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&Z áxSj*?f¥» CsB UtOlSÓ
fo rd u ló idnak iműs©ra

Városi Színház
F él 11-kor: BTK — BSzKRT.
M érkőzés vezető: Keveházi és V i- 

niezei. O. János.
N egyed 1-kor: FTC— BVSC,
M érközésvezető: Tokaji és Tom - 

csányi.
Pontoz m indkét mérkőzésen: 

R ibarczyk lengye!, Csöpp (K as
sa) és Hiller (Szeged),

Ö n á l l é  t ö p r e n g é s

—  Ki nyeri a  15. csapatbajnoksá
got: tizedszer a  BTK , vagy tíz év 
11 tán megint az F T C ?

Hivatalos jelleget ö lt  
a négyek versenye

K óm a, február 2.
A  N em zetközi ü sző  Szövetség 

fF IN A ) m egengedte az olasz úszó- 
szövetségnek. h ogy  ti nyár folyam án 
bt elm aradt olimpiai versenyek pót
lásául nemzetek közötti úszóversenyt 
rendezhessen, am elyen Olaszország, 
N ém etország; M agyarország és Ju
goszlávia versenyzői a  teljes olim 
piai műsor keretében mérnek össze 
erejüket.

üeomSásiai fenyege
tett a  Memxeti
Tornacsarnok

A. közeli napokban a fővárosra zú
dult hatalmas hótöm eg sok helyen 
akkora nyom ással nehezedett a ház
tetőkre, h ogy  itt-o tt a  heomlástól is 
lehetett félni. E z  volt a helyzet a 
Nem zeti Tornacsarnokkal is, ahol a 
nagy nyom ás m ia tt a te tőzet egyik  
tartógeken d ája 'el is pattant. A z el- 
pattanás nagy za ja  alapos ijedel 
inét keltett. K ésőbb azután kiderült, 
h ogy  az ijedelem  nagyobb volt, mint 
a. valóságos veszély. Előbb nagy 
nyitott kokszkályhákat állítottak a 
tornaterembe, h o g y  azok melegétől 
a. hó elolvadjon, am ikor azonban lát
ták, hogy íg y  nagyon  sokáig' tar
tana, amíg. a  tetőzet a nagy nyo
m ástól megszabadulna, munkásokat 
hoztak, és letolták a tetőről a vastag  
fehér takarót.

Szombaton- reggel megerősítették 
nz- elpattant tartógerendát is, úgy
hogy m ost már ism ét veszélytelenül 
lehet tornázni a N em zeti Tornacsar
nokban.

Elveszti-e az FTC az ökölvívó 
csapatbajnokságot ?

(Mezt a mai fordulón csak a .biztos bajnoknak 
látszó FTC veszthet)
Ma hefej erődítek a CsB küzdelmei

Az ökölvívó csapatbajnokság 
utolsó fordulójához érkeztünk.

.Az ötödik felvonás játszódik m a 
le a Városi Színház színpadán. 
Mint j ó . színdarabhoz illik, most. az 
ötödik forduló előtt sem tudjul 
még, hogy mi lesz a befejezés, ki 
nyeri a . csapatbajnokságot. Annyi 
bizonyos, hogy a BVSC és a 
BSzK RT nem, azt is sejteni engedik 
az eddig látottak, hogy az FTC 
inkább, mint a  BTK. D e hogyan, 
milyen köíüm ények között és hogy 
tényleg az FTC nyeri-e, az m ég 
egyáltalán nem bizonyos. M ert az 
ötödik felvonásokban egészen v á 
ratlan fordulatok szoktak lenni. 
Ebben bíznak a  magdolnavárosiak, 
ettől félnek a ferencvárosiak. M ind
erre fe le le te t. csak ma délelőtt f o 
gunk kapni.

Ki? Mikor? Hogyan?
A z első mérkőzés, a B T K —  

BSzKRT már bizonyos m értékig 
tisztázni fo g ja  a helyzetet. H a a 
BTK kikap, vagy döntetlenül m ér
kőzik, m ár minden rem én yét el
v esztette  a bajnokság m egnyerésé
re. Ebben az esetben ugyanis az 
FTC pontelönye m egm arad és., a, 
zöld-fehér ökölvívók „ásítva" ök löz 
hetnek, m ert m ég hatalmas vereség 
esetén . sem kerülnek le az első 
helyről. Viszont, ha a BTK n a g y 
arányú győzelmeit arat a, villam ó- 
siak ellen, akkor az FTC-nek na
gyon  kell .harcolnia a  vasutasokkal 
szembeü, m ert m ár kisarányú vere 
seggel, is búcsút mondhatnak m in
den bajnoki reményüknek. N ézzük 
csak a  táblázatot:

A z  első súlycsoportokban is,' felül 
is 4—A  pontot szerezhet mindkét 
csapat. Eszerint 8:8 lenne a várható 
végeredmény. A  lelki tényezőket, is 
tekintetbe: véve

jóslatunk 12:4 a BTK javára.

Mx SFT€-nek ©lég - 
a sovány efőrstetgen is
A z FTC— BVSC mérkőzés vég 

eredménye attól függ, hogy milyen 
eredménnyel végződik az „elöm ér- 
közés“ . A  vasutasok mindenképpen 
nagyon beleszállnak, csak az FTC- 
ökölvívók harcolása fü gg  az előz
ményektől. Ha a BTK  nagyarányú 
győzelm et arát, 'akor a zöld-fehérek 
is mindent bele fognak adni. F og 
csikorgatva, Szívet, lelket beleadva, 
feltétlenül kiharcolják legalább a 
döntetle.nt. De esetleg jobb ered
ményt is. A  papírform a ugyanis a 
zöld-l’ehérek sikerét ígéri. .Lássuk 
csak a valószínű összeállításokat:.

*  FTC
Hámori
Szumega
Kubinyi
Fellegi
Mánál
Csontos
Szigeti
H om olyá

BVSC
Artner
Podáhy
Szabó Gy. .
Vojhcvits
Bene,

. Szabó J. 
Farkas
Vadász (K och

ssBa^essse***

Nagyon erős a német 
Ökölvívó válogatott!

Február 11-én kerül sorra B o
roszlóban a m agyar-ném et ökölvívó 
viadal. A  m érkőzésre a németele a 
következő csapatot állították össze 
(az együttes hat tagjának kiváloga
tásáról m últkoriban m ár beszám ol
tunk) :

Légsúly: oberm au er, harmatsúly: 
W ilke, pehelysúly: Graaf, könnyű- 
súly: Nürnberg, váltósúly: Iíeese,
köpépsúly: P ep p cr , félnehézsúly:
Schmidt, nehézsúly: ten H off.

A német vá logatott összeállítása 
a  lehető legerősebb. A  toldozott-fol- 
tozott m agyai válogatottnak már 
az is becsületére válik, ha négy pon
tot elvesz tőlük B orosztóban!.

1. FTC 2 2 ------- - 19: IS 4
2. BTK 2 1 — : 1 15:17 2

3— 4. BVSC 2 —  1 1  15:17 1
3— 4. BSzK RT 2 —  1 1  15:17 1

Láthatjuk a táblázatból, h ogy az
FTC döntetlen eredm ény elérése  
esetén  már biztos bajnok. M ég ak 
kor Is rem énye van a  ba jnokság 
megnyerésére, ha 9:7-re k ikap 
ugyan, de a  BTK  sem győz 10:-6-nál 
nagyobb arányban. H a a B T K  az 
első mérkőzésen lelépi a  v illam o- 
siakat, m ondjuk 32:4 vagy  14:2 
arányban, akkor m ár nagyon kell 
igyekezniük a Fradi-ökölvívóknak!

Ma u to ljá ra ; a BTK-szfv!
M it várhatunk a BTK — B S zK R T  

mérkőzéstől ? A  jelek szerint a 
BSzKRT kedvét vesztette a  C sontos  
— N ém eth  m érkőzés elbírálása 
miatt. Ez a kedvetlenség' pedig, ré 
gi tapasztalat szerint, éppen a k 
kora katasztrófát jelenthet az ök ö l
vívásban, amilyen öröm teljes m eg 
lepetést okozhat a szívvel-lélekkel 
való harcolás.

Jóslásainknál ilyen m ende-m on- 
dákra persze nem lehetünk tek in 
tettel. A  papírforma, az egyes v er 
senyzők tudásának a  m érlegelése, 
kiegyenlítet': küzdelem re mutat. A  
két együttes várható összeállítása:

BTK BSzKRT
Reinitz Horváth
Bogács Lovas
Torm a I. Frigyes
M onfera Strincz
Torm a II. Kővári
Járai Jákies
Bittera Németh
Erdős Szolnoki

S f ,  J É G H O K I ,  
K O R C S O L Y A
r i H u l  é » ' l e i « a e r e i é s

I K D l I t S  P I. 0  H L
*portárubá7.aiban, VI., Vilmos < % szár
út 88. #s IV., VAct-n. 10, szóm.

Alpi a BVSC, felül az FTC látszik 
erősebbnek. Rem ek mérkőzésnek 
ígérkezik ' ' —  ha összekerülnek —  
Kubinyi és Szabó Gyula, valamint. 
Mándi és a válogatott. Szabó József 
összecsapása. A  papírforma, szerint 
az FTC 10:6 arányban győz.

Jóslatunk 8:8 .

A  küzdelmek délelőtt fé l 11-kor 
indulnak a Városi Színház színpa
dán.

Több halmok, 
mim! b a jn o kság !

Böngészés az ökölvívó CsB 
m últjában

A  M öS z 1926-bán rendezte m eg 
először az ökölvívó csapatbajnoksá
got. A  m érkőzéssorozat azonnal 
megnyerte a  közönség tetszését és 
azóta is évröl-évre telt ház előtt 
folynak a CsB küzdelmei. Eddig 14 
alkalommal rendezték  m eg a CsB-t, 
éppen ezért eg y  kicsit feltűnő, hogy  
15 bajnok leledzik. 1928-ban történt, 
hogy a BTK  és az FTC holtverseny
ben végzett. A  két csapat döntőt 
vívott: ez döntetlenül végződött. A  
szörnyű izgalm akra való tekintettel 
a M öS z tanácsa salamoni döntést 
hozott: m indkét egyesületet bajnok
nak jelentette ki. Ezért van eggyel 
több bajnok, m int bajnokság!

A  tizennégy bajnokság eddigi 
eredményei:

1926: i .  TTC, 2. FTC, 3. BTK.
1927: 1 .TTC, 2. FTC, 3. BTK.
1928: 1. BTK  és FTC, 3. TTC.
1929: 1. BTK, 2. FTC, 3. NSC.
1930: 1. FTC, 2. BTK, 3. NSC.
1931: 1. BTK, 2. FTC, 3. BTC.
1932: 1. BTK , 2. FTC. 3. BTC.
198S; 1. BTK. 2.'BVSC, 3. M AVAG.
1934: 1. BVSC, 2. BTK, 3. FTC.
1935: 1. BTK , 2. BVSC, 3. FTC.
1936: 3. B T K , 2. BSzKRT, 3. 

BVSC.
1937: 1. BVSC, 2. FTC, 3. BTK.
1938: 1. B TK ; 2. BVSC, 3.

BSzKRT.
1939: 1. BTK , 2. BVSC, 3. FTC.
Am int látjuk tehát, a BTK  9, az 

FTC, BVSC és TTC  2— 2 alkalom 
mal nyert ba jnokságot. A  BTK-nak 
most következnék a tizedik bajnok
sága. A z FTC viszont éppen tíz év
vel ezelőtt nyert utoljára a CsB-ben. 
A  BTK  eddig m indig bejutott a  CsB 
első három  helyezettje közé!

Meghal vagy feltámad
az MTK atlétikai 
szakosztálya ?

Farkas Ferenc lemondása kapcsán 
megemlékeztünk róla, hogy az MTK 
atlétikai szakosztályában bajok vannak. 
De azt magunk sem hittük, hogy ilyen 
súlyos bajok. Tegnap azután felhívott 
telefonon Kövér X. István, az MTK 
jóképességü középtávfutőja és így panasz
kodott :

— Tanácsot szeretnénk kérni, hogy mit 
is csináljunk. Tavaly angnsztns óta senki 
sem néz felénk az egyesület vezetőségé
ből. Nem baj, azért mi dolgoztunk 
tovább. Én próbáltam összetartani a 
társaságot és edzettünk, versenyeztünk. 
Közben levélben és telefonon jelentettem 
a helyzetet az egyesület vezetőségének, 
de még választ sem kaptam. Pár héttel 
ezelőtt elpanaszoltam bajunkat a MASz 
elnökének és ö azt az utasítást adta, 
hogy adjam be panaszunkat írásban. Kz 
három héttel ezelőtt megtörtént, de ezen 
a vonalon sem történt semmi. Közben az 
egyesület

hivatalosan kihirdette, hogy április 
1-ig nincsen atlétikai edzés.

— Már most mit csináljunk? Kgészen 
jó mezei csapatunk lett volna (Izsói, 
Prohászka. a mezei bajnok Kiss, Dévényi, 
én és mások) és azt is megtiltották 
nekünk, hogy edzésre járjunk.

Mi hűségesen ragaszkodtunk az egye
sülethez,

ragaszkodunk most is, de még jobban 
ragaszkodunk a magyar atlétikához, fis 
nem tudja a szövetség elérni azt, hogy 
az MTK fenntartsa atlétikai szakosztályát, 
legalább azt tegye lehetővé, hogy másutt 
szolgáljunk az atlétikának.

Meg kell adnunk, Kövérnek Igaza van 
Végzetes .hiba lenne azonban, ha a szövet
ig  csak úgy könnyedén belenyugodnék 

abba, hogy a sok diadalt aratott kék- 
fehér színek eltűnnék a salakról. Az MTK 
vezetői mindig elég jó sportemberek vol
tak ahhoz, hogy minden sportágat meg
felelően tudjanak értékelni. Csak egyet

len lelkes szakosztályi vezetőt kell talál- 
’niok és az MTK atlétikai szakosztálya a 
mai gárdára támaszkodva hamaroen újra 
nagy lehet.

-  i.

Á kassai tankerület 
diákjainak síbajnoksásai

A KISOK kassai kerületének síbajnok- 
sagai pénteken zajlottak le a kassai 
hegyekben az Ottilia-ház környékén. Jő 
időben, és jó hóviszonyok mellett több, 
mint száz diák versenyzett.

IV. korosztály egyéni futás: 1. Dobos 
Premontrei g . '20:11, 2. Ficker Felsőipar
iskola 21:51, 3. Olejnyik Felsőip. 22:31. 
Csapatban: 1. Felsőipar (Ficker.' Olejnyik, 
Kiss) 10 pont, 2. Premontrei g. 16 pont, 
3. Felsőkereskedelmi 29 pont.

IV. korosztály lesiklás: 1. Kovács 2. 
All. g. 1:23.4, 2. Ficker 1:33, 3. Dobos 
1:34. Csapatban: 1. Premontrei g. (Dobos, 
Ferenczi, Jaschkó) 16 pont, 2. Felsőipar 
18, 3. All. gimn. 21 pont.

IV. korosztály műlesiklás: 1. Csikós
Felsőip. 2:30, 2. -Jaschkó 2:3S, 3. Kovács All. g. 2:50.8.

Egyéni összetett: 1. Dobos 282. 2.
CsikÓ3 275. 3. Ficker 258.5 pont.

