást 
jelentenek ugyan, de azért a szö
vetség vezetősége szívesen vállalta 
a rendezés ilyen fajtáját a nagy cél 
érdekében.

Kimondotta még a szakértekezlet 
azt is, hogy eg y  fiú  eg y  évben őt 
versenynél többőn nem  veh et részt, 
(Valószínű, hogy nem is lesz több 
verseny az első évben. Inkább csak 
a serkentő versenyeken fognak a 
13—-14 évesek indulni.) Elhatároz
ták, hogy a sportorvosi vizsgálatot 
a gyermekek részére kötelezővé te
szik.

Bérezel Károly, a MAC volt bajnok 
ökölvívója a XI. kerületben levente 
szakoktatói megbízatást kapott. Perezel s 
váltót! iskolában fog tanítani, remélhető- 
lég éooetJ olyan sikerrel, rmot sintlyen 
sikerrel anuakidejto versenyzett.

Erdély legfrissebb hireif 

az
Aradi Közlöny
h asáb ja iró l o lvashatja
Fizessen é l t  az

Aradi Közlöny re
H ir d e s s e n  a*

Aradi

Ok
Tudod m iért az Iparcsarnokban 

készül Szabó M iklós Berlinre?
—  Nos ?
■— Lássák, hogy „ iparkodik

y-iXt
A KATÓ VASKOHÓ VBMKT BAJNOKOK 

SZABADSAGOT KAPNAK 
A VÁLOGATOTT VIADALOKBA

A legkiválóbb német versenyzők Irözüí 
számosán teljesítenek szolgálatot a harc
téren. A parancsnokságok azonban a 
szolgálat érdekeinek figyelembevétele 
mellett, módot adnak a versenyzőknek 
arra, hogy edzéseiket tovább folytas
sák. De nemcsak erre terjed ki a német 
katonai parancsnokságoknak á figyelme, 
hanem a válogatott versenyzőknek sza
badságot adnak a. versenyek011 • vajé' 
részvételre, sőt1 még külföldi portyára 5?. 
így a már régen katonáskodó Henkel te
niszbajnok rövid dániai íedettpályaecüe" 
replésre kapott r kedélyt, az ökölvívó 
Európa-bajnok Nürnberget pedig egye
nesén a Siegfrled-von&l egyik ..bunke
réből '  engedték haza, hogy résztvehes- 
sen Berlinben a német-dán ökölvívó 
mérkőzésen és utána olaszországi por
tyára utazhasson.

VÁLTOZÁS A SERKENTŐ VERSENYEK 
FELTÉTELEIBEN

A MASz által s testnevelő tanárok tth- 
mára kiírt . úgynevezett . íserktmtó 'veim 
p.y«k fi-tételéiben Ctnns Kálmán dabra* 
aaui testnevelő tanár Jóisióí»lás4-r» . w * 
tfwifl O ltóit várra ai elnökség. Cztin* 
ugyan W rámutatott arra, hogy az eredeti 
félt éljek szerint hátrányos helyzetbe 
kerülnek azoknak a közép ^kóláknak a 
testnevelő tanárai, anjdyékbcn 1 és.TI. 
osztály is van (s kereskedelmi Iskolák* 
bán nincs eqnek megfelelő osztály V.meít 
az elért eredményeket az intézet ' összes 
tanulóiunk számával állítják oráiivbu- 
Már pedig a 11—12 évesek még hóm ver- 
senyezhemek. A szövetség- úgy módosí
totta, a kiírást, hogy az. intézet öíMlét- 
azámábai! nem fiznrépeiaek a kb?ép skálák 

is  II-- osztályának tamiléi,- vagy -- 
amenpylbau ilyenek vannak — a ’oaíiy- 
t&nalok.
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Mezen szel issii csapatét 
i  MAC a ja § f-“ is „kismezeire

Az Ígért enyhülés helyett 10 fo 
kos hideg fogadta az „Atlétjabál“ 
napján a csütörtöki szabadiéi"! ed
zés résztvevőit.. Hozzá még a. hó is 
hullott jó sűrűn, apró szemcsékben. 
A z egyik veterán távfűtő egészen 
„megöszülve'* tért vissza a sziget' 
körüli egészségügyi futásáról.

—  Nem  c-soda, —  jegyezte meg 
Szabó Miklós. —■ M egőszült, amíg 
'körülfutotta a szigetet.

Szabó persze itt van, ő a legko
rábban vég'zök egyike. Most Vörös 
Viktort vette pártfogásába, vele dől 
gozlk, mint tavaly Rátonyival. Váj
jon Vörös is eléri a 3:56-ot?