III. korosztály futás: 1. Hulla K.
Felsőker. 9:37, 2. Nógrádi Felsőip. 9:53, 
S. Sípos Felsőip. 10:05.

II. korosztály lesiklás: 1. Zimmermann 
All. g. 1:17, 2. Halta 1:19. 3. Nőgráci 1:33.

Kassa város vándordíjáért: 1. Felsö- 
ipariskoja 11 pont, . 2. Premontrei gimn., 
3. Felsőkereskedelmi iskola.

j* l » a g »
Elnökváltozás a Postás SE vívószakosz

tályában.- A. Postás SE vivőszakosztályá- 
nak eddigi elnöke; Kovács József dr el
távozott erről a vezetíjhélyrői s helyette 
•Giannone Ottó lett elnök.

Hat csapat indul
a tőrcsapatbajnoksásban

A HTVIC győzelm ét 
vérlwüt — A MAC csa
pata lesz a legerő> 
watofc e l len fe le  -

A  tőrcsapatbajnokság minden év
ben á legszebb' Vivóesémények egyi
ke. Töryívóspprtunk éveken^ át las
san, de igen szépen fejlődött s ennek 
a fejlődésnek ' egyik  legszebb vizs
gá ja  a. törcsapatbajnokság, aliol ter
mészetesen az egyesületek a leg
jobb összeállítású csapatukkal • vesz
nek részt.

A z idei bajnokságban hat egyesü
let indít csapatot. Á  csapatok a kö
vetkezők: H TVK : Bedö, Homoródy, 
M agyar, B erczelly, M aszlag, Jeney, 
M átóffy, M assányi, Zirczy és Hát- 
szegh y ; M A C : Ssilassy, Szmolár,
Rajcsányi, Dunay, P esthy, Gere.vich, 
Szedm áky, F ilotás , F ehérváry; UTE: 
M árkus, Fodor, Tabajdy, Vasekj, Pa
lóca, T elegdy; BSE; Tihanyi, Ványi, 
Udvarhelyi, Schaffer, Tasnádi, Da- 
bóczy, H ajós, Topertízer, P esta ; 
BE AC: Richter, K ovács, ■ Rerich,
H orváth  József, R ajczy. Berzsenyi, 
B a y; Postás SE: M észáros, Balta
zár, Frivaldssky, M észöly, Németh, 
Pethö,

A  csapatbajnokság győzelmére 
legesélyesebb csapat a védő HTVK. 
A z ő átlagos ereje a legnagyobb. A 
H TVK -csapat M aszlay, Bedö, Zirczy 
és H átszeghy  összeállításban a leg
erősebb. Csapatában a kipróbált há
rom  régi versenyző: Hátszeghy,
M aszlay, Z irczy  három olyan oszlop, 
amelyre , biztosan lehet " építeni a. 
győzelem be vetett reményt. Bedö a 
legutóbbi versenyén olyan jó .  volt. 
hogy másról szinte • szó sem  lehet a. 
legerősebb összeállítás figyelőmhez 
vételekor. A  H TVK  csapata ebben 
az összeállításban —  verhetetlennel; 
látszik. Természetesen a vívás min
dig tart meglepetéseket! A  tisztek 
csapata mellett á  M AC csapata lát
szik legerősebbnek . Gerevich, Dunay, 
P esthy és F ehérváry  összeállítású 
csapat kínálkozik. Persze lehet, 
hogy a M AC a kardvívó Rajcsányit 
kívánja szerepeltetni. Érdekes, hogy 
a M AC benevezte Filotás Ferenc, 
ezredest is, a szövetség volt ügy
vezetőjét.

A  döntőbe négy csapat jut be. 
N agy küzdelem lesz a döntöbejutá- 
sért. Igen jó  a B E AC csapata, ha 
Bay  valóban elindul. De jó  átlagú a 
BSE és az U TE csapata is. Való
színű, hogy a  finallsták belőlük ke
rülnek ki.

A. csapatbajnokság mindenesetre 
szép sportot és kem ény küzdelmet 
fo g  hozni. A  törcsapatbajnokságot 
a szövetség -a HTVK-ban- rendezi. 
A  sportbeli. vezetést a  Jekelfalussy 
Györgyből, M isley  Sándorból és vi
téz Uhlyarik Jenőből álló hármas 
bizottság végzi. A z  elömérkőzés 
délelőtt 9 órakor, a döntő délután 5 
órakor kezdődik.

Ö 8 £ =

Hattá, hattá!
—  Itt tíyenes Gyula beszél!
—  Tessék.
—  Nem mindennapi hírt szeretnék 

bejelenteni. Gyenes Gyiila ma tartja, 
esküvőjét.

—  Gratulálunk.
—  Köszönöm. Úgy látszik, ez most 

járvány. Túl kell esni rajta. De 
négy-öt hét múlva már újra a sala
kon leszek. És ott még legény aka
rok lenni!

• , -TlTt* lemondta az összes versenyeit
Az UTE. miután legutóbbi versenyéi': 
csak három nevező akadt, hivatalosan be
jelentette a szövetségnek, hogv a vállalt 
versenyeit lemondja.

Egyenruhái, 
polgári öltönyt

előnyös teltételek 
mellett készít

Nagy Halmait
IV ., K o s s u t  fi  £ . - u ,  f
(Saját ház) Tel.: 1-836-6Ö 
A l a p i t t a t o t t s  i $99.
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GYŰJTSE! RÉSZLETEK, K E !,. 
TÉÍELEK, DIJAK LEGKÖZELEBB

Tavaszi pályázat
Boérhiaési haláritip II. 17. d. a, i ára 

Haladén—Kassa (*& 1) ,,

Hnagária—Taxi ($8) „  ........

Tljpcsü— Ekkirorr.o; (3:31 ...a..

Szóin*—Bocetai T2:l) , ,

Szegjed—Töreked (0:>35 

OamniB.—Kispest (0:4) ,, 

JuveBtiHfo-Torina f3.:f) ..

Lazio—Milano (2:ö) ,..,,
Pótroi'sfiiiy: A poiilSasi'senyben csak 
mérkőzés elmaradás |t esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt- 

versenyt űKat cl.

Korzn-Genova (8:3> »,

lágvria—Roma (3:9) a ,,.,.? ...,..
(Zárójelben ez őszi eredmények)

»síe«i;jíssíí «Sí«oeía eCíBseceessstíssuszo*
A beküldő aláveti magát a feltétetek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban lev® használatlan 1.0 filléres 
bélyeget kei! mellékelni. Aki hetenkint 
Ötnél több szelvényt küld, az tegyen

ide keresztet, vagy c£i!las»t . . . . . . . . . .

Hogyan látia Bíró 
a pályáról ml* 
amit Feldmann 
a pálya melléi
figyel mm  -

tyájáróí10̂ a s l b t a n  "  d S S S U S  í Vé<Je1®™.

€» $ e i e §  v a g y o k  
édesanyám..  .**
Csonka edzések 
a Ferencvárosban

A  Ferencváros szerdán tartotta 
első edzését, a m ásodikra pénteken 
került sor. A  szerdai edzésen nyolc 
profijátékos vett részt, a péntekin 
m ár kilenc, óriási haladás!...

A  résztvevők névsora: S zoyka  dr, 
'Hámori, Lázár, Fosa, Sárost III. (a 
fedezetek a iegszorgalm asabbakí), 
F inta , G yetvai, K iszely és Serényi.

Tátrai, Sárost dr, Jakab, Polgár  
betegeskedik. Bíró  II. szolgálati be
osztása m iatt később érkezett. B e
jelentés nélkül hiányzott m ég Pá
linkás és Kiss. M indkettő valószínű
le g  szintén beteg.

—  Ez az influenzás világ m eg
akasztja a rendes munkát, —  m ond
ja  Díraény edző.

A z edzésen az első edzés gyakor
latait ismételték m eg és azután 
újabb gyakorlatokat vettek hozzá. 
A z  izom láz nem jelentkezik túl nagy 
mértékben. Ez természetes is, hiszen 
a Ferencváros január közepén m ég 
m érkőzést játszott.

A z  edző így  beszél:
—« M ég az a szerencse, hogy az 

első bajnoki napon szabadok va
gyunk. Különben bajok lehetnének  
am iatt, hogy sok  játékosunk bete
geskedik s  nem járhat edzésekre. A  
betegségek  elég kom olyak, hiszen  
több  játékosunk nem csak az edzé
sekre nem jár, hanem m ég a hiva
talába sem  tud bemenni.

' ■— <+> ............... -

Pénteken már kétkapura 
Játszott az Elektromos

A  munkások péntekre készültek el 
a  Latorca-utcai pálya letisztításával. 
A z' Elektrom os természetesen ezt 
m indjárt ki is használta. Edzöm ecs- 
cset játszott egym ással az első és 
második csapat. A  játék  m integy 50 
percig fo ly t m egszakítás nélkül. V a
lamennyien nagy kedvvel és jó l fu t
balloztak. A m ikor az első pattogó 
labdát meglátták, m ajd kiugrottak 
a borükből örömükben. Volt is a  já 
ték  előtt olyan nagy durrogatás, 
hogy szegény kapusoknak megdar 
gadt a kezük a sok és erős bom bá
tól.

M ár az első percekben kitűnt, 
hogy  mennyire használt a P otya-féle 
eélgtmnasztika. A  keményre fagyott 
talajon olyan biztosan m ozogtak az 
Elektromos-fiúk, mintha salakon já t
szottak volna. A z izm ok és az Ízü
letek olyanok voltak, mint a jól 
olajozott motor.

Edzés után az Elektrom os tavaszi 
csapata felől érdeklődtünk Tóth ed
zőnél.

— Kincs szándékunkban ú j já 
ték ost szerezni »=■ mondta P otya  
mester. -— Ezzel a tizenöt-tizenhat 
játékossal nagyon eléged ettek  va
gyunk. A z a célunk, hogy minél 
jobban összeszoktassuk őket. E zt 
pedig csak akkor érhetjük el, ha nem  
csereberéljük őket szinte m eccsről- 
>neccsre.

kék-fehér játékosokká! és Feldraann 
edzővel. A játékosok tapasztalatai közül 
kiemeltük Bíró Sanyiét és mellé állí 
toltuk, az edzőjének a véleményét. Bíró 

pályán küzdött, Feldmann a pálya 
ínellett ■— szurkolt» . . Vessük össze, ki 
hogyan látta ugyanazokat a dolgokat a 
maga helyéről. Adjuk át a szót Bíró 
Sanyinak, aki hét fejezetben gyűjtött- 
össze megfigyeléseit:

L
Először Is m egfigyeltem , hogy 

a legnehezebb mérkőzésünk a görög 
válogatott elleni, második játékunk 
volt az l : l - e s .  Az első félidőben fer
getegesen . támadtak a görögök, v- 
zettek is l:0 -ra . M ár akkor érez
tem, nem fog ju k  megnyerni azt a 
mérkőzést. Nem. is nyertük meg. 
Szünet után támadtunk-támadtunk, 
de csak egyenlíteni, tudtunk...

(Feldm ann edző vélem énye szerint 
minden m érkőzésük  -— a ..legnehe
zebb”  volt...)

2.
■— M ásodszor m egfigyeltem , hogy 

mi a különbség a görögök  és a törö
kök játéka közt. Abban m egegyez
nek, hogy a  védelmek mind a  két 
részen kem ényen játszanak. A  csa
társorok közül a görgőké szépen, f i 
noman já tszik  és van hajlam uk az 
összjáték iránt is. A  törököké —  
darabos. Egyenkint minden játékos 
jó l kezeli a  labdát, jó  cselező, de ha 
elkapja a bőrt, vele akar meghalni... 
fis kem ények ott a csatárok is. A m i
kor először láttám, hogy  jönnek, 
mint az ördögök, odaszóltam  Kés
n ek : „N o Kari, m ost bele...”  ,,és 
azután m ár nem volt „m ese" a 
pályán...

(Feldm ann azt mondja, hogy a 
törökök  a Balkán legjobb labdarú
gói, csak e g y  kis csapatm unkát kel
lene beléjük verni. Ha, ezt m egszer
zik, hamarosan jócsengésü  nevük  
lesz a n em zetközi labdarúgófronton.)

3.
H arm adszor m egfigyeltem , 

h ogy  a gárda együtt és külön-külön 
egyáltalán nem. é r z i . fáradtnak m a
gát. fin akár m ár ma újra kezde
ném a portyázást...

(F eldm ann: „H a a. gárda eg y  ki
csit fáradt is volt néha, az előző 
m érkőzésen  pihent já tékos mindig 
magával ragadta a társaságot. Á  
Sisli ellen pihenten  játszó Dudás v e 
zén ylete  a la tt a II. félidőben hat 
dugót rúgtunk, az első félidő két du
gójával szem ben, Persze, szünet 
előtt Dudás m ég  fed ezetet játszott... 
No és sportszerűen  éltek  a fiúk...” )

4.
•—  N egyedszer m egfigyeltem , hogy 

a görög  játékvezetőkhöz hasonló 
pártatlan és  jószem ü játékvezetőket 

.talán csak Svédországban láttam. 
Pedig sportpályafutásom  alatt egy 
kicsit összebarangoltam  Európát. A  
török játékvezetőkről jót, vagy sem
mit... ^

(Feldm ann visszavágása a török  
já ték v eze tők  „ m űködése“  ellen már 
ism eretes. A  görög  JT-tagokkal 6 
is nagyon e léged ett volt.)

5.
—  ötöd ször m egfigyeltem , hogy 

mindenki vásárolt valamit, de a 
legszenvedélyesebb vásárló Kalmár 
volt. A m ik or Kalm ár  vett valamit, 
a fiúk —  persze tréfából —  annyi
ra leértékelték & vett dolgot, hogy 
Kalm ár azon nyom ban eladta a fiúk 
közül valam elyiknek —-  jóval áron 
a lu l. , .

(I t t  már Feldm ann is bent volt a 
„ pályán“ . . .  O meséli, hogy Kalmár 
egyszer  e g y  szép  antik kanalat v ett  
három fo n tér t. A  fiúk annyira 
ócsárolni k ezd ték  a valóban régi, 
szép m ű tárgyat, hogy a végén  Kal
már két és f é l  fon tért kínálta Se
besnek a kanalat, Sebes á tvette, sőt 
jószívüen k if iz e t te  égttk az eredeti 
három fo n to t. Utána Feldmann, 
mintha sem m it sem, tudott volna 
az adás-vételről, odafordult Kalmár
h oz: .J en őkém , m egvan m ég az a 
szép kanalad t  A dok érte  négy fon 
tot . . . “ )

6.

delem oda —  úgy rúgták a  dugó
kat, ahogy akarták . . .

(Feldmann edző szerint nincs tel
jesen  igaza Bírónak. Néha olyan  
rossz talajon já tszottak , hogy eg y e 
nesen -művészet volt a kapuig jutni 
a labdával. Term észetesen , annál 
könnyebb dolga volt ilyenkor az 
ellenfél védelm ének.)

T.
U toljára m egfigyelem  majd, 

hogy két hét múlva hogyan csudál- 
koznak a szurkolóink, hogy milyen 
jó  form ában vagyunk! Csak egy  jó  
irányító kell még. Ha Kalmár Jenői 
addig rendbejön, vagy Kardos Pisti 
feljavul, vagy  esetleg Cseh Matyi.... 
Node. m it beszélek, a csapatössze
állítás m ár a vezetőség gondja. A  
mi gondunk csak az legyen, hogy 
úgy játszunk a tavaszi idényben, 
mint a portyán! A kkor nem lesz 
semmi baj . . ,

(Bíró Sanyinak ezt az utolsó  
leendő —  m egfigyeléséi Feldmann  
edző teljes  egészében  aláírta. Csak 
annyit fű zött hozzá, hogy rem éli, a. 
idény kezdetére eg y  jó  form ában  
lévő, egészséges irányítója is lesz a 
Hungáriának. Szerintünk ez  nem  is 
olyan lehetetlen kívánság . . . )

Hogyan kapott ki
az angol hadsereg  
a civilektő l Y

Angol uívilválogaioti-^AngoI katonai 
válogatott 4

Színhely: a Selhurst Park. Szerény
harmadosztályú csapat, pályája ez, a 
Crystal Palaeeé. Szép hadírnultja ián  
ennek a pályának. Az elmúlt évben itt 
kapott ki öt góllal az angol hadsereg a 
franciától. Azóta az angol, hadsereg csa
pata némi megerősödésen ment keresz
tül...

Ez a mérkőzés amolyan próbajáték 
volt a francia hadsereg elleni mérkőzés
re, amelyet tudvalévőén február 11-én 
Párásban játszanak. Jó próbatárs az an
gol. válogatott!

Alig voltak kint többen, mint tíz
ezren. Ez a pálya nagyon messze fek
szik. Légvédelmi szempontból eszményi 
hely, de a közönség szempontjából nem.

így éli fel a két csapat:
Anglia (civilek); Partiam —• Bacuzzi. 

Hapgood — Crayston, Harper, Copping
— Matthews, Martin, Broome, Goulden, 
Smith.

Hadsereg; Biley Sproslpn, Beattie
— Goslin, Cullis, Mercer — Geldard, 
Kdelston, Fagan, Welsh. D. Compton.

Az első tiz percben már 2:0-ra vezet
nek a civilek. Martin lőtte törtröptéből 
az első gólt. jó húszmét.erről. A tizedik 
percben Matthews szögletét fejelte be. 
Fagan fejese jelentette a katonák első 
gólját. Welsh egyenlített közvetlen kö
zelről, majd megszerezte a hadseregnek 
a vezetést. Egyszerre ugrott Bartram 
kapussal Denis Compton beadására s 
neki sikerült elfejelnie a labdát, mi
előtt a kapus kiöklözte volna.

Három-kettő a katonák javára!
Néhány perccel a félidő előtt Broome 

egyenlít, majd a második félidő 2. per
cében Matthews megszédíti Beattiet s fi
noman emel &r, ellenkező felső sarokba- 
Ez egyben a civilek győzelmét Js jelenti.

A játék igen gyors és szép volt. Matt
hews úgy játszott, mint egy ördög. Ez 
a fiú szebretenné a Kontinens valamennyi 
labdamüvészét, de hasznosan is tud ját
szani. Martin, a birminghami vékony ta 
nító méltó párjának bizonyult a jobb
összekötőben. Goulden volt még jó ebben 
a csatársorban. Broomot megölte Cullis'. 
Smith sem volt 1ór A fedezetkor poai- 
pásan játszott, főleg Crayston. Hapgood 
volt a szellemi vezére ennek b csapat
nak.

A katonák közt Cullis e legjobb. ,Tót 
tesz rcfci a szolgálat- Sprostt n játszott 
még ragyogóan a védelemben. Mcreer el~ 
lenbea ijerp volt a szokott jó. A csatár
sorban csak Welsh tűnt ki.

Jó mérkőzés v0it.

Kik vezethetnek NBB- 
mérkőzéseket a tavasz! 
idényben?

Csütörtöki számunkban közöltük 
azoknak a játékvezetőknek a név
sorát, akik N B-m érközések vezeté
sére jogosultak, most azoknak a já 
tékvezetőknek. a névsorát hozzuk, 
akik a JT miniszteri biztosának dön
tése alapján NBB-m érközéseket ve
zethetnek a  tavaszi idény folyam án. 
Ez a névsor a következő:

Budapest: Berecz Ferenc, Berki 
Sándor, Csaba Artúr, Dankó G yörgy, 
Dobjronay Pál, Gondár Árpád, H a
rangozó Sándor, Halmai K ároly, 
Hernádi Vilmos, H orkay Gyula, H or
váth. I. László, Horváth II, László, 
Istenes Gyula, Járai József, Kalotai 
Frigyes, K arácsonyi József, Kardos 
Ferenc, K ajlinger János, Kárpáti 
József, Kertész József, K örösi Kiss 
Ferenc, K ovács Béla. Ligeti Vilmos, 
Lombos István, Matisz Imre, M lcskei 
Lajos, M ikolovics Dezső, M olnár 
Imre, Müller Gyula, N agy Ferenc 
N agy Lajos, Kecskem éti N agy Pál 
Orosz Jenő, Paróczai Ágoston, Pál 
falvi András, Paulik .János, Pintér 
Balázs, Plasz Vince, Polgári József. 
Potecz Aladár, Potecz Béla, Rajtár 
László, Ruck Ferenc, Rudas István 
Sós Jenő, Sárosi Imre, Sallay II. Já 
nos, Szigeti József, Szigeti László 
Szikszay Béla, Szilágyi Béla, Szol 
lőssy Árpád, Tasnády Gyula, Ver- 
bányi József, Závory István.

B ékéscsaba: Bedö Zoltán, Hazai 
Mihály, M ácsay Antal, Tom ka János 

Szeged : Benedek István, Grulich 
Ernő, Horváth Ferenc, Huszár 
László, L ázy István, Liliom  András 
Pataky Sándor, R em ényfy Gyula 
SchmődI József, Vezér Dezső.

P écs : Beneze A, István, Bubregh 
Ferenc, Csik Pál, D óm ján Károly, 
Frantieh Aurél, Koller József Kasl 
József, K ésm árszky Emil, Pauncz 
Márton, Pazaurek Dezső, Schwarz 
Nándor, Szlanyinka János.

É szak: A dorján Rezső, Benes
István, Benkó Sándor, Csala András, 
Bozsik Ferenc, D ojyák .Árpádé 
Drenkó József, Gönczi László, 
G yörkefalvi Sándor, H alácsy József 
H egyi Zsigmond, Huszár Imre, Kau 
kés Kálmán, K ostyál Gusztáv, Má- 
gori József, M arosfalvi István, Mar 
kovich Gusztáv, Palkó István, Rei 
bel Ferenc, Sasi Lajos, Takács Sán
dor, Takács Ferenc, Takács József, 
Toporcsák István, Török István 
Vilezsál Árpád, Zsiday Ferenc.

K elet: Bakó Gábor, Csaba János 
dr, Debreczeny K ároly, Egressy Pál 
Ferencz Imre, Ferenczy Kálmán. 
Kiss Gábor dr, M adarász János, Né
meth Ferenc, Sass Béla, Szabó K ál
mán, Szukovszky Mihály, Takács 
Jenő.

K isalföld: Hegedűs Antal, Hoch- 
reiter István; Horváth Antal, N em 
csók István, Vincze István, Vörös 
Pál.

K iskunság: Huszár Dániel, Várady 
Kálmán.

K özép : Deák József, Kiss László, 
Kollár István, Kozanek Pál, Pintér 
Ferenc:

M OVE: Egervári Béla, Fibjnger 
Sándor, Csaba Mihály, M agyari 
Géza, Márton Ferenc, Sándor István, 
Sebarle Sándor, Szűcs Ferenc, Tas 
nádi Tibor, Venezei Gyula.

N yu gat: Böröndi Zoltán, Czeezeli 
G yörgy, Csermely János, Fertői Jó
zsef, Gránássi István, Horváth Já
nos, Kamarell Pál, Keresztényi Fe
renc, M jkóczi A lajos, Periinger Fe 
renc, Potyi János, Sehramm Ferenc, 
Szalay János, Veér János,

—  H atodszor m egfigyeltem , hogy 
miért rúgtak  néha — nagy fö lé
nyünk ellenére! —  olyan kevés du-

Kőiíüidt híradás szerint a görög: sző-1 gót a  csatáraink ? Egyszerűen csak 
• etmg- szeretné a magyar labdarugó vá- azépt m ert főitek. De fia néha
ísaa-fottaj Athénban efy  mérkőzést ja t-1 . .... t . . . . . .
as-Has |eivetették a félelem érzetüket, akkor

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
Fehér István: A pótversanyben nem a 

BVSC, hanem, a ETK neve volt elöl a üu 
fordítva tippelt. Ezért; 3—0—3 pont. 
Borndt A.; Szelvényeit újra átnéztük, de 
a IV. fordulóban csak 17 pontos szelvényt 
találtunk. Amennyiben a IV. fordulóbeli 
legjobb szelvényét két napon balül rész
letezi — újbál megvizsgáljuk. Burást I.: 
101. p. Simon Fái Békéscsaba; Szerin
tünk 83 pontja van. Felszólalásában nem 
részletezte pontjait p így azt -elintézni 
nem tudtuk. Ha két napon belül beküldi 
a részletezést, megvizsgáljuk- Séty K-» 
Az V. fordulóban csak 14 pontot szerzett 
Krehova V..* Számítása helyes. Kenessey 
V., ifj. Tihanyt G.: Azért nem voltak fel
sorolva, mert mindketten az általános 
csoportban indultak. Az általános csoport
belieket pedig csak 100 pontig soroltuk 
fel. Vásrner Antal: Az V. fordulóbeli szel
vényeit a héten küldte be s így termé
szetesen ezek nem érvényesek. A bélyeg 
a rendelkezésére áll. Borossy Gj .: A bizo
mányosunk útján már küldtüna.

Cserdi Béla; Alikor lett volna 24 pontja, 
ha a Napolt győz és nem a Liguria- — 
FerrnUi A.: A bélyegeket nedvesen rakta 
bő s így hói darab teljesen öaszer&gr»dl- 
Amennyiben kicseréli őket, úgy szelvé
nyei érvéayoeok lösznek.

GYŰJTSE! RÉSZLETEK, F E L 
TÉTELEK, D IJA K  LEGKÖZELEBB

Tavaszi pályázat
Beérkezési határidő II. 17. d. a. I óra 

Hal-adás—Kaessí (8:1) .. 

Hungária—Tajti (3:3) ,„

Ujpest—Elektromos (-3:3) ,,

Szolnok—Böps'kai (2:1) „, , . . . . - .  

Szeged—Törekvés (0:0) ..

Gjunmar-Ktopost (0:4) „

Juventus—-Totrino (2:1)

Lazlo—Milano (2:0) . . . .
Pétverseny: A pontversenyben csali | 
mérkőzés elmaradása őseién Lsrül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.

Novara-r-Gettova (3:3)

liigurla—Roma (2:2) . . . .
(Zárójelben az őszi eredmények)

Cím: ...................... ..............................

A beküldő aláveti magát & feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell meiiékcM. Aki hetenkint 
ötnél több szelvényt küld, az tegyen

ide keresztet, vagy csillagot

b s z k r t  m a r  a  s z a b a d b a n  r d z
Kutrucz Jánossal, a BSzICRT edzőjével 

mm2* a villamoscsapat tavaszi előkészületeiről.
. " J é  elmúlt héten már a szabadban 

edztunk. Főként futottak a fiúk.
Lsbdázás is volt?

. ~  Nem, labdát egyelőre nem kapnak 8 
játékosok, majd csak a jövő hét után.
Most különben úgyis hó borítja a pályánkat.

— Mikor takaríttatják le a Pályájukat?
Valószínűleg még a héten. Most 

átiratban közölte a szövetség, hogy az én 
ifjúsági csoportomnak 11-ére, vasárnap 
délelőttre van kitűzve az első szabadtéri 
edzése a mi pályánkra. Addigra annál is 
inkább le kell takarittatnunk. mert utána 
egy hétre már ml is igénybevesszük két- 
kapus játékra. A MAVAG lesz ág edző- társunk . . .

FÁBIÁN JÓZSEF ÉS MOLNÁR IGNÁC 
GYŐRBEN

A magyar labdarúgás két kiváló szak 
embere vidéki körútja során ma Győrbe 
utazik. Fábián József délelőtt, Molnár 
Ignáo pedig délután tartja meg filmbe
mutató keretében az előadását az ETO 
torna termében.

VADAS IVÁN TART ELÖAPAST
f  labdarúgó pdjők legközelebbi szak-érte- 
kezletÓD. A n«ve.y atléta-szakember a be- 
meleg-ítésféj. stuiak özük séges-^g-éröl és
Keresztülvitelének módjairól fog beszélni-
Az előadást vita követi, majd a Jabda- 
raj3$lt erőnléti részéről és cél tornájáról 
beszél Pálfai János. Az -előadások este 
fi órakor kezdődnek az MI»Sz földszinti 
nagy tanácstermében.

A ROMÁN VÁLOGATOTT
csapat a jövőben csak akkor kap enge
délyt külföldi szereplésre, ba a csapat 
játékosainak 75 százaléka román szár-1

3üt a határozatot a román Or-. vezeti Sós helyett, aki a tavaszi jdónvt 
lomén legfőbb ben már -----  é o^ n iw u . • -

H B. Vasutas
nem szereti a Fe l
vidéki csoport©*: 
Fél, kogv felesik

A z NBB-ben sóit a- panasz. Szer
dán este két NBB-lntéző is elpa
naszolta sérelm eit V ághy  K álm án 
főtitkárnak.

Januárban jóva l csendesebb a  
íutballház, m int bárm elyik m ásik 
hónapban. Ilyen  volt szerdán este is. 
Csupán a  B. Vasutas Gleisza-ügye 
hozott egy kis életet a néptelen .fá
ink közé.

A  legkorábban Szalay János, a 
BVSC intézője érkezett. A m íg  a  
tárgyalásra került a  sor, addig 
a G leisea-ügyet mesélte el Vághy-, 
nak az intéző. A  G leisza-ügyröl a  
BVSC-re, m ajd  az egész N B B-ro 
kiterjedt a  beszélgetés. Szalay Já
nos nem tartja  Igazságosnak, hogy  
a legnagyobb létszámú felvidéki cso
portba csak a  BVSC és a  BSzK R’F 
kapott beosztást,

—  A  B S zK B T  és a  8. Vasutas ' 
utazik a legtöbbet, —i mondta. 
N ekünk tizenötször kell nagy távol-  ) 
súgókat, beutaznunk, míg a felvidéki ' 
egyesü letek  csak egyszer  jönnek Bu
dapestre. Ha egym ással játszanak, 
sohsem  kell néhány óránál többet 
tölteniük a vonaton. N ekik  az éppen  j 
annyi, mint ha mi Ceglédre, vagy  
Szolnokra m ennénk játszani.

—  M aguk ingyen utaznak, - -  inti, 
le Szalayt Vághy.

—  D e mi nem , szól közbe K loy- 
ber Viktor, az M LSz háznagya, aki 
civilben jx B S zK R T  egyik vezető em
bere. E ttől kezdve m ost már ketten 
próbálják V ágh y  Kálm ánt m eg
győzni a Felvidéki csoport helytelen 
beosztásáról.