Megjelent Farkas  Mátyás is, a 
MAC edzője. Azt mondja:

—- H osszú ideig nem  voltam  kinn, 
de w őst annál nagyobb kíváncsiság
gal vártam,, m ennyit is fe jlőd tek  a 
kalapácsvetö k. Sajnos, ebben a hi
degben és hóban nem lehet dobni. 
(Bertalan és Rácz dr csak a for
gást gyakorolta.) Viszont voltam  a 
tornacsarnokban is és elámultam, 
h ogy a tél alatt m ennyit csiszoló
dott Hikisch stílusa. E g y  apróbb 
hibája 'még van, de csuklik össze a 
gá t fölött, mint a bicska. Tip-iop  
gátfu tó  lett belőle.

Szabó már a pályaversenyekröl 
beszél. »

—  A z  idén legalább n égyszer-ö t- 
ször akarok D ebrecenben  verse
nyezni. A z  az 500-as pálya nagyon  
m egfelel nekem . Ha, jó l rendbehoz
zá k , nagy időket lehet o tt kifutni.

—  Három 1:15-ös kör és késs, —  
jegyzi meg Gombos.

—  Elindul a  M AO mind a két 
m ezei bajnokságban T —  kérdezzük 
Farkastól.

—  Aligha, m ert nincs elég  em - 
rünk.

—- D ehogy nincs, csak számolni 
kell.

—  H át szám oljunk. A  „n agym e

zeiben^ ■—  m égis csak az a  fon tos■ 
—  itt van Szabó, Csapiár, N ém eth, 
Iglói, Fülöv , E z öt em ber . Mond
juk, hogy rávesszük a síelőket is, 
hogy induljanak. A k k or  Bellőni, Hu- 
lényt, Naszódi szem élyében  van há
rom, tartalékunk is. A  „ kism ezeire“  
viszont csak R átonyi, Vörös, Is te 
nes, Gombos marad. Rá kellene ven 
ni Iglóit, hogy inkább 4 km -en in
duljon.

N ém eth  megszólal:
■—  A z  bajosan fo g  menni. Múlt

kor próbáltam  lebeszélni róla, hogy  
5000-re dolgozzon. Majdnem, m eg
haragudott. K ijelen tette, hogy ta
valy nem  jó l osztotta  be az edzését, 
m égis fu to tt 15:00.8 mp-et. A s  idén 
jobban fo g ja  csinálni. A ztán  szóltam  
másnak is, hogy beszélje rá inkább 
1500-ra, de azt is letorkolta. Szá
m ítsuk csali Iglóit a hosszútávfutók  
közé. Inkább a vágtázok induljanak 
n égy  kilom éteren. Ó it a Gyenes 
Gyuszi, elég  erős fiú.

—  Valóban, G yenes! Éppen m ost 
kaptam  tőle értesítést, hogy vasár
nap less as esküvője. Utána egy  
hónapig nem  látjuk, de aztán m eg
kezdi a kom oly edzést. Legalább is 
ez t Ígérte.

—  A kárh ogy  is, —  mondja Vadas 
Iván, —  a M AC -nak nem  lehet 
probléma, as, hogy két . m ezei csapa 
tó t elindítson. L egfeljebb  nem  nyeri 
m eg mind a k ettő t, de 10— 15 ko
m oly távfutóval kell rendelkeznie 
eg y  olyan egyesü letnek , am ely 
4 X 1500-gn világcsúcsot fut. Elő 
kell kaparni m ég eg y -k é t  távfutót.

Lehet, hogy ha enyhébbre fordul 
az időjárás, ez is sikerül. Addig 
azonban nagy vacogások közt, fül- 
védővel, keztyüben és két-három 
melegítőben csak az  élgárda edz to
vább.

Talán az „Atlétabál“ résztvevői 
között kellene toborzóversenyt tar
tani.

Telt ház volt
a szardal torna- 
farmi edzésen

—  Végre „telt ház" volt a Nem
iét! Tornacsarnokban, •—  újságolta 
tegnap Késmárki Kornél. —  Az 
utóbbi időben megcsappant érdek
lődés egyszerre feltámadt, pedig az 
Időjárás most sem volt kedvezőbb, 
mint az elmúlt hetekben. Annyian 
voltak, hogy éppen csak hogy el
fértek. Nagy- nevek is akadtak köz
tük szép számmal. Ott volt Szabó 
Miklós is, aki, úgy látszik, annyira 
komolyan veszi a berlini fedett- 
pályaversenyt, hogy már a napon- 
klnti futással sem elégszik meg. 
Tornaterem is kell neki. A  többiek 
Inkább az ügyességi atléták közül 
kerültek ki. Ott volt Várszegi, 
Józsa dr, Hikisch és Görög, á két 
gátfutó, a mindig nagyon szorgal
mas Csányi Zoli, Bertalan, a két 
sűlyatléta Németh, a magasugrő és 
a kalapácsvető Gáspár, Somló, Tár 
noki, Gyergyói, Remete, valamint a 
Törekvés eljövendő nagy rúdugrója, 
Kovács Ferenc. A  dunakeszi Vlgh 
Is megjelent. Aztán voltak még 
számosán mások, akiknek a neve 
hirtelen nem jut az eszembe. Csak 
BBTE-ista nem volt egy sem. Úgy 
értesültem azonban Kelentői, hogy 
a  BBTE-isták a budai tornacsarnok
ban lelkiismeretesen dolgoznak. Ko 
vács is nagyon szorgalmas. A  bn 
daiak ki akarnak tenni magukért a 
BBTE pályaavató versenyén és ez 
a szándék még fokozza lelkesedésü
ket. A  szövetség nem ragaszkodik 
hozzá, hogy minden kerettag a 
Nemzeti Tornacsarnokban dolgoz. 
tton, —  a fontos az, hogy ne töltse 
tétlenül a telet.

MEGÖRÜLTEK A DIÓSGYŐRI DOBÓK
annak a hírnek, hogy a MASz elküldi 
Cserenyeit Diósgyőrbe. Igaz, hogy Sza
bó József kerületi szakoktató is otthon 
van a dobószámokban, de azért mégis 
más. ha speciális dobó-edző foglalkozik 
velük. Már maga az is hízelgő: hogy
Így gondolnak rájuk. Különösen Hor
váth Vilmos örül: — Ez a hír arra ösz
tönöz, hogy még nagyobb szorgalommal 
folytassam munkámat — mondotta. — 
Jő lenne, ha egy hónapig együtt dolgoz
hatnánk Csereijeivel, de ha rfividebb 
Idő jut csak számomra, az is jó. Min
dent el fogok követni, hogy ne csalód
janak bennem. — A diósgyőri gárda kü
lönbén nagyon szorgalmas és különösen 
Horváth II., Verbőczi, Havas, Tokár és 
a fiatal Bauer látogatja nagy buzga
lommal a téli edzéseket.

TÖMEGESEN ÉRDEKLŐDIK A VIDÉK
e MASz oktatófilmje iránt. Legújabban 
líe/.őtnr. Kunszentmiklós és Sopron kérte 
s  fIlinél, de minden nap jön három-négy 
igénylés Hamar kiderül, hogy jó dolog 
volt ezt a filmet összeállítani. A szövet
ségben most azt tervezik, hogy jövöro 
még jobban kiegészítik a filmet. A leg
kiválóbb .magyar versenyzők mozgását 
fogják majd a nyáron filmre venni és 
ebbői válogatják ki e, legjobb ntozgásm- 
Í3&

I T E K É Z É S
A BSzKRT

HÁZI TEKEBAJNOKSÁGAINAK 
LEGÚJABB EREDMÉNYEI

I. osztály. Baross—Ferencváros. A)
2495:2477 (Daku 268, Cserhalmi 263, Új
helyi 255, ill. Jánosi 267, Győri 261, Túli 
256). — Hungária A)—Száva 2411:2408
(Csehi 257, Cs. Tóth 253, Juhász 250, 
ill. Donkó 277, Szűcs 176, Vincze 244). — 
Vontatás A)—Újpest 2592:2470 (Szecsey 
291, Balázs II. 269, Dési 263, ill. Szij- 
jártó 279, Fiola 263, Mike 259). —  Baross 
—Budai fm. A). 2406:2356 (Kelemen 265. 
Cs. Guba 251, Katona 261, ill. Borszéki 
258, Kiss 250, Tornán 230).

II. oszt. Óbuda—Kelenföld B) 2186:2164
(Horváth 256, Kungl 245, Hólik 244, ill. 
Kónya 230, Kiss 230, Nagy 15. 226). — 
Autóbusz A)—Autóbusz B) 2321:2091 
(Nagy 2. 273, Kerekes 243, Molnár 243, 
ill. Tusor 229, Nagy L. 228, Balatoni 
223, Papp 223). — Kelenföld A)—Hun
gária B) 2491:2383 (Illés 266, Pártos 26U, 
Tancsik 257, ill. Hajdú 285 Varga B. 
265, Sági 263). — Budai fm. B)—Pesti fm. 
2236:2178 (Divinyt 249, Bognár 247, Sep- 
csik 241, ill. Szörényi 3)1, Czafik 243, 
Léhner 239). — BHijY -Vontatás B)
2466:1434 (Romasovszicy 278. Zugéber 
277, Pál völgyi 265. il!. Wache 24S, Ud
varai 243, Tar 241). — Pesti fm.—Vonta
tás B) 1907—1819 (Szörényi 272, Léhner 
234, Czafik 213, ill. Tar 222, Udvardl 
219, Nátkai 212).