—- A  BVSC) is csak bajnoki m ér
kőzésekre kap Bzabadjegyet —- mond
ja  Szalay —  de azt is bármikor 
m egvonhatják-

- N o ,  de ked ves Szalay komám, 
nekem  akarod e z t  hemesélni, a vas
utasnak?  válaszol tréfálkozva a 
főtitkár, —- fin vasutas családból 
származom, tudom , hogy milyen is 
az a szabadjegy-rendsser. Különben 
is m iért e s tek  ú gy  k é tség b e? őrül
je tek , hogy gyakran  kiruccanhattok. 
Tudjátok, h o g y  m ilyen szép kislá
n yok  vannak a felvidéki városok
bant

Már K loyb er  V iktor Is a vidámabb 
oldaláról fo g ja  fe l a  dolgot, csak 
Szalay küzd kétségbeesve a kom oly
ságért és a BVSC-sérelm ek orvos
lásáért,

- Tizenöt pontunk van  mond
ja  g ezzel a  kilencedik helyen ál
lunk. A z  Alföldi csoportban
ugyanennyi pontta l második helyen  
állanánk. H át igazság e z ? .. M ég az 
is előfordulhat, hogy kiesünk■ h i 
szen a F elvidéki csoportban csak  
nyolc csapat marad állva. Lenne 
csak nálunk a W M F  Cl W  ugyan  
nem ér  esk etn é  m agát az NB-ben  
már a ba jnokság félidejében. M ég  
talán első sem  lenne!

Á vitát és a panaszok özönét a 
Gleisza-ügy tárgyalása szakította 
félbe. Mint tudjuk , ott sem járt si
kerrel a BV SC akciója .

tsságőr Szervezőt ás a 
eporthatósag közös ülésén kozták.

A Gamma SzISE edzéseit Józaa é :.................. t. aki a ta—  '
foglalkozik

i csapattag amatőr



I í90RT
A bagam éri diákok 

levele a miniszteri 
biztoshoz

A  napokban levelet hozott a posta 
a  miniszteri bizto3 címére. A. levél
ben megható sorokban egy kis bihar- 
m egyei község 11 diák-labdarúgója 
használt felszerelést kért a m inisz
teri biztostól. A  levélben a kővetke
zők  olvashatók:

„...szégyenpírban ég az arcunk, 
jiogy kérnünk kell. Mindent m egtet
tünk, hogy ezt elkerüljük. Bagam ér 
községben egy évvel ezelőtt m egala
pítottuk a BFC-t. N agy  sikereink 
voltak. A  környékbeli csapatokat 
mind legyőztük. A  község lakossága 
nagyon szereti a labdarúgást és sok
szor m integy 1000 néző is eljött a 
mérkőzésünket megnézni. Tapsoltak, 
örültek a jó  játékunknak. Belépődíj 
ezeken a m eccseken nem volt, hiszen 
olyan szegény nép lakik erre, hogy 
nem tudnák a  legcsekélyebb össze
get sem m egfizetni. Am ikor aztán a 
felszerelésünk tönkrement, házról 
házra jártunk és kértünk. Elutasí
tásban volt részünk. A  nehéz Időkre 
hivatkoztak, nem tudtak adni."

. .  nem maradt m,ár más szá
munkra —  írják a  diákok — , mint 
az, hogy  M éltóságodhoz forduljunk. 
Szánjon m eg bennünket. Utolsó re
ménységünk, h ogy  M éltóságod segí
teni fo g  rajtunk. H a nem kapunk 
valamilyen, akár kim ustrált felsze
relést, akkor kénytelenek lennénk a 
sok  dicsőséget aratott csapatunkat 
f  eloszlatni. “

A  miniszteri biztos máris intézke
dett és a  tizenegy bagam éri kisdiák 
hamarosan m egkapja a  cipők kivé
telével mindazt, am ire szüksége van 
a  csapatnak arra, hogy eddigi dicső
séges szereplését tovább fo ly tat
hassa.

Vasárnap, 1940 február

Csikós marad a Taxiban
Az amatör alapra áttért Taxisok nagy 

problémája: az idegen állásokban dolgozó 
játékosok ügye végleg megoldódott. 
Szabó II., Tóth II.. Odry és Szikár közös 
megegyezéssel szerződést bontott.  ̂ Az 
egyetlen vitás kérdés — Csikós Gyma, a 
jeles válogatott kapus maradása — i* 
teljes megelégedésre megoldódott. Ezek 
szerint a volt. Pliöbus-kapus tavaszi 
idényben i« a Taxisok kapuját íogja 
védeni.

— A magain -részéről nagyon őrülök 
— mondja Takács edző —, hogy Csikós 
marad. Nagy megnyugvás az ctfész 
csapatnak, hogy a kapuban biztos, jokezu 
fiú áll A védelemmel tehát nem lesz 
«emmi haj. Tóth Tajos is marad, így a 
iedezetsorunk is jó, a csatársorba pedig 
egy-két új játékost akarunk szerezni. 
Talán már az Újpest elleni barátságos 
mérkőzésünkön helyet is kapnak az újak 
a csapatban*

M á r  I t t  á l l  a  k ü s z ö b ö n !
Kétkapus Játék, szabadtéri, vágj’ torna
termi edzés szerepel K B-esapatalnk 
mai műsorán
Egy kis seregszemle - két héttel 
a tavaszi bajnoki rajt előtt

„BEFAGYOTT”  AZ MÉSZ
Csukott ajtókra találtak szombaton azok 

a futballemberek, akiket útjuk a 'áaasz- 
utcába vezetett. Kifogyott az ", ?? 
szene, a hideg szobákban íagyoskodo 
tisztviselőket a miniszteri biztos n®a' 
küldte, ő maga pedig elutazott vidékre. 
Hétfőn azonban újból megindul a rendes 
jnunka a szövetségben.

egyébkén t nem  a régi térdsérülése 
újult ki, hanem a jobbcom bjában szer
zett húzódást. Kalm ár m ielőbbi m eg
gyógyulásáért erősen fohászkodnak 
a kék-fehérek, mert Kalm ár a Hun
gária iaavszi csapatának közép
csatár jelöltje. M ondhatnék: ö  az
egyedüli középcsatárjelölt, mert 
Cseht mindenképpen összekötőben 
akarják játszatni a tavasszal.

M a: SsegecS—SsAK  
barátságos méfHesés
A  Szeged az elmúlt hét folyam án 

m ár elhagyta a tornatermet. Pént- 
ken nagy viktoriázás fo ly t a SzAK - 
pályán, utána hólapátolás követke
zett. M arkavics Szilárd elnök veze
tésével az elnökség tag ja i is lapátot 
ragadtak, hogy & pályát minél ha
marabb megszabadítsák a. hótól. Ma 
délelőttre használható állapotban lesz 
a pálya és nem lesz akadálya annak, 
h o g y 'a  Szeged összem érje ra jta  az 
erejét a SzAK  csapatával. A  mérkő
zés délelőtt 10 órakor kezdődik.

Szegeden m ég az az újság, hogy 
HéSSer edző a napokban Pesten járt. 
K özépcsatárt keresett. Á llítólag ta 
lált is m egfelelőt, de igen m agas lé- 
lépést kértek a fiúért és így  az ügy
—  legalább egyelőre — • tárgytalan
ná vált.

a Ferencváros — 
tornateremben
—  R engeteg  hajú«!? i?«n a hóval

—  mondotta szombat délben Mester
György, a ferencvárosi pálya igaz

olyan erős BUBiueira -----—  | gatója. —  K ét nappal ezelőtt élkezd-
erejét, mint a Kispest, részben, mert j tűk a futópálya hótalanítását, a szel 
a mérkőzés színhelyéül tervbevett j azonban másnapra 10— 12 centim éte- 
Törekvés-pályát m ég nem tisztítot
ták m eg teljesen a hótól, (A  kis- , 
pesti pálya m ég teljesen  hő alatt | 
van!)

~  Mi okvetlenül m érkőzni sze -  \ 
retnénk, —  mondotta Szűcs Nándor 
intéző. —  Ha a Törekvés-pályán  
csak egyetlen  mód van a já tékra , 
akkor játszani is fogunk. E llen fe
lünk a K A C  csapata lesz. Ha m ér
kőzni nem  tudunk, akkor a T örek 
vés-pálya tornaterm ében fogunk ed 
zeni vasárnap délelőtt 9 órai k ez 
dettel.

Kispesten még az az újság, hogy 
m egszűnt a „Boldizsár-ügy". Szent 
a béke a Kispest és a játékos kö
zött.

M ás: Varga dr abbahagyja a
labdarúgást. Edző lesz. Szombattól 
kezdve már ö vezeti a KAG edzé
seit. ,

M ás: Kaloesay jó eredménnyel
tette le első szigorlatát.

H óhegy ide —  hóhe jy  oda, 
ónos eső ide, —  ónos eső oda, 
az igazság az, hogy m ár csak két 

m hét választ el bénánkét a tavaszi 
bajnoki rajttól. K ét hét igen  
rövid idő. Olyan rövid, hogy szin
te  máris azt m ondhatjuk, hogy  
benne vagyunk a bajnoki idény
ben. Csapataink lázasan készülőd
n ek  a nagyon nehéznek és na
gyon  izgalmasnak ígérkező ta
vaszi csatákra. E z term észetes  is. 
A rról —  sajnos —  mínálunk m ég  
mindig lehet vitatkosgatni, hogy  
labdarúgóink télen  tétlenek <.e- 
gyen ek -e, avagy nem, az azonban 
pillantig sem  lehet vitás, hogy  
két héttel a rajt előtt már egyik  
csapatunk sem  lehet tét-len. Vala
mit m indegyiknek csinálnia kell, 
ha nem  akar lemaradni a tavaszi 
nagy versengésben.

H ogyan állnak hát csapataink  
jelen  pillanatban* H ogyan k é 
szültek eddig és .mit csinálnak 
m a?

Tartsunk eg y  kis seregszem léi 
NB-csapataink felett.

Kispest mérkőznék, 
ha lehetne
A  vezető Kispest háta m ögött 

hat tornaterm i edzés van s a veze
tőség szerette volna, ha m a már 
kom olyabb m érkőzést bonyolít le a 
csapat. Úgy volt, hogy m a a Tö
rekvés lesz az ellenfele, ebből a 
tervből azonban nem lett semmi. 
Részben azért nem, mert a Törek
vés még korainak találta, hogy 
olyan erős ellenféllel mérje össze

kezd a hólapátolásnak, nem lettünk  
készen  a munkával. Csak a fé l
pályát sikerült megszabadítanunk a 
régi hótöm egtöl. íg y  azután kén y
telenek voltunk lemondani a Kis
p esttel tervezeti m érkőzést, noha 
ez t talán lem ondottuk volna akkor  
is, ha rendben volna a pályánk, 
m ert kissé korai lenne mindjárt a 
K ispesttel m érkőzni. M ivel pén te
ken erős edzésünk volt, vasárnapra 
pihenői adtunk a fiúknak.

H Bocskai
és ki csodakapus
A  B ocskai debreceni különítménye

A Hungária Nagryhecskerekcu. A nagy- 
becskereki Borac február 10-re meghívta 
a Hungáriát.

Gidófalvy Pál dr, Gálífy András és 
.■Rubint Lajos pénteken Szegeden járt. 
A szegedi alosztály vezetői, valamint az 
egyesületi vezetők és játékvezetők rész
vételével népes megbeszélést, tartottak.

Hatvanban is van már labdadobógép és 
sövény gát! A Hatvani Vasutas SE Bátrán 
Ferenc MÁV főtanácsos jóvoltából labda
dobógépet és sövénygátat kapott. .Amint 
az időjárás megengedi, a hatvani játé
kosok ezeken fogják tanulni a fejelés és 
rúgás művészetét. A tornatermi edzések 
javában folynak.

Eleken tárgyalások folynak, hogy ,a 
levente egyesület és az ETC egyesüljön. 
Külön-külön egyik sem bírja a terheket, 
együttes erővel pedig ismét naggyá tehet
nék az eleki futballt.

Az MPSC már jó  darabon letisztította 
a pályáját a hótól, amikor jött az újabb 
hóesés. Rövidesen azonban ismét nekilát
nak a páiya megtisztításának, mert már 
a szabadban szeretnének edzést tartani a 
rózsaszín feketék.

A Cs. MOYE délután helyett mn dél 
előtt tart tornatermi edzést. X) óin tán
köztívűlést tartanak a csepeli amatőrök.

Á. Pénzügy vasárnap délelőtt 10 órakor 
tartja első kétkapus edzőmőrkőzését 
Aauinóifmban a. Gazgyár pályáján.

Sobotliát, a sokszoros <!seh válogatott 
játékost a ypalatol Hajdúk szerződtették 
edzőnek, Soboka játszani is fog a csapat-
^Szorgalmasan edzenek a BEAC-labda- 
rúBók Egyelőre a tornateremben végzik 
e? a gyakorlatokat. Ezeket Bácsalmási 
Péter dr vezeti, a pályán Soponyai János 
irányításával készülnek majd a tavaszi
SdBaJbLaZv a r a teKTC> mert. néhány játé
kosának az eltiltása átnyúlik a tavaszi 
Idényre. Az eltiltottakéit íijusagiaK fo0ják
P6AGázfyár február 8-án kezdi meg edzé-

BeHirzcr, a LIguria volt-Jadött *osztálybeli VigevancAoz szerződ •
A spanyol labdíUAgasban újra beveze 

tik a hivatásos játékosok lendízerét. 
A legnagyobb havi fizetést 600 pezeta 
J>aa állapította meg; a, saövetséífe

HózsiÉib-ZsiyioÉ
kávéház, étterem , 

grill

Vörös, B erecz, Janissó és Palotás 
—  három  edzést tartott tornaterem 
ben, kedden és pénteken m ár a pá
lyán m űködtek a debreceniek. (A  
Pesten tartózkodó Bocskai-játékosok 
a M AVA G  edzéseit látogatták szor
galm asan.) Ma, vasárnap nincs ed
zés. A  jövő  héten kedden és csü
törtökön gyakorolnak a debreceniek. 
Csütörtökön lesz az első kétkapus 
játék. V agy  a DVSC, vagy  pedig 
az aknasilatinái bányászok csapata 
( M arkos az edzőjük) lesz a Bocskai 
ellenfele.

A  stadion hőtakarója —  sajnos — 
m ég érintetlen. A  város nem akarja 
a  havat lehordatni róla, m ert attól 
fél, hogy ez m eg fo g  ártani a fűnek 
Éppen ezért a B ocskai megállapodott 
a DVSC-vel, h ogy  a jövő  héten a 
diószegiúti pályán fo g  edzeni. K öny- 
nyen lehetséges, hogy az első _ ba j
noki m érkőzés is a DVSC-pályán 
kerül sorra.

Újság még, hogy a Bocskai ed
zéseit szorgalmasan látogatja egy 
K óródy  nevű romániai fiú. Kóródy  
kapus. A  szakértők azt mondják, 
hogy nagyobb kapustehetség , mint

nem tudták eltakarítani s így  a mér* 
közés elmarad.

Sós edző m ondja:
.— N agy kár, hogy a m érkőzést 

nem sikerült nyélbeütnünk, mert!. ffi 
csapatnak már m eccsre volna szük
sége. Edzés azonban mindenképpen  
lesz  —  éspedig vasárnap délelőtt 10 
órai kezdettel. A z  edzés keretében  
Végig fog ju k  próbálni azokat a ver
seny szám okat, am elyekben fiaink a  
közel jövőben a T örekvés-já tékosok
kal fog já k  összem érni képességeiket.

(A  Törekvés a közelmúltban ki
hívta a Gammát különböző atlétikai 
és futball-szám okból álló barátságos 
klubközi viadalra. Szerk.)

A  Gammában egyébként az az 
újság, hogy s. csapat változatlan 
buzgalom mal keresi tavaszi közép- 
csatáról. Hidasi cs Turay II  a kisze
melt jelölt.