Vasárnap, 4-én este 8 órai kezdettel 
rendezi meg a BSzKRT tekézőszakosz- 
tálya szokásos évadzáró és díjkiosztó 
vacsoráját. Eddig 27.0-en jelentették be 
a tagok közül részvételüket.

TENISZ

Heti egy-egy fordulós 
rnádsxer szerint 
akarják 
l e b o n y o l í t a n i  
a csepatba|nok- 
iágst

A  teniszszövetség „intézői érte
kezletet" tartott, Vezető teníszegy- 
leteínk teljes számban képvisel
tették magukat az értekezleten, 
ahol a jövő versenyévad számos 
újítását beszélték meg. A  legna
gyobb vita I i i e b m a n n  Emil dr 
javaslata —  a csapatbajnokságnak 
hetenkint 1— 1 fordulóban való le
bonyolítása —  körül alakult ki. 
A z  éljátékosokkal rendelkező nagy
egyesületek —  MAC, UTE, BBTE 
—  ellenzik a jaavslatot, mert éljá
tékosaik esetleg külföldi versenye
ken szerepelnek és nem vehetnének 
részt egyik-másik forduló mérkő
zésein. A  kisebb egyletek azonban 
szinte kivétel nélkül a hetenkint 
egy-egy fordulás lebonyolítás mel
lett vannak.

A  versenyszámok arányosabb el
osztása, a versenyek időtartamának 
10 napban való megállapítása, a 
megrendezhető versenyszámok kor
látozása, a versenypályák osztályo
zása, az egyesületek versenyrende
zési kötelezettségének kimondása, a 
díjazások értékének csökkentése és 
még sok más életrevaló javaslat 
szerepelt a , tárgysorozaton.

Á  tárgyalások után a döntő szót 
a teniszszövetség tisztikarának, a 
tegnap halott vélemények felhaszná
lásával készített javaslata alapján 
a február hó 15-én tartandó tanács
ülés fogja kimondani.

A jugoszláv teniszezők Japánban. A
múlt évi augusztus óta úton lévő jugo
szláv teniszezők jelenleg Japánban, To
kióban versenyeznek. Még pedig, mini 
az eredmények mutatják, teljes sikerrel: 
Punesee (jugoszláv)—Nakano (japán) 4:6, 
6:2, 6:2, 6:3; Puncsec, Kukuljevics—Ubara, 
Horikushi 7:5, 6:3, 6:3.

Az idei világranglisták vitathatatlanul 
első helyezettje, Biggs Floridában a Tara- 
pa-i verseny döntőjében 1:6, 6:2, 6:1, 3:6, 
6:3 arányban kikapott Granttől.

m .om

Éppen Jókor k ezd ték  m eg tegn ap , feb ru á r 1-én 
a z  új m a g y a r  f i l m e t ,  a m e y n e k  clases

„Jö jjö n  e ls e jé n !“
( é s  e g y é b  h í r e k )

Szalontaí K iss M iklós vezetésével 
ú j m agyar film  felvételeit kezdik 
m eg ma, február 1-én a  Hunniában 
A  film et B ékefíi István és Stella 
Adorján „Jö jjön  elsején 1“  című víg 
játékából készítik. Rendezője Rá 
thonyi Ákos, főszereplői Turay Ida, 
Jávor Pál, Páger Antal, Sulyok 
Mária. Rózsahegyi Kálmán, Szakáts 
Zoltán és Szondy Piri,

P ierre Blanchar „E gyetlen  éjsza- 
kára“  című ú j film je hamarosan a 
budapesti m oziközönség elé kerül. A  
rendkívül érdekes film egyik  attrak
ciója az a nagy Chopin-hangverseny, 
am elyet a párisi filharm ónikusok  
játszanak végig.

a
Bolváry Géza. m ár ismét Becsben 

rendez. U j film jének cím e: „B écsi 
történetek". A  nálunk éppen most 
futó „O perabál" három főszereplője: 
Hans Moser, Paul H örbiger és Marté 
Harell játszik az ú j Bolváry-fűm ben

Már nagyban folynak a Stuart 
film  felvételei a berlini Froelich-m ü- 
terem ben. A  film  cím e: „ A  királynő 
szíve. F őszereplők : Zarah Leander
(ö  alakítja a tragikus sorsú skót ki-

KÉZILABDA
A VÁC a fáradtságára hivatkozva, a

BSzKRT- indokolás nélkül marad távol 
a vasárnapi villámtornáról. A II. osz
tályú együttesek, viszont — BTK, Kis- 
tex — még nem érzik elég erősnek ma
gukat az élcsapatokkal való mérkőzésre. 
A legjobb négy magyar teremcsapat ósz- 
szecsapása így  is pazar küzdelmeket 
Ígér. A torna körmérkőzés formájában 
kerül sorra, a mérkőzések játékideje 
2x10 perc. A résztvevő csapatok össze
állítása (zárjelben a cserejátékos):

MAFC: Szabó — Sidó, Kostyál —
Nagy I., Eszéki, Kapás (Katona). — 
MTE; Herényi —- .Boschotz, Ellenbogen 
— Rózsa., Steiner, Zelk (Drégely). — 
BTC: Horváth — László, Ferlaky —
Tichy I., Holezinger, Tichy II. (Pász
tói). — Elektromos: Novák — Péteri
dr., Birtalan —- Varga, Cséfay, Fodor 
(Rákosi).

IFJÜSAG
Házi toriiavérscnyt rendezett a buda

pesti ref. gimnázium. Az összetett ver
senyt Ibrányi VIII. o. nyerte meg 44.7 
ponttal Simonfalvy V. o. ellen. Az egyes 
szerek első két helyezettje: gyűrű: 1. 
Zajos VIII. o.,. 2. Simonfalvy, korlát: 1. 
Simonfalvy, 2. Ibrányi, ló: 1. Ibrányi,
2. Zajos, nyújtó: 1. Simonfalvy, * 2. Za
jos, miiszabadgyakorlat: 1. Ibrányi (9.1 
ponti), 2. Simonfalvy.

ÜSZAS
Uj holland hölgyísző tehetség tűnt 

fel: van Schalke, aki a 100 méteres
gyorsúszásban 1:08 4 idővel győzött 
van Veen (1:08.5) és Stijl (1:09.5) előtt.

K O SÁ R L A B D A
A TFSC—VAC I. osztályú bajnoki mér

kőzést a TFSC kérésére valószínűleg? feb
ruár 6-án játszák le a .Műegyetemen.

A TFSC IV . visszalépett a IV. osztá
lyú bajnokság további küzdelmeitől.

A GAMMA 
üzemi körmérkőzései szombaton délután 
3 órakor folytatódnak a soproniúti is
kola tornatermében. A szombati műsor: 
Mufcs műhely—Felcser ssl* Buchmaam a .

FŐISKOLA
ÉRDEKES FEDETTPALYA ATLÉTIKAI 

VERSENYT RENDEZ A MEFSOK
Bácsalmási Péter dr., a MEFSOK atlé

tikai szakosztályának vezetője érdekes 
verseny megrendezését határozta el. 
Bácsalmási, dr. február végén postaver
senyt ír ki az ország főiskolás atlétái 
részére. A versenyben az előjelek sze
rint Debrecen, Szeged, Pécs, Kassa 
Magyaróvár, Keszthely, Sopron és ter
mészetesen a budapesti egyetemek és 
főiskolák diákversenyzői ktizdenének az 
elsőbbségért.

A verseny műsorán a helyi körülmé
nyeket figyelembe véve csak súly- és 
ugrószámok szerepelnének.
FŐISKOLÁS KOSARASAINK A JÖVŐ 
HÉTEN MAR KÖZŐS EDZÉSEKEN 
KÉSZÜLŐDNEK AZ OLASZOK ELLEN
A magyar főiskolai válogatott kosár

labdakeret a jövő héten megkezdi rend
szeres előkészületeit a márciusban eldön
tésre kerülő olasz-magyar válogatott 
mérkőzésre. A keret tagjait különben 
már kijelölték és a következők kaptak helyet abban:

Bajári, Stolpa II., Sárvölgyi, Szerda
helyi BEAC. Eszéki. Sidó, Szabó MAFC, 
SZittner, Szabó, Kelemen TFSC, Sza
mosi, Velkey és Kardos BSzKRT.

A válogatott keret a. viadal színhelyén, 
a BSzKRT tornacsarnokában tartja a 
közös edzéseit.

A MEFSOK ökölvívőszakosztálya feb
ruár elején újonc főiskolai versenyt ren
dez.

Hölgy kezdő és ujonc fedettpálya at
létikai viadalt rendez februárban a fő
iskolai t sportközpont atlétikai szakosz
tálya. Ugyanakkor férfiversenyzők ré
szére is rendez Versenyt a MEFSOK.

RADIö
Mai műsor

PÉNTEK, febrnár 2.
Budapest L (549.5 m). 8: Ébresztő.