Taxisok i labsfás ed zés
—  A  szőnyiútí pályán m egkezd

tük a hónak az eltávolítását - 
mondta szombaton H lavicza János, 
a Taxisok főtitkára —  de _ vasár
napra sem m iképpen . sem  leszünk ké
szen a munkával és éppen ezért k él- 
kapus já tékról nem lehet szó. Kilenc 
és tíz óra között azonban összegyűl 
a gárda a pályán eg y  kis jő  küldés 
labdaedzésre. <

A  Taxisoknál az az újság, hogy 
Takács Géza edző különös gonddal 
foglalkozik azokkal az amatőr játé
kosokkal. akik a tavaszi idényben 
szóhoz juthatnak az NB-esapatban. 
A zt akarja, hogy o lyan  erőnlétre te
gyenek szert, hogy bírják az N L - 
mérkőzések iramát.

M ás: valószínű, hogy egyik-m ásik 
profijátékos hajlandó lesz amatőr- 
alánon is látszani az am atőr rend
szerre áttért Taxiban. M ost folynál: 
a tárgyalások...

JA Z Z . t Anc.

K a s s a :
Még nem volt a pályán
A  Kassai AC egész télen szorgal

masan edzett —  a tornateremben. A  
pályára még nem tudtak kijutni, 
mert a pályát vastag hótakaró bo
rítja és a hó eltakarításához még 
hozzá sem kezdtek. A  jövő héten 
azonban talán már pályára léphet
nek a kassaiak.

Újság: Két-három új játékos
van a kassai láthatáron. A  meg
szerzésükre irányuló árgyalások

rés havat hordott oda, ahol m ár el
takarítottuk a hóréteget. Szom baton  —  ---------• j—
délelőtt m egkezdtük m agának a pá- > kot játszik egymás ellen a Haladás 
lyának a letakarítását, de az ónos 1 I. és a II. Az NB-csapat összeállí- 
eső korcsolyapályát varázsolt a m eg- i tása ez lesz: 
tisztított részre és ezért a munkát j Körm endi 
félbeszakítottuk. _ _ ; j Pillér, Kiss,

Újpest kétkapura Ját
szik — 2&45 percen át
A, lilák ma már hetedik edzésüket 

tartják. Háromszor tornateremben, 
háromszor pedig szabadtéren edztek 
az újpestiek s szerdán már h ét- 
kapura is játszottak. Pénteken nem 
volt labdás edzés. A  gárda kivonult 
a megyeri dombokra. Útközben hol 
erösiramú gyaloglás, hol séta, hol 
rövid vágta, hol pedig lassú futás 
szerepelt a műsoron.

A  kispályát csütörtökre teljesen 
megtisztították a hótól, sajnos az 
újabb hóesés ismét elég vastag hó
réteggel borította el a talajt. Ma 
délelőttre ezt a havat is eltü n tetik  
s ha éjjel nem jön újabb havazás, 
akkor a lilák ma délelőtt 10 órai 
kezdettel 2x15 perces m érkőzést ■ já t 
szanak. A z  Újpest és az UTE játé
kosaiból két körülbelül egyforma 
erősségű csapatot fognak összeállí
tani s ez a két csapat fogja össze
mérni az erejét. _

Újpesten még az az újság, hogy 
Hidasi talán m égsem  m egy él.

M ás: Szalay pénteken nekivetkő
zött s megpróbálkozott az edzéssel, 
de hamarosan feladta. Egyelőre még 
gyógyítgatnia kell beteg lábát - 
hölégkezeléssel és más gyógymódok
kal.

A Hungária pihen —babérjain
A  kék-fehérek csak kedden érkez

tek haza dicsőséges, de fárasztó 
görög-török portyájukról s így m a  
m ég sem m it sem  csinálnak. Keddig 
szabadságot kaptak a játékosok. 
Akkor lesz az első ,,tavaszi“ edzés.

A  kék-fehér berkekben azt emle
getik, hogy Titkos, Turay és K alm ár  
megsérült a portyán. Remélik azon
ban, hogy egyiknek sem olyan sú
lyos a sérülése, hogy ott ne lehet
nének a tavaszi rajtnál. K alm árnak

hogy nagyooo aapusieneiseg , m im  folynak.' a  nevüket egyelőre termé- 
A lberti volt. Csak az a baj, hogy | szetesen hét lakat alatt őrzi a ve- 
egyelöre a román szövetség nem zetöség. 
akarja kiadni.

Haladás:
Kétkapus Játék
A  szombathelyi csapat mögött 

már hét edzés van. Ebből hármat 
tornateremben, négyet a pályán bo
nyolítottak le. Ma délelőtt 11 óra
kor az SzFC-pályán kétkapus játé-

A  csapatról Dimény edző így be- 
szélt> •

—  Vasárnap délelőtt 10 órai k ez
dettel lesz a harmadik tornaterm i 
edzésünk. E zen már szertorna és 
tornaterm i já ték  is lesz. Szeretném , 
ha ezen az edzésen több já tékos  
venne részt, mint a szerdain és a 
péntekin. A  jövő  héten okvetlenül 
kim együnk a pályára, m ert február 
11-én már m érkőzni akarunk.

A  Ferencvárosban még az az új
ság, hogy Sárost dr m ár fe lk elt a 
betegágyból. Szombaton már bent 
volt a hivatalában és kedden már 
valószínűleg ö is edzésbe áll.

E l e k t r o m o s  I . —Elektromos II.
Talán egyik csapatunk sincs az 

edzések teién olyan előrehaladott 
állapotban, mint az Elektromos. 
Január eleje óta hetenklnt, három 
erős edzés is volt az Elektromosok
nál. Január utolsó hetében már a 
pályán edzett a gárda —  éspedig 
ötször egymásután, múlt pénteken 
pedig már kétkapura is játszottak.

A  pályát megtisztították a nagy 
hótól. Hála a Duna közelségének, 
nem okozott nagyobb gondot a hó
tömegnek a pályáról való eltávolí
tása.

Úgy volt, hogy ma a Kelenfdi AC 
csapatát látja vendégül uz Elektro
mos a Latorca-utcában. Ez a mér
kőzés elmarad. Helyette 3 órai kez
dettel Elektromos I.- Elektromos II. 
mérkőzés lesz mintegy 50 percen át.

Újság: Buzássy körülbelül két hét 
múlva már edzésbe állhat.

Törekvés s 
Birkózás a hóval
__N agy igyek ezettél fogtunk néki

a palya letakaritásának  mesélte 
Tcsnády József, a Törekvés intéző
je TWf sajnos azonban a csütörtöki 
újabb hóesés egyelőre  keresztül 
húzta szám ításainkat. Hiába fogad
tunk fel S0 m unkást és hiába álV 
neki m ég vagy 40 önkéntes jelent

k o s á r l a b d a

KISOK BAJNOKSÁG
I. esoport

Gyakorló grlmn.—Pestújhelyi fiz. 43:36 
09:19). Vezette: Mészáros. Kosárdobó:
Kelsz (35), Pieke (6) és Tauszlg (2), 
illetve Faragó (IS), Botlik (11), Somlai 
(7) és Leszler. „  ,

Szent István fk.—Zrínyi í?. 11T>:6 (54:2)! 
A mesterek”  ismét kitettek magukért. 
Kosárdobó: Kamancza (45), Otte (24),
Szép (20), Sólymos! (15), Stadlcr (4), 
Bakos (2), illetve Balogh (4) és Bakos (2).

II. csoport
Gyakorló fk.—Bákóczi fk. 34:18 (14:13). 

Vezette: Körmepdy. Kosárdobó: Szabó
(18), IlJy (7), Engel (4), Szombathelyi 
(4) és Molnár, illetve Molnár (9), Bagarus
(4) , Nagy (3), Jóst és Böröck.

Izraelita g.~Berzsenyi g. 31:14 (loíjj*.
Vezette: Nonn. Kohn (12), Diamant (6), 
Rosenberg (6), Laube (4), Bleier (2) és 
Goldsteln, illetve Serény (8), Szedlák, 
Hcllik és Forgács (2—2).

III. csoport
Újpesti g.—Elektromos szakiak, 47:15 

(24:7). Vezette; Badacsonyi. Kosárdobő: 
Randa (22), Hernesz (15), Kahane (7J, 
Babocsaí (3), illetve Déri (10), Wmdt 
(2). Csapó (2) és Szűcs. ' ■Széchenyi fk.—Szent László g. 44:19 
(25:10). Kosárüobó: Kapás (18), Fülöp 
(16), Borsos (4), Farkas (4), Balogh 
(2), illetve Barcsay (12), Pallós (4), 
Marosi (2) és Váci.

JV. csoport
Szent Imre g.—Piarista g. 55:23 (24:19), 

Vezette: Badacsonyi. Rébay (22). Araczky 
(10), Buhász (10), Medgyessy (fi). Kocsié
(5) , Rokonai (2), illetve Luchesi (15), 
Csontos (7), Schanda (6).

Werböczi gtmn.—Eötvös gimn. 34:?® 
(11:19). Vezette: Farkas. Stolpa l20),
Szukovátny (10), Gálborg (4), illetve 
Szomolnoky (13), Vörös (6), Hinza (4), 
Schuk (4), Kármán (2) és Bokor.

Cisz tér g.—Werböczi g. 30:24 (9:10). 
Vezette: Bácsalmási dr. Kosárdobó:
Rébay (10), Medgyessy (7), Kocsis (6), 
Buhász (5). Aradzky (2), illetve Stolpa 
(15), Balogh (4), Szukováthy (5).

Kossuth fk.—Eötvös g, 24:21 (18:9).
Vezette: Farkas. Kosárdobó: Erdei (12), 
Herczegfalvi (10), Kukorelli (2), illetve 
Szomolnoky (8), Hinza (6), Koös (4), 
Schuk (3).

IV. osztályú bajnokságért 
Négy emberrel is gyes a Müegyetans
MAFC 'III.—TFSC - IV. 46:29 (24:8).

Vezette: Kardos és Szamosi. A U. félidő 
12. percében Szomolnokj't a játékvezető 
négy személyiért kiállítja, de még Így is 
könnyen győznek a műegyetemiek, 
Kosárdobó: Szomolnoky (17), Vadász és 
Ruják (12—12), Katona (4) és Szilvássy. 
Illetve Szabó (11), Nemesdaróczy (10), 
Budavári" (8).

Bnrva játék kiállításokká!
KAOE—BSE 26:17 (1.7:6). Vezette:

Héra és Velkey. Megérdemelten győz a 
KAOE. Szántót és Mazákot verekedésért 
kiállították. Kosárdobó: Szabó (13), Frey 
(S), Szombathelyi (5). illetve Brandy (6), 
Nagy (6), Laki és Sárosi (3—3),
A IV. osztályú bajnokság mai műsora:

Műegyetem: 10 órakor: Gamma—KAOE 
(vezeti: Mészáros és Herz). I li W4rí* 

pmym. uuur. a « w » .  ÍH.-MOVE RAFO (Lakatos és J&nosr
tottak a regi hótól, a  csütörtökön |g|v i2; m r t s e —TFSC in .  (Mészáros 
lehullott havat azonban vasárnapig í és Nonn);

-  Kálasi, Krasznai —  
K ovács II. —  Szabó, 

Gazdag, M órócz, H éjjá , Lovász.
A  mérkőzés azért lesz az SzFC- 

pályán, mert a Haladás pályája je
len pillanatban —  jégpálya. Való
színű, hogy a Kassa elleni NB-mér- 
kö2)és is még az SzFC-pályán kerül 
sorra. Március 3-án a Ferencváros 
felleni meccset azonban már saját 
pályáján akarja niegrendezin a Ha
ladás.

Csütörtökön az SzFC-vel, 11-én pe
dig a győri Egyetértéssel mérkőzik 
a Haladás.

Újság: L ovász  lába —  úgy látszik 
—  teljesen rendbe jött és számítani 
lehet rá a tavasz folyamán.

Sxoínok: Mérkőzési
. A  Szolnoki M Á V  eddig kilenc ed
zést tartott, ebből kettő már szabad
téren folyt le. Pénteken kétkapura 
is játszott a gárda, igaz, hogy csak 
kisebbített pályán. Két hevenyészett 
kaput állítottak fel a két partvona
lon s ezek ellen vezették a támadá
sokat. Úgy volt, hogy vasárnap 
Debrecenben a DVSC ellen játszik a 
Szolnok vasutasbajnoki mérkőzést, 
ezt azonban a debreceniek lemond
ták. Később a LaFC-ot próbálták 
vasárnapra megszerezni edzötárs- 
nak, de ez sem sikerült. így csak az 
első csapat fog mérkőzni a máso
dikkal délután 2 órai kezdettel.

A  csapat összeállítása -körülbelül 
ez lesz: Gulyás  —  D raskóczi, K is- 
péter —  Csabai, Szűcs, Sélm eczi 
Szántó, N agy,  Kolláth, Sárkány, 
Korom.

Ú jság: Selmeczit tavasszal megint 
középfedezetben szeretné játszatni 
a vezetőség..

G a m m a :Főpréfea a Törekvés 
elleni „mérkőzéshez*1
A  Gamma m a délelőtt a RESC 

csapatával akart mérkőzni. A  BEAC  
pályát már nagyjából meg is tiszti
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Teljes tétlenségben
az öszósporíunk

A z  egyesületek a legnagyobb baj 
bán vannak: nincsen úszóik részére 
megfelelő edzési lehetőség. Igaz. 
van Budapesten több uszoda, de ezek 
egyáltalán, nem megfelelőek. Egy 
részt a legtöbb uszodában nagyon 
magas a belépődíj, másrészt most 
annyira zsúfoltak, hogy ott komoly 
edzésre egyáltalán nem gondolhat 
nak az egyesületek.

Panaszok is merültek fel emiatt : 
Igen elkeseredett hangok hallatsza
nak az egyesületekben. A  legtöbb 
egyesületben a szakosztályok segé
lyét leszállították s most, amikor 
már komolyan neki akarnának látni 
a munkának, háromszoros árat kell 
egy-egy edzésért fizetniük.

Egyesületeink egy része úszóit a 
Lukács-fürdő n yito tt ‘uszodájába 
küldi, a másik része pedig a Rudas
uszodában tartja edzéseit. Volna 
még egy megoldás, ezt éppen az 
úgynevezett „nagyok-* ajánlják a 
legjobban, a pezsgőfürdő. Ez elég 
hosszú medencével bir, erről azon
ban —  méltán —- az egyesületek 
egyáltalán hallani sem akarnak, 
mert attól félnek, hogy ott úszóik 
nemhogy javulnának, hanem csali 
romlanának.

A. Nemzeti Sportuszoda igazgató
sága az üzemszünetről ezt mondja;

—  Legalább három hétig kényte
lenek leszünk még zárva tartani az 
uszodát, mert addig tartanak a 
medence, javítási munkálatai. Most 
szedték még csak fel a medence 
burkolatát s az igazi munka még 
csak most kezdődik.

Ez a kényszerű pihenés mindenkit 
aggodalommal tölt el, különösen, 
akitor, amikor ellenfeleink kitűnő 
eredményeiről hallunk hírt.

wtmmam
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A WMTK vízilabdáé csapata serényen 
készül a tavaszi küzdelmekre. Az együt
tes játékerejét nagyon feljavította az 
FTC-ists Hohl és Sárosi II. átlépése. 
A csapat komoly esélyese az I. b) osz
tályú bajnokságnak.

Barcelonában ismét megindult az úsző- 
élet. A legutóbb tartott versenyen a 
spanyolok neves úszója, Sabata 100 
méteres gyorsúszásban 3 perc 05 rnp idő
vel győzött, h hölgyek között pedig 
Carmen Soriano 1 perc 22.2 ir.p időt 
úszott 100 gyorson.

Berlinben rendezett úszóversenyen a 
német élgárda igen jő formáról tett 
tanúbizonyságot. Fischer 100 méteren 
1 perc 00.6 mp-t úszott. 400-on Plath 
4:55 mp-cel győzött. A mellúszók is 
kitettek magukért, Laskowski száz méte
ren 1:10.4 mp-t. Balke pedig kétszázon 
2:44.4 mp-t úszott.

A MUSv újonnan megválasztott tiszti
kara hétfőn este tartja első ülését. Ezen 
az ülésen az egyes bizottságokat állít
ják össze. Az egyes bizottságokba vitéz 
Béldy Alajos tábornok kívánságára csak 
olyanokat tesznek be, akik már be
bizonyították, hogy komoly és lelkiisme
retes munkásai a magyar úszósportnak.
ÖKÖLVÍVÁS

Megszólal a pontozó
Szombaton találkoztunk Hitlerrel, 

a szegedi pontozóbíróval. ö  volt az 
egyik vidéki pontozó, aki abba a 
szerencsés helyzetbe került, hogy a 
Budapesten lebonyolított ökölvívó 
CsB-n közreműködhetett.

Beszélgetésünk legelején mindjárt 
a csapatbajnokság döntőjének vár
ható esélyeiről kérdeztük meg:

—  V élem ényem  szerint, —  mon
dotta —  az FTG nyeri a bajnoksá
got. A zöld -fehereket rem élketőleg  a 
döntőn sem  hagyja el a szerencse, 
ha már hozzá szegődött eddigi 
m érkőzéseikhez.

Arra a kérdésünkre, hogy ki tét 
Bzett: a CsB-»i szerepelt ökölvívók 
közül legjobban, Hitler így válaszolt:

—  Mándi és Frigyes. N ekik he
lyük volna Európa válogatott csa
patában is!

A közönségről ez a véleménye 
H itlernek:
, - -  A. zöld-fehér szurkolók a leg- 

hcngosabbnk. A m érkőzések  után 
annyi ferencvárosi gyülekezik  össze 
a kiskapunál, hogy alig lehet kijut
ni az djtón.

Végül megkérdeztük Hitlert, ho
gyan- képzelné el a magyar váloga
tott ökölvívó csapatot.

—- Szerintem  —  mondotta —  B o
gács, K u linyi, F rigyes, Vojnovics, 
Torma II., Mándi (JCkics), Csontos, 
Szigeti ( Szolnoki) összeállításban
szerepelhetne legjobban a m agyar  
ökölvívó válogatott.

A Lapterjesztők SC meghívásos ököl
vívó Tersenyt rendez ma este ti-órakor a 
Bérkocsis-utca 1. szám alatti edzőterem
ben. A versenyen a rendező egyesület 
versenyzőin kívül a WMTK és a BSzKRT 
ökölvívói vesznek részi. Párosítás (élűi a 
Lapterjesztők ökölvívói): Aboayi—Juhász 
WMTK, Tóth—Somost BSzKRT. Gárdos— 
Bícsák WMTK. Báron II.—Kiss WMTK, 
Déri—Szabó BSzKRT. Ebergényi—Rúzsán 
BSzKRT. Sisa—Búza t. WMTK. Marton— 
Búza ti. WMTK, Tarkó vies—karúba 
WMTK, Bécsi—Kémet WMTK.

TASáBSATf BIRKÓZÓ ÉS SKLTEMELÖ
m ű s o r *.

-vésed: az országos súlyemelő bajnok
ságok a Szegedi VSE rendezésében 
itÍEZteietdíjakkal, legjobbjaink ú.dulásá- 
váil.

Cegléd t & déli kerület birkózó csapat
bajnoksága a C. MOVE rendezésében.

SzékerifrUérrir: ARAK—UT3 birkózó
mérkőzés.

Diósgyőr: az északi kerületi birkózó
bajnokságai,

A  héten sokat beszélteit arról 
hogy a BSzKRT-ökolvívók kedvét 
elvette a sorozatos lepontozás és  
as a bizonyos „szét“~eset. Sőt arról 
is pletykáltak, hogy „lefekszik*
BSzKRT. A. vád ellen a legutóbbi 
edzésen hevesen tiltakoztak.

—  Teljes erőnkkel küzdeni fo
gunk a BTK ellen, —  mondotta az 
egyik vezető. —  Az is igaz azonban, 
hogy le fogunk feküdni. Csak nem 
kívánják tőlünk, hogy ilyen pletyka 
miatt egész szombat . éjjel ébren 
maradjunk ?

&
A  magdolnavároslak még nem 

adták fel a harcot a bajnokságért.
Noha kevés a reményük, de 
mégiscsak van egy-két lehetőségük 
a - végső győzelemre.

—  És tavaly, m eg tavalyelőtt 
hogy volt ? —- húzta fel a szemöldö
két a közismert kedvenc öklöző. —
Eddig is mindig g sély lesök  voltunk, 
mégis m egnyertük a bajnotcságot.

Szóit és fütyülve ment tovább.
Dicséretére legyen mondva, már a 
huszadik ütem után ráismertünk, 
mit fütyül. Ez volt:

„N incs egyebem , csak a rem ény..."
*

A  zöld-fehérek legutolsó edzésén 
már megnyugodtak a kedélyek a 
Csontos— N ém eth  mérkőzés miatt.
Boldogan vették tudomásul, hogy 
nem vették el Csontostól a két 
pontot.

—  N em  veszthetünk, —  jelentette 
ki Mándi. —- Annyira bízom a baj
nokságunkban, hogy már m eg is 
rendeltem  a tizenegy ünnepi szivart.

-— Kinek, minek?
—  M érkőzés után a csapat tagjai, 

valamint Salgó, Leitner és W eide- 
mann úr boldog m osollyal azt fo g 
ják  szívni a folyosón.

*
A  BVSC már nem nyerhet. Ezzel 

tisztában vannak a Szent László- 
útl tornateremben. De nagyon fog
nak harcolni. f

—  A  tiszteletd íjért fogunk har
colni! —  mondogatták a csütörtöki J ordítani: 
edzésen. j —  H ajrá BTK!

—  M iféle tiszteletd ijért f
—  Am it a bajnoktól kapunk. 

M ert hát, akár az FTC, akár a 
BTK -lesz a bajnok, nekünk köszön
heti a bajnotcságot. Ha győzünk az 
FTC ellen, a B T K  lehet nekünk há
lás, ha döntetlenül végzünk, vagy  
kikapunk, as FTC-nek ju t a bajnok
ság.

Tüzes és bizakodó volt a hangu
lat tegnap este a zöld-fehérek tá
borában. A  bizakodásra jellemző 
W eidemann  Károly intéző vélemé 
nye:

—  B ekötött kézzel is m egnyerjük  
a bajnokságot! . . .

&
A  villamosiak okultak. a vasár

napi esetből.
—  Újabb leckét Icaptunk a m ér•

kőzésvezetöjctől a múlt vasárnap 
—  vélekedtek pénteken este — , ta
nultunk belőle. Vasárnap m ár min
denesetre „s z é t"  után is ütünk. Am i 
biztos, as biztos.

Nehezebb dolog a tevőnek a tü 
fokán átbújni, mint, a Városiba be
jutni jegy nélkül Így, csapatbajnok 
ság idején. Ez derült ki két srác 
beszélgetéséből. Szem- és fültanúnk 
szerint a két srác beszélgetése 
kővetkezőképpen folyt le:

Otthon már kiszám ítottam  
hogyan lehet bajnok a B T K ?  
mondta az egyik.

Te nagyon okos v a g y  di
csérte gúnyosan a másik —,, talán 
azt is m eg tudnád mondani, hogyan  
lógjunk be vasárnap?

Hm, as már nehezebb  —  ló
gatta a fejét az előbbi. —  A  rend 
zöség  már mindenféle t-rükkünket 
ismeri. B e  erre is van eg y  ötletem. 
Ide f i g y e l j . . ,

összebújva suttogtak tíz percig. 
Ezt már nem tudta kihallgatni 
magdolnavárosi tudósítónk. Egy 
azonban bizonyos: —  a két kölyök 
ott lesz valahol a színházban va- 
árnap Is és tele torokkal fogja

14 MÖSs It&zg^&Sése A S Z T A L I-T E N IS Z
„  , . , ,, , , Berlin és Prága asztali-tenisz csapata
Szombaton este volt a MöSz ez.évi városuk közti válogatott mérkőzést ját- 

rendes tisztújító közgyűlése az OTT; szik ma Berlinben. A verseny’ esélyese a
nagy . tanácstermében-----A , N e m z e t i ! csapat-_ .... . . •'
Hiszekegy elmondása után vitéz ^ „T k T /o k  S & E L k o ff i
Kalandn Imre társelnök pompás 
megnyitó . beszédet mondott. Üdvö
zölte- az OTT képviseletében meg
jelent A ra tó  Géza igazgatót, majd 
kegyeletes szavakkal emlékezett 
még a MÖSz nagy halottjáról, Éne
kes  István világbajnokról, valamint 
Szénásy  Ferencről és M erte Jenőről.
Utána, örömének adott kifejezést a 
sportszem inárium  bevezetése fölött, 
beszámolt arról is, hogy a MöSz 
kérte a kultuszminisztériumtól a 
KISOK keretébe tartozó ökölvívók 
részére versenyek engedélyezését, 
egyelőre csak a KISOK keretein 
belül.

örömmel üdvözölte a m estervizs
gáztatásról szóló rendelet megjele
nését. Megelégedését fejezte ki a 
csapatbajnoki küzdelm ek  nagy si
kere fölött, m ajd kérést intézett, az 
M. Posztóhoz és. a WMTK-hoz a 
többi kisegyesület kímélése érdeké
ben. Megemlítette azt is, hogy a 
MöSz foglalkozik az olimpiai ököl- 
vívőversenyek pótlására szolgáló 
világbajnokság m egrendezésének a 
gondolatával, végül összetartásra, 
együttműködésre hívta fel a MöSz- 
egyesületek vezetőit.

Az elnöki megnyitó után felolva
sottnak jelentette . ki a közgyűlés 
K reisz László dr megbízott főtitkár 
remekbe szabott és már egy hónap
pal ezelőtt minden egyesületnek 
megküldött főtitkári jelentésé^.
Utána megejtették a - választásokat.

A. szavazatszedő bizottság mun
kája alatt a közgyűlést tovább foly
tatták a gazdasági és a számvizs
gáló bizottság jelentésével.

Az egyhangú szavazás ereaménye:
Elnök: nem került választás alá. Társ

elnök: vitéz Kaland;-- Imre. Alelnülr:
IIoHy Jenő, Kankovszky Artúr. Láng 
József. Pollatsehek Sándor dr és Pordány 
Ferenc. Háznagy; Heeger Árpád. Fő
titkár: betöltetlen fa MöSz elnöksége
ideiglenesen ismét Jírelsz László dr-t 
bízta meg a főtitkári teendők ellátásá
val). Kapitány: Korra;.- Árpád. Pénztáros:
Kiss Árpád. Ellenőr: Gaál Kálmán. Szám- 
vizsgáló: Mészáros Béla, Káli Imre.
Weidemann Károly. Gazda: Sípos Imre. 
ügyész: Rakta? Albert dr. Orvos: Kreisz 
László dr. Lóvassy-Stürmer Aurél dr.

Ezenkívül megválasztottak 20 tanács
tagot és 5 póttanácstagot.

A  közgyűlés Faragó  Tibort és 
Károlyi Emilt, a 15— 15 évé működő 
pontozót munkássága elismerésekép
pen egy-egy karórával jutalmazta 
meg.

Budafoki LK—III. kér. LE 10:0. Egye
sületek közötti levente .mérkőzés.

ezévi asztali tenisz bajnokságaikat 
Pécsett bonyolítják le . február 10. és 
11-én. A Verseny a ciszterci Nagy Lajos 
g. "dísztermében kerül sorra. Kiírt 'szá
mok: hármas csapatverseny, egyéni és
páros bajnokság. Az egyéni versenyekre 
30, a páros számra 12 nevezés történt 
A csapatversenyre a következő " iskolák 
neveztek: Berzsenyi g., Wesselényi fk., 
Kölcsey g. (Budapestről), a kaposvári fk., 
a kaposvári Somssich g., a szolnoki fém
ipari, mohácsi g. és az összes pécsi közép
iskolák.

Mecsekszablocson az MSE asztali tenisz 
versenyt rendezett szombaton. Ered
mények: Haladók; 1. Bőrei- Imre 8 gy, 
2. Puszt 7 gy, 3. Pető E gy, 4. Költ 
4 gy. Kezdők: 1. Békés Lajos 8 , gy, 
2. Török 7 gy, 3. Drechel 6 gy, 4. Békés 
K. 6 gy.

I. O. BAJNOKI MÉRKŐZÉS:
VÁC—DSC 9:6. A VÁC győzelmeit 

Oroszmann (4), Benkő (3), Márton és 
Szóld aratta, a DSC-böl Rosémann 3, 
Barna, Fischer és Sárosi t—1 mérkőzést 
nyert meg.

Női b a jn o k sá g
A női . bajnokságban a VÁC 5:l-re 

győzött az MTII ellen. A VÁC pontjait 
szerezte. $z MTK-ét K. Mednyánszky 
Vermesné (2). Grünwaldné és Síngér 
Mária. Mednyánszky kikapott Vermesné- 
tői.

A női bajnokság ezzel befejeződött. Az 
első helyre a VÁC és az MTK. került 
holtversenyben. Az új döntőinérkőzés idő
pontját csak később fogja a szövetség 
kitűzni.

Szövetségi díj
A VÁC szövetségi díjmérkőzésen 9:1 

arányban győzte le a MOVE Széchenyit.
A CEGLÉDI MOVE NYERTE 

AZ ORSZÁGOS VIDÉKI NŐI ASZTALI 
TENISZ CSAKATBAJNOKSAGOT

Most folyik Miskolcon az országos vidéki 
asztali tenisz csapat- és egyéni bajnok
ság. Az ország majdnem minden városá
ból mintegy száz asztali teniszező küzd a 
bajnok: címert. A verseny már péntek 
óta folyik, de még csak a csapatbajnoki 
számokban kezd tisztázódni a helyzet.

A női csapatbajnokság már befejeződött. 
Bajnok lett a Ceglédi , MOVE Aranyi, 
Kovács összeállítású csapata. 2. Miskolc 
Előre. 3. Salgótarján.

A Geist Gáspár-vánaordíjért folyó ver
senybe 12 egyesület indul. A döntőt ma 
játsza a Miskolci LESOK és . a Miskolci 
Előre. 3, Szombathelyi IíAOSz, 4. Kassai 
Makkabi. A tavalyi győztes Gyöngyösi 
KSE nem jelent meg a rajtnál.

Az ifjúsági bajnokságban sincs még 
bajnok. A döntőt a IJ. LESOK ős Salgó
tarján játsza. 3. a Miskolci Előre és, a 
Debreceni TE.

Az egyéni számokban a fenti egyesüle
teken kívül a K. Törekvés, a Szombat
helyi magántisztviselők, a Páifalvi 
BtlSE, a NyTVE, a Kaposvári PÁC. a 
Debreceni BACI, a Debreceni magántiszt
viselők és a BTSE versenyzői indulnak.