Utána Szózat. Majd hanglemezek. — 
S.45: Hírek. — 10: Egyházi ének és
szentbeszéd. (Mihalik Antal dr.) Demény 
Dezső: Gyertyaszentelő mise. — 11.15.
Egyházi ének és szentbeszéd (görög ka
tolikus. Baulovícs Zoltán). Ifj. Sze- 
merszky János: „ünnepi mise’*. —
12.30: Operaházi Zenekar. — 13.45:
Hírek.- — 14: Magyar! Imre cigány-
zenekara. — lő: Tarka gyermekdél
után. Mátyás király születésének ötszá
zadik évfordulóján. Hangképsor dalok
kal. Irta és vezeti’ Kilián Zoltán, elő
adják a gyermekszereplők. Zongorán kí
sér Polgár Tibor. — 15.35: A Rádió
Szalónzenekara. Vezényel Berthá István. 
Közreműködik Marjay Erzsébet (ének). 
— 16.30: Utiképek a Keleti-tengerről.
Clementis Ervin előadása. — 17: Hírek 
magyar, szlovák és ruszin nyelven. — 
17.15: A budapesti rom. fcath. egyház-
községek hangversenye. — 17.55: Hang
képek a gannisch-partenkircheni nem
zetközi sportjátékokról. Beszél Pluhár 
István. — 18.15: Tánclemezek. — 19.15: 
Hírek. — 19.30: Puccini dalműve: „P il
langókisasszony” , Pillangókisasszony 
Orosz Júlia: Suzuki: Gere Lola; Kató, 
Pinkerton neje: Kováts Jolán: Pinker-
tón: Rösler Endre; Yamadori herceg:
Udvardy Tibor; Sharpless: Hárnory
Imre; Goro, nakodo: ifj. Toronyi Gyu
la; Bonzó: Komáromy Pál; Császári
biztos: Mally Győző; Tiszt: Király Sán
dor; Cso-cso-szán anyja; Székely Mária; 
Cso-eso-száu. unokanővére: Petri Kató.

Az I. felvonás után kb. 20.25: Kül
ügyi negyedóra és hírek. — A II. felvo
nás után kb. 21,40: Hírek magyar, szlo
vák és ruszin nyelven. — 23: Hírek né
met. olasz, angol és francia nyelven. — 
33.20: Toki-Horváth Gyula cigányzene- 
kara muzsikák Caelényi József énekek, — 
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MOZIK M ŰSORA:
A pénteki ünnepnapon vasárnapi 

kezdések!
RÖVIDÍTÉSEK: Sz — szombat, V =  vasár

nap, n -  V., f  — Vs, h •= %.
Bem utató mozik

ATRUIM Margit-körút 35. Te!.: 153-034 
f6, Í8, Í10. Sz. V .: f2-kor is. Az utolsó 
Vereczkey. ■
CASINO Éskü-űt 1. T .: 383-102. f6. Í8, 
(10. Sz. V .: f4-kor is. Semmelweis.
3-átől: Földindulás.
CITY Vilmos császár-űt, 36. T: 111140. h8. 
h8, hlO. Sz. V .: h4-kor- is. Az »első csók. 
3-ík hét!
CORSO Vádi-ti. 9. T .: 182-818. nS, n8, níO. 
Sz. V.: n4-kor is. Trópusi mámor. 5-ik 
hét!
DfiCSI Teréz-körűt 28. T .: 125-952. 6. 8,
10. Sz. V .: 4-kor is. Az utolsó Vereczkey. 
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T .: 189-543, 
nS. f8. 1)10. Sz. V.: n4-kor la. Halálos ta 
vasz. 7-ik hét!
HII!Ar>0 FILMSZÍNHÁZ. EméWt-krt 13, T .: 222—499. 10—24-ig folyt. 4 híradó.
A finn-orosz háború legújabb eseményei.
Stb
OMNI A Kölcsey-útca 2. T: 130125. 5. nS, 
flO. Sz. V .: 4, 6, 8, 10. Canitoga hőse. 
2-ik hét!
RÁDIÓS. Nagymező-nIca 22. T.: 122-098 
f6, h8, hlO. Sz. V .: f4-kor is Nőstény 
tigris.
ROTÁL APOLLO Erzsébet-körűt 45. T. 
222002. n6. f8. hlO. Sz. és V: 4. 6, 8 10. 
Földindulás. 2-ik hét!
SCALA Teréz-krt. 60. T.: 114411. n6, fS, 
hlO. Sz. V.: 3-kor is. Kedélyes szálloda. 
2-ik hét!
URÁNIA. Eákóczi-út 21. T.: 145-046. 5, n8. 
flO. Sz. V .. h3-kor is. Operabál. V. d. e. 
11: Márkus László, Ottrubay Melinda: Az 
opera útja a közönségig.