FŐISKOLA
Mllécfcer Rezső dr, a főiskolások ’ mi

niszter: biztosa a jövő héten nevezi ki a 
többi szakosztályok élére a vcze'ökei-

j J®ö

j Ladányi G.a H ídvégiig* 
!ö S a d í $ « t t f  K i s s  

é s  E l e k f y  v e i t  n  B K S  

©rsiáges gyón* 
korcsolyázó verse
nyének győzte**

Pénteken a körülményekben képest 
jó jeget tudtak csinálni a műjég
pálya jégmesterei. Ezt mutatja az; 
is, hogy az, első számként lebonyo
lított 500 méteres futamban érték el 
a legjobb eredményeket futóink.

A versenyzők öltözőjében a főtéma 
á kassai portya. Nagy izgalmat okoz 
ez a fiúk között, mert vasárnapra 
szól a meghívás és ugyanakkor lesz 
a MOKSz jubileumi tízezerméteres 
versenye is. A  pénteki verseny 
eredményei:

500 m éter főversen yzők  részére : 
1. Ladányi G. 45.5 jnp, 2. Bácskai 
B. 46.2 mp, 3. Ladányi E. 46.6 mp,
4. Wintner I. 46.6 mp, 5— 6. Hid- 
véghy L. és Kiss JL 47.5 mp, 
KISÖK-csúcs (régi csúcs: 47.7 rop, 
Ladányi G. 1931), 7. Somlai Gy. 48.9 
mp. 8— 9. Gündisch J. és Vida B. 
49.0 mp, 10. Enyedl F. 49.6 rop.

Ladányi, imponálóan, futott, kár, 
hogy kiugrott.

1. pár: Hldvéghy— Vida. 2. pár: 
Ladányi E.— Wintner. Ladányi fél 
méterrel győzött. 3. pár: B ácsk ai- 
Somlai. 4. pár: Ladányi G.—-Kiss.
5. pár: Gündisch— Enyedl F.

Feltűnő gyengén működött az in
dító. Három-négyméteres előbbindu- 
lások napirenden vannak!

Ifjúságiak 1000 m éteres  versen ye:
I. Elekfy 1:42.3 rnp, 2. Szederkényi
J. 1:47.5 mp, 3. Bereknyel 1:50.7 
mp, 4. Szederkényi I. 1:51.8 mp, S. 
Szabolcs. 1:52.2 mp, 6. Selhakő 
2:01.2 mp, 7. Koszorú 2:08.7 mp.

Elekfy a tőle már megszokott 
szép futással győzött, A. KISOK- 
csúcstől alig maradt el 8 tized má
sodperccel. A  nagyobbik Szederké
nyi gyerek jó egyéni csúccsal lett 
második. Bereknyei tartja jó for
máját.

F őversen yzők  5000 m éteres ver
sen ye: 1. Hidvéghy L. 5:17 mp, 2.
Ladányi G. 5:17.5 mp, 3. Enyedi F. 
5:21.2 mp, 4. Gündisch J. 5:22.7 mp, 
5. Ladányi E. 5:35.5 mp, 6. Wint
ner X. 5:36.8 mp, 7. Somlai Gy. 
5:43.3 mp, 8. Vida B. bukott.

Ezen á távon mindenki keveseb
bet nyújtott, mint várni lehetett 
Volna. Igaz, hogy a közben fellépő 
szél is zavarta a futókat, de ezt be
számítva is, mindenki fáradtan 
versenyzett. Ez valószínűleg annak 
a következménye, hogy a bajnok
ság óta nem versenyeztek és jgy  az 
edzéseiken is könnyítettek. gyors- 
korcsolyázóink.

1 pár: Ladányi G.— Gündisch.'-2, 
pár: 'Hldvéghy—Ladányi E .' 3." pár 
Wintner;—Vida. 4. pár;, Enyedl F.— 
Somlai,

1500 m éter n yeretlenek  részére. 1 
Kiss 2:29.2 mp, 2. Elekfy 2:44.0 rnp, 
3. Kass 2:45.4 mp, 4. Szobo3zlói 
2:46.5 :mp, 5. Szederkényi J. 2:47.0 
mp, 6. Berekiiyei 2:50.9 mp, 7. 
Enyedi Gy. 2:53.4 mp, 8. Szederké
nyi I. 2:57.2 mp, 9. Szabolcs 3:03.0 
mp.

A győztes Kiss kimagaslott a me
zőnyből. Elekfy rosszul osztotta be 
futását, mert erősen kezdett, az utol
só két körben pedig meghalt:

A  nap utolsó versenyszáma, az 
5000 méteres csoportos indítású ver
seny következett most. Ennek a ver- 
senyszámnak bizony semmi kömoíy 
jellege, nincs. Irtják Is mindenfelé. 
Már csak Amerikában' lehet ilyén 
versenyeket látni, de' ott is csak a 
közönség mulattatására rendezik. A  
mi • versenyzőink sem vették komo
lyan ezt a versenyt és sokan nem 
Is a végső cél felé törekedtek, hanem 
egymást igyekeztek semlegesíteni 
Ezzel kapcsolatban „épületes" jele
neteket láthattunk. Persze a közön 
ség vidult ezeken. Ennek a verseny
nek befutója: 1. Gündisch, 2. Enyedi 
F., 3. Ladányi G. 24 induló közül 
csak öten érkeztek célba. A  többiek 
elestek és feladták.

A z  m | l u b i l e u m l  
1 Ó . Ó O O  m é t e r e s  
v á n d o rd íj elsii 
k i í r á s a

Ma réggel fél 9 órai kezdettel a
korcsolyázó szövetség: elsőízben a felújí
tott jubileumi 10.000 méteres versenyt, 
As elsőt .1938-bán Hidvéghy végleg meg
nyerte. A versenyre az intézőbizottság 
nagyon nehezen elérhető szintidői írt ki, 
17:49.0 rnp-eti Tudni keli. azonban azt, 
hogy gyorskorcsolyázó versenyeken nem
csak a futók jó, vagy rossz formájáij 
múlik a jó eredmények elérése, hanem az 
időjárás is nagyban befolyásolja az ered
ményeket. Jó körülmények között, szél
mentés Időben és jó jégen mai formá
jukban meg is kell futni ok ezt a szint
időt a győzteseknek. A . versenyen az 
eredetileg nevezett nyolc futó közül csak 
hatan indulnak: Enyedi F., Gündisch,
Hidvéghy, Kass, Ladányi G. és Wintner, 
A valószínű győztes Hidvéghy lesz.

Kapósak a Pimsin testvérek. Á. jeles 
német műkorcsolyázó párt Mannheim 
Essen. Köln, Krefeld látja egymásután 
vendégül.

Tallinból. jelentik: A Lettország—Észt
ország válogatott jégkorong mérkőzés a 
lettek 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) aránj-ú fölé
nyes győzelmével végződött.

A Madonna dl Campiglioban rendezett 
olasz' főiskolás gyorskorcsolyázó bajnoki 
versenyen a kitűnő formában levő ver
senyzők minden számban új olasz csúcsot 
állítottak fel. Eredmények: 500 méter:

Celotti 47 mp. 1500 méter: 1. Celottl 
31.3 p, 3000 méter: 1. Perrona 5:17 p, 

5000 méter: 1. Perueca 8:59.1 P-
HATAN KASSÁK

.la, vasárnap reggel lesz az első vidéki 
hírverő verseny. A Kassai Sport Club 
meghívására üt versenyzőnk utazott el 
tegnap este 7 órakor Kassára a sinauto- 
bosszul. Vasárnap reggel ezek 10 órakor 
liáromíávú versenyen vesznek részt. 
Elutazott Bácskai Béla. a jeles vágtázó. 
Ladányi E., az 5000 méteres táv (bel
földi) csúcs tulajdonosa. Somlai György, 
aki ebben az évben „elsőéves íőverseny- 
ző” . Bereknyei Imre Ifjúsági verseny
zőnk és Enyedi Gyula, a fiatal gárda 
tehetséges tagja. A budapesti versenyzők 
előreláthatólag a ma esti gyorssal már 
viasza is fognak térni.

KF.BÉRPIB,

Pislw áss^ :
—- ü® v á r|u k  a  sült- 
g a la m b o t és d o l
g o zzu n k  lésen, *— 
sp o rtcsa rn o k  né lkü l 
I s  I

A  versenyzők .körében hatalmas 
örömöt keltett az a Mr, hogy a ta
vasszal külföldi szövetségi edzővel 
örvendezteti meg az: MKSz a por- 
íelhölovagokat és a repülőket:.

Ezzel kapcsolatosan beszélgettünk 
P elvássyvai .Bajnokunk a téli holt- 
idénnyel kapcsolatosan telve van 
panaszokkal:

.— Sohasem fogjuk tudni elérni 
a külföldi értékszintet, ha ezen a 
téli tétlenségen nem változtat az 
MKSz, Októbertől márciusig rozsdá
sodnak a. kerékpárok és az izmaink. 
Néhány elszigetelt esettől eltekintve 
a fiúk egyszerűen leállnak erre a 
hat hónapra s mire ismét felveszik 
az edzést, teljesen formán kívül 
vannak. A  szövetség  jól tenné, ha a 
jövőre m egszervezné a téli rend
szeres és irányított előkészületeket. 
E zek. között első helyen áll a féli 
torna, az ökölv ívó , a korcsolyázó  
edzés és a görgőzés.

■— A  görgőzés egymagában nem 
sokat ér. Ez a munka csak gyor
sulásra szoktatja az izmokat, tia 
nem ad szívóságot és átütóerőt.

■—  Az elszigetelt versenyző —  
folytatta Pelváss-y —  szeretne spor
tolni, de miután nincsen hozzá le
hetősége, egyszerű en  lemond rótt:. 
Lehetőséget kell' tehát nyújtania . a 
szövetségnek, a téli folyam atos és 
irányított m unkát, hogy mire elér
kezik a tavasz, már lendülettel ül
hessünk a gépekre.

—  Rá kell szoktatn i a fiúkat arra, 
hogy télén  is keressék  fe l  az or
szágutakat. Néhány nagyágyútól el
tekintve ugyanis a versenyzők leg
nagyobb része nem is tudja elkép
zelni, hogy jó gyapjúmezben egé
szen elsőrangú edzési lehetőségeket 
nyújt a sáros vagy havas országút. 
Szívósságot, ellenállást, kitartást és 
edzettséget ajándékoz a versenyző
nek, aki így olyan állóképességhez ' 
jut, amelyet egyébként —  téli pá
lya hiányában —  nem tud megsze
rezni. Arra egyelőre nem számítha
tunk, hogy a közeljövőben sportcsar
nokunk legyen. De addig sem vár
hatjuk azt, hogy a sültgalamb a 
szánkba repüljön.

—  Végül —- fejezte be nyilatko
zatát "̂Pelváss-y —- ránkférne nagyon 
egy kis elm életi oktatás is. Erre. a 
tél a'legjobb idő. R em éljük , jövőre 
m indezeket ü hiányosságokat át 
fogja hidalni az MKSz.

i s  már sok
A  M A C  nehezen  szed össze csapa

to t a „n a g y "  és  a „k is"  m ezei fu tó 
bajnokságra.’

—  És van  
alább?

—  M iazh ogy! E gy  csapatra valót

valami lefogása lég-

OLIMPIA

■ '' ÚJÉVI ÜDVÖZLETÉT
hozott tegnap a posta (a levelet ja
nuár 11-én adták fel Helsinkiben) a 
XH. Olimpiai Játékok rendező bizott
ságának sajtóosztályától. A  nyomta- 
tott levél egyik oldalán németnyelvű 
újévi üdvözlet van, másik oldalán 
pedig egy fénykép: ijesztő bomba- 
tölcsér egy sporttelep kellős köze- 
pén. A  kép aláírása: ..Egy olimpiai 
edzőpálya orosz légitámadás után.**

VÍVÁS
Rangsor késiül a vívókról. A vívó- 

szövetség elhatározta, hOi-»y bizonyos 
kulcs' szerint aa össies versenyeket pon
tozni fogja a c pon.úZKK alapján rangsort 
készít az összes vivőkről. A verseny
bírákat is pontozni fogják megjelenés 
szerint s pontozzák az esyosületek által 
elért eredményeket is.
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Három vlwóverseny 

l e l t  p é t i e k e n
,A x'^nteki ünnepnapon három vivő- 

versenyt bonyolítottak le Budapesten. Az 
eredmények az alábbiak.

A Sparla w@rsenvé« 
az Ü TI siieri®

A Spárta AC vándordijas fcardvivő 
csapatversenyét III—IV. osztályú kard- 
yivók részére írta ki. A versenyben három 
csapat indult. Az eredmények a követ-
ÜlTE-'VÁG 9:1. Az UTE-ből Vigyázó 
három, Eosnyák három. Fodor kettő ■ és 
Gergely egy, a VAC-ból Nóbel egy 
győzelmet aratott*

Debreceni EAC- -VÁG 9:7. A DEAC-b61 
Versén yi és Szép három-három, Tóth 
kettő, Visz okai <ií,Y. a VAC-ból Vajda 
négy, Nobel kettő és Gonda egy győzel
met szerzett.

Döntő: UTE—DEAC 8:8, 24:28 találat-
arány. . .Az UTE-bol Fodor négy. Vigyázó 
kettő, Gergely és Bosnyák egy-egy, a 
DEAC-ból Versényi és Tóth három- 
három,, Szép kettő győzelmet szerzett.

Végeredményben: D UTE,, 2, DEAC,
S. VÁC.

Az UTE harmadszor győzött a vándor- 
díjas versenyben, de nem sorrendben, 
úgyhogy & vándordíját még nem szerezte 
meg véglegesem

Változatlanul 
CL Sogáíhy k'r«ta 
a -legjobb tsöigiyviwcl

A BBTE X. osztályú Bői tőr válogató
versenyén 21 hölgy versenyző indult. 
Eredmény: _ ... _1 Gerevich Aladárné liogáthy Erna 
HTVK (i győzelem, 2, Kun Éva UTE 
6 tev 7 kapott találat. 3. Benke Magda 
HTVK 6 gy 13 kapott találat, 4. Rádai 
Irma Postás SE 4 gy 6 kapott, találat, 
,5. Hollerbach Károlyné BBTE 4 gy 
S kapott találat. 6. Sólymosat Edit MAC
4 gy 9 kapott találat, 7. Bartha Magda 
BBTE 2 gv, 8. Marvalits Györgyi Postás 
SE. 1 gy j kapott találat. 9. Machán 
Tiborné Gündiscíi Inge BEAC 1 gy
3 kapott találat.

Népes
II. ©szSáíjfú íösrwerseny

A- BBTE IX. osztályú tőrvívó versenyét 
£!8 versenyző részvételével bonyolította le. 
A döntő eredménye a következő:

1. Szentkirályi HTVK 7 győzelem, 
2. Kőhegyi HTVK 6 gy, 3. Toperczer 
BSE 5 gy. 4. Baltazár Postás SE 4 gy
5 kapott találat, 5. Pábóczi BSB 4 gy
9 kapott találat, 6. Tihanyi BSE 3 gy
4 kapott találat, 7. Schaefer BSE 3 gy
1® kapott találat, 8. TUiy Endre BBTE 
2 gy  5 kapott találat, 9. Ti Ily János 
.BBTE 2 gy 7 kapott találat.