Utánjátszó mozik
BROADWAY, Károly-krt 3. T .: 144-212. 
f4, f6, f8, flO. Sz. V .: í2-kor is. Ber
csényi-huszárok. V. d. e. i l ;  Nem félek 
senkitől.
CAPITOL Baross-tér 32. T .: 134-337.
ti, Í6, f8, flO. Sz. V.: 11-kor. f2-kor.A kirchfeldi pap.
CORVIN Ullői-ú! 40. T : 138988. f4. f6. 
f8, Í10. V.: f2-kor is. A holnap hősei. 
V. d. e. f i i :  matiné.
ELIT Szent István körút 16. T : 114502. 
f4, Í6, h8, 10. V.: Í2, « ,  h6, h8, ló. Is
ten vele, tanár úr. . . . . . . .
HOLLYWOOD Bethlen-tér 8, T : 142455.
3, n6, f8, hlO. V.: 1, n4, f6, h8, 10. Is
ten vele, tanár úr.
KAMARA. Dohány utéa 42. T.s 141-027
11. 2. 4. 6. 8, 10. Kék csillag.
LLO V D Hollán-ntea 7/a. T.: 111994.

4. 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Gibraltár.'2-ik 
hét!
Pa l a c k . Erzeébet-krt 8. T.: 221-222. 11.
2, 4, 6, 8, 10. Vihar Ázsia felett.
SAVOY, üllöi-út 4. T .: 146040. ti, f6, Í8, 
H0. V.: 1’12-kor is. Gibraltár. 2-ik hét! 
V. d. e. f i i : Allah kertje.
SIMPLON Horthy MilUós-út 62. T.: 26S999.
3, n6, ÍS, hlO. V.: 1, n4, Í6, h8, 10. Is
ten vele, tanár úr. V. d. e. f i i :  Heidi. 
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T .: 140840. 11. 2.
4, 6, 8, 10, V.: 2-kor js. Csapda. 3-ik
héti

Továbbjátszó mozik 
ALKOTÁS Giimhös-ntea 17. T.: 355374- 
n4, n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. Két lány 
az utcán. A 17-es riadőautő. 2-án d. e. 
11: Varjú a toronyórán. 4-én d. e. 11: 
Flotta a víz alatt.
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T .: 384-563. 
4. 6. 8. 10. V- 2, 3, 4. 5 6. 7 8. 9, 10. 
16 évesek. V. d. o. fii, 12: Zöld fény. 
BUDAI APOLLO Széna-tér I- 351500. 
f5, h7, 9. V.: Í2. Í4, f6. Í8, Í10. A 3 test
őr. 2-án d. e. f i i :  Hindu síremlék. 4-én 
d. e. f i i :  Kölcsönkért kastély. 
ELDORADO Népszínház-utca 31. T : 133171. 
4. 6, 8, 10. V.: 2-kor is. A szerelem tol
vaja. V. d. e. 10, Í12: Tarzan győz. 
HOMEROS Hermina-út 7. .T .: 296-178. 
h5, 7, nlO. V.: f2-től. Mikádő.
IPOLY Csáky-utca 65. T. 292626. f4. f6 
Í8, flO. V.: f2-kor is. Judith. V. d. e.: 
Mesterdalnokok.
JÓZSEFVÁROST Kálvária-tér 7. T-t 134- 644. Í4. f6, f8, flO. V.: f2-kor is. 16 éve
sek. V, d. e. flO, fl2; A kis prima
donna.
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T : 342947. 
11, 2, 4, 6, 8, 10. Mister Flow.
OTTHON- Ben ezkv ntca 3 -T.i 146—447 
n4, n6, nS, nlO. V.: n2-kor is. Mister 
Flow, egy asszony bolondja. V. d. e. 10, 
fl2: A szerelem zsarnoka.
PATRIA. Népszínház-u. 13. T .: 145673.
4, 6, 8, 10. v .: 2-kor is. Gibraltár. 2-ik 
hét. V. d. e. f i i :  Allah kertje.
PHONIX Rákóczi-út 68. T.: 144-454, 11, 1, 
3. 5, n8, flO. A kis fenség parancsa. 
RIALTO Rikóezí-át 70. T-: 139-497- 11. 
1. S, 5. n8. nlO. V.s 10, 12, 2, 4. ft, 8, 

ÍS éveséie.

rúlynöt), W illy Birgel, Mária Köp- 
penhöfer, L őtte  K och, Erich Ponto, 
A xel v. A m bezser, Friedrich Benfer, 
Rudolf Klein,-Rogge, jo s e f  Sieber. A 
rendező: Cári Froelích, a ném et film - 
kamara elnöke„

&
Johannisthalban készül Hans A l- 

bers új film je : „T renk pandúrezare- 
des“ . Trenk báró életét azonban nem 
a. Jókai-féle feldolgozás alapján fii-- 
mesítik meg. A  két női főszerepet 
Sybille Schmitz és Hilde Weissner 
alakítja-

Gary Cooper új film jének a cím e: 
„A z  igazi d i c s ő s é g A  film m eséje  
abban az időben játszódik, am ikor as 
E gyesült Á llam ok elfoglalták a Fii,- 
löp-szigeteket.

. *
Mussolini személyesen nyitotta 

m og az ú j olasz Filmakadémiát. A z 
akadémiától az olasz film gyártás 
színvonalának nagy emelkedését vár
ják.

»
A prágai Barrandow-raüteremben, 

is ném et film  készül. V ígjá ték. A  
cím e: „E g y szer  N a p ó l e o n H e i n z  
Helbig rendezi. F őszereplői: Hans 
M oser, Maria Andergast, Leó Slezák, 
Fritz Odemar, Elise Aulingcr, Paul 
W esterm eier, Trude H estsrberg, Gus- 
tav Véaldau. M oser már befejezte  a 
jeleneteit és elutazott B écsbe, az új ' 
Bglváry-film  felvételeire.

Nem csak Bolváry Géza új film je 
készül Bécsben. Ott készül a  „rövid- 
nevű“ . FDF,—Márkische-—-Panorama 
— Schneider— Südost film vállalat
„H azátlan szív“  cím ű drám ája is. 
Ú j ember rendezi: Ottó Linnekogel. 
Főszereplői annál ismertebb nevű 
színészek és színésznők: Albrecht
Schoenhals, Camilla Horn, Gustav 
Diessl, Sabitíe Feters, M ax Gülstorff.

4TRIUM, BÉCSI:
A r«  U TO LSÓ  
W E R E G Z K E Y

A  bem utató napján, az egyik elő
adás után, két űr találkozott m el
lettünk. H allgatózás nélkül Is tudo
másul kellett vennünk, hogy az első 
úr ezt kérdezte:

—- H át m ilyen  az új film ?
(E z az első úr befelé igyekezett 

a moziba.)
—  Sokat lehet nevetni rajta! —  

válaszolt a  m ásodik úr.
(E z a m ásodik úr kifelé ment a 

moziból.)
—  A k k o r  jó  —  mondta az első űr, 

—  m ert ha e g y  filmen a mai kedély- 
telen világban nevetni lehet, akkor 
az jó !

o
A  legtöbbet V aszary  Piroskán ne

vettek. Pedig csak  „m ellékszérep“ -et 
játszik, öregkisasszonyt., aki ven
dég a  m ándoki (ezelőtt W ereczkey)- 
kastélyban. E lőbb S zeleczky  Zitát, 
később Bilicsi T ivadart nézi szellem
nek és rettenetesen fél. A  közönség 
pedig egym ásra dől a kacagástól. 
De Csorioson  is nagyokat; hahotáz- 
tak. L akájt já tszik  (ó , H yppolit!...) 
és  azt hiszi, h ogy  meghibbant, mert 
ahányszor belép a  szobába, mindig 
más nőt. lát H ajm ássyval szemközt 
ülni az asztalnál. E gyszer Hidvéghy 
Valit, aztán S zeleczky  Zitát, újra 
H idvéghyt, m egin t S zeleóekyt. Csór- 
tos egyre  zavartabb és ijedtebb, a 
közönség pedig  egyre derültebb.

*
S zeleczky  is  nagyon bájos. A  m a

gyar film színésznek közül kétségte
lenül ö -fe jlő d ö tt  a  legtöbbet. Szinte 
f ilm rö b film re  jobb, biztosabb, A  
férfifőszereplö meglepetés: Haj-
m ássy  M iklós. Eddig nem éppen 
bonvivánokat já tszott a. filmen. 
Egyéni játéka, kedélyessége és kel
lemes hangja ázonban jó l érvénye
sül.

' . . ' _ ' ;
K ürthy  G yörgy  jóízű  alakítása, 

H idvéghy  V a li term észetes makran
coskodása és Bilicsi Tivadar humo
ros lovagja is  nagyon  tetszett. Szla- 
tinay  Sándor ötletes rendezése, to
vábbá Zalabéri János és Orbók  A t
tila forgatókönyve szintén dicséretet 
érdemel.

NEM35EW SPORT
ÍÍSgjelénit szarda ér, szombat kivételé, 

vei minden nap. Szerkcaztfíaéír és kiadó
hivatal Bp. VIII.. Bilik Sziiúrd-ntoa 4. 
~  Telefon 1S3—439 és 133-977. Lévái- 
efm: Budapest 72. Postáflól: 42.
, FSsaerkeastö: Dr. Vadas Gyula. _  y *  
lelő* eserkcsztö: Hoppé László. -  
1ŰB kiadó: Knltsár István.

Előfizetési d íj: Belföldre egy hóra P 
2.20, negyedévre 8.—. külföldre 8. — 
(Amerikába 10— '•
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• ®SWÍSS---------

•V