. .Pécsett ma bonyolítják le a pécsi vívó- 
'bainokságokat a. pécsi HTVK. rendezésé
ben. A. versenyt a Zrínyi reál torna
termében rendezik meg. A versenyt nagy 
érdeklődéssel várják, mert ez az első 
vívóversöiiy az idei vívóévadban. A ver* 
seriyen az összes pécsi vívók elinduljak 
Egyéni bajnokságok lesznek kara, 
párbajtőr verseny számban*

S 1 V  I  L G M Á T R Á B A N

tőr és

TIZENKILENC NEVEZŐJE VAN 
aa BMTB harmadosztályú kardveraenyS- 

. 3,ek, amelyet,...ma- vívnaX a. Latorca-utcai 
sporttelep vívótermében. A nevezések a 
következők: HTVK: Fejérválj, Kapuy,
MAC- Horváth, Eötvös, DAC: Hankó,
Kádár, M arosi/BBTE: Mikla,.Tarczaly 
RÁC: Pórteleky, MAFC: Böszörményi
Árva BSzKRT: Gerevich Tibor, Ganz
TE: Radnay, MTK: Kánitz, UTE, Bos
nyák, BMTE: Zuna, Geöcze, e. k .: Gara- 
sos Ebben a harmadosztályú mezőnyben 

a-/, újonc", aki most került ebbe az 
osztályba. Geöcze, Kapuy, Hankö, Gere- 
vich Tarczaly jó szereplését várjuk. 
A verseny délelőtt 9 órakor kezdődik s 
teli-intettel a nagyon kisszámú résztvevő
v é  valószínűleg még délelőtt befejeződik.

Pompás hóviszo
nyok közölt a bécsi 
Kxítzer mögé kél 
magyar futott he 
a 18 km-es futásban
f C r i t z e r  „ le v á g o t t * *  a  p á l y á b ó l ,  
d e  n e m  d i s z k v a l i f i k á l t á k

Mátraháza, február 2. 
Nagyszerűen megjavult az idő

HÓSPORT

Rész István 
a Bán kí iga 
sifutőbajnoka
Valentiny Baba 
a hölgybajnok

Pénteken rendezte a Bankliga ez 
évi sifutóbajnokságát a Svábhegyen. 
A  verseny. az eddigi versenyek ta
pasztalataihoz híven, R ése  István 
győzelmét hozta. Legerősebb ellen
fele, D em jón  Miklós nem jelent meg 
a rajtnál, így K éss  —  a veterán v. 
Bánkkal folytatott nagy harcot.

A  hölgyek versenyének a pályáját 
a Normafa-lejtőn jelölték ki, de túl 
nenéznek, bizonyult. Valentiny  Baba 
siklott a legővatosabban, ö bukott, a 
legkevesebbet, okos versenyzése 
megérdemelten juttatta neki a. baj
noki címet.

A  rendezés Esősorban azért érde
mel dicséretet, mert —  szakítva az 
eddigi hagyományokkal —  a közön- 
aék által kevésbé használt erdei uta
kon vezette a versenyt.

Eredmények:
Futóbainok: 1. Rész István PK 

t-08 21 2. vitéz Bánk László MOK- 
TAR 1:09.20, 3. Éry Frigyes dr PT 
1 14 03.8. 4. Hartmann László pH  
i ,ig 4 6  2, 5- Kíps György PK
í-1 819  8 6 Kelemen AMB 1:18.37.4, 
7 Darás dr PK 1:24.34.2, 8. Vájnál 
KB 1.21.38.2, 9- Böhm PT 1:21.51.3, 
30. Cserny KB 1:22.39.6.

Csapatban: 1« P K  * ? éss?’ H arb
’ inann, Kiss, Darás dr, Nemethy dr)
2. p t , 3- KB.

H ölgybajnok: Valentiny
X A B  2:36, 2. Bottkai Anna KB
2:41.6, 3. Kerner Mária AMB 4:47,

V #it m

péntek reggelre. Az éjszaka hava
zott s a futópályán újra kellett nyo
mot taposni. .Az idő azonban végre 
kiderült. Nincs hideg, mindössze 3 
fokot mértek a fagypont alatt. Ne
héz hő —  viaszolás szempontjából. 
Az északi oldalon párás, ködös a 
levegő, itt is más az összetétele a 
hónak. Viaszolásban Bellonit tartják 
a legnagyobb szaktekintélynek, a 
népszerű Sóder másnak is bekeni a 
léceit. Vesztükre... \

Mátraházán van a verseny rajtja 
s egyben célja is. A. mátraházi kis 
villa előtt van a rajthely, itt van a 
nyolcas „dereka" is. (Nyolcas az 
útvonal alakja.)

Reggel körülbelül fél 9-kor a mát
raházi szálló előtt egy kis megnyitó 
ünnepséget tartottak. A  két csapat, 
a bécsieké s a budapestieké, verseny
zőkkel és vezetőkkel egyaránt felso
rakozott. A  nemzeti himnuszokat 
játszották s közben felvonták a két 
zászlót. Tatár István beszélt a sí
szövetség nevében magyar és német 
nyelven, üdvözölte a vendégeket s 
külön köszöntötte Thomas Köziek  
bécsi alpolgármestert.

Kissé elhúzódik a rajt és mintegy 
fél ló-kor kezdődik.

Kaikat Béla MSK az első induló.
A futók kissé panaszkodnak, hogy 
mindjárt emelkedővel kezdődik a pá
lya, de —  olyau pályát még sohasem 
tűztek ki, amellyel a versenyzők meg 
lettek volna elégedve... A z  osztrák 
K ritzer 15-iknek indul —- 21-es rajt- 
számmal. Félpercenként indítják a 
futókat, K ritzer  rettenetesen, bele
megy s 6 kilom éter után már m in
denkit befog.

Ml a nagysánc felé menet igyek
szünk találkozni a nyolcas első hu
rok ján visszatérő versenyzőkkel.

Az első természetesen a. 21-es: 
K ritzer. Csak úgy sugárzik róla a 
jó erőnlét. Jellegzetes nett-vég stílus
ban fut. (A  futóstílus évek óta nem 
változott.)

K ritzer  után ijesztően nagy az űr- 
Hat és fél percig nem jön senki. 
Ekkor jön Mucsi, majd mögötte 
mintegy 50 méterrel az osztrák 
Proissl. Posch úr, a csapatvezető 
bíztatja a bécsi fiút. Utána D ezső  
Kornél nyugodt iramban jön (32-es 
a rajtszáma).

—- M ilyen a  viaszolásod f  —  kiál
tanak oda neki.

Jó, —  int D ezső  nyugodtan. 
Utána mintegy 100 méterre cso

móban jön Emánuel (27-es), F rey er  
(24-es), V árszegi (22), majd N a
szódi (12-es) . Naszádl harsány han
gon kiáltja:

___ A  huszonegyes levá gott!
A huszonegyes? K ritz e r t  Levá

gott —  vagyis megrövidítette a 
pályát? Vájjon ez lenne a titka a 
nagy előnyének? Majd kiderül.

Most nagy szünet következik, 2 
pere múlva jelenik meg Tiszai. Vele 
Uschan (36-os rajtszámmal). Pom
pásan jön. TJjabb 100 méterre K ő 
vári (34) éppen ott előzi meg az 
5-öst (T akács). Most sűrűn jönnek 
a futók s nagy meglepetésre a rop
pant frissen jő vő Szalag László egy 
sereg futót megelőzve jön, pedig 
44.es a rajtszáma. Igen biztatóan 
mozog. Nem sokkal van mögötte 
Belloni, aki hangosan panaszkodik a 
Viaszolásra. Egy klubtársa bekiáltja 
neki, hogy két és fél perccel maradt 
le eddig D ezső  mögött.

—  Nem  lehet behozni! —  legyint 
Belloni. —  Elviaszoltam !

Nem nagyon csúszik a léce, az 
biztos. Hej, öleg róka, lemaradtál 
viaszolásban a fiatalok mögött! E gy  
sereg „alacsony" rajtszám után. a 
46-os Hulényi jön. ö  nyerte a B é ly -  
Deményt, de —  most ő sincs megelé
gedve a lécével. Most jön V ánya  
Pali (25), aztán Cseh II.

Visszamegyünk a célhoz. Termé
szetesen K ritzer  jön be elsőnek, ra
gyogó erőnlétben ,JKerr Posch“  sa- 
játkezüleg szedi le róla a lécekét 
majd teát ad neki.

A  magyarok közül különösen 
' yaa jó srőnjétbettg % M A C -

ísták panaszkodnak a viaszolásra. 
Érdekes, amit Uschan mond:

—. H ol a m agyar ' harmincküen- 
ces T Csodálatosan m ent!

Ez Belloni. A  Sóder azonban fe l
adta » '  versenyt, mert nagyon beje- 
gesedett a léce. Bizony, elkent. Kiss 
János is a. sorsára' jutott, P etri és 
Bábel már az első hurok közepén 
adta fel a küzdelmet.

Naszódi rögtön jelenti a rendező
ségnek, hogy a 21-es levágott, ■ 
K ritzer  nem tud róla.

Közben kiszámítják az eredménye
ket, amely a következőképpen fest

»é«s—Bydap©st 
wár©s©k közötti 
si mérkőzés

18 km-es futáss 
Általános sorrend:

I. Kritzer Albert Bécs 1:09:2?
3. Szalay László BBTE 1:11:59
3. Dezső Kornél dr MAC 1:12:24
4. Uschan Josef Bécs 1:14:20
5. Proissl Kari Bécs 1:14:49
6. Hulényi Miklós MAC 1:15:23.3
7. Kővári Károly BSzKRT 1:15 :S2
S. Emánuel Antal BBTE 1:16:02
9. Freyer Gusav Bécs 1:30:07

10. Várszegi János BBTE 1:20:34.3
■ 11, Mucsi József PSK 1:21:40
32. Cseh II, Gábor MAC 1 :33:33
Í3, Tassonyi Edömér BBTE 1:23:13
14. Kamaryt Walter Bées 1 :23 ;25
15. Bolgár Kálmán H. 1:24:40
16. Szuromi László BSE 1:26:14.2
17. Fogarassy Szabó H. 1:26:48
18. Kovács Zsolt H. 1 :27 ;11
19. Laczkó László A, 1:27:28,2
20. Tiszai Pál PSE 1:29
21. Naszádl Zoltán MAC 1:30:05
22. Balogh Lajos PSE 1 ’M  :12
23. Dolesch Iván GSE 1:30:18.3
24. Ványa Pál UTE 1:30:58
25. Rieth József GSE 1:32:06
26. Szalay Sándor ÍI. 1:33:18
27. Kovács József H. l:33;27.g
28. Serák Mihály dr PSE 1:33:54

1 20. Pauer Nándor UTE 1:34:02 •
30. Takács Andor BE AC 1:35:48
31. Molnár Lajos BBTE 1:37:04
32. Dvoracsek Ferenc GSB, 1:37:50
33. Hadnagy Domokos H. 1:88:08
34. Falkai Béla H. 1:42:03
35. v. Gömbös Ernő JIHK 1 :42:52.4
Feladta: Belloni MAC, Kiss MAC, Ráhel

PSE, Petrich BBTE.
Bécs-—Budapest városkáiéi verseny

állása: 1. Bécs (Kritzer 1. Usehan 4, 
Proissl 5) 10 pont, 2. Budapest (Szalay 2, 
Dezső 3, Hulényi 6) 11 pont.

Osztályok szerint:
T. t 1. Kritzer Bécs, 2. Dezső úr , MAC, 

3, Uschan Bécs, 4. Proissl Bécs, 5. Kő
vári BSzKRT, 6. Freyer Bécs.

II. A ) ; 1. Szalay' BBTE, 2. Hulényi 
MAC, 3. Emánuel BBTE, 4. Tassonyi E. 
BBTE, 5. Ványa UTE, .

11. B): 1. Várszegi BBTE, 2. Mucsi 
PSE, 3. Cseh II. MAC, 4. Szuromi PSE, 
5. Tiszai PSE, 6. Naszádi MAC, 7. Balogh 
PSE, 8. Dolesch GSE, 9. Rieth GSE, 10, 
Serák PSE.

Ifjúságiak (12 km-es táv) s
1. Harangvölgyi András PSE 54:47
2. Mayer István PSE 58:27
3. Jobbágy János MAFC 69:11
4. Kálmán István fing. 1:00:16
5. Németberta János MAC 1:01:39
6. Tagai Károly fmg. 1;02:06
7. Winckler Tamás KISOK 1:03;3X
8. v. Horváth Attila MAC 1:04:3S
9. Regös Frenc GSE 1:05:48

10. Agárdi Antal PSE 1:08:33
11. Csonka Béla PSE 1:06 :12
12. Sziklavári Rezső fmg. 1 :07:25
13. Kálmán .Dezső MKB 1:07:45

Honvédségi versenyben:
IS km: 1. Tassonyi E. fhdgy, S. Bol

gár hclgy, 8. F, Szabó íhday, 4. Kovács 
Zs. hdgy, 5. Laczkó L. aks, 6. Szalay S- 
8ks, 7. Kovács J. Íhdgy, 8. Hadnagy 
fhdgy, 9. Falkai hdgy, 10. v. Gömbös E. 
hdgy, 12 km: 1 V. Pataki Gy. ezds
1:14:22, 2. Wolf L, S2dS 1:18:31.

Miközben az eredményeket számí
tották, bejött az illetékes pályabíró 
Is, Papp József, aki jelentette, hogy 
a Hl-es valóban levágott.

A  bécsiek eléggé izgatottan fo
gadták a hírt- Rosszindulatról, vagy 
szándékosságról nem lehet szó, hi- 
szent K ritzer  nem is ismeri a pályát. 
A rendezősége úgy határoz, hogy ki
megy a helyszínre.

Kimennek a tót, varos sívezetöi s 
megállapítják, hogy K ritzer  valóban  
levágott, m integy félperdet nyerha  
tett. A  szabályok értelmében jogos 
lenne a kizárás, mert kihagyott, egy 
pályabírót. A  magyarok arra az ál
láspontra helyezkednek, hogy K ritzer  
úgyis megnyerte volna a versenyt, 
nem is igen jelentett előnyt peki az, 
hogy elhagyta a nyomot és a mély 
hóba belehajtott. Nem zárják ki te. 
hát, a sorrend változatlan, B écs í  
ponttal vezet* Magyar lovasiaseág*-

Ssip- magiraF siker
Az osztrákok mindig előttünk vol

tak futásban 8 általában a sísport
ban. Senki sem számított arra, hogy 
a bécsieket megverjük s igen örven
detes meglepetés, hogy az első há
rom között két magyar van, —  meg
előzve a. többi bécsit.

K ritzer  eredménye annál is szebb, 
mert az első 6 kilométer után már 
az  élen volt s a nyom bizony sok 
helyen beszakadt alatta!. A  magyar 
mülesíklóbajnok, Szalay László he
lyezése ezen a hosszú távon várat
lan siker. Megelőzte a „futókat". 
Igaz, hogy sok edzése volt, de Volő- 
con megbetegedett s még most sem 
tud rendesen enni. A  rövid mátrai 
edzés szépen rendbehozta. Neki is, 
Kővárinak  is szép a futóstílusa. 
D ezső  jobban is futhatott volna, ha 
jobban sikerül a viaszolása. Nagy 
kár, hogy Béiloninak nem sikerült ez 
a verseny, Könnyen negyedik lehe
tett volna, vagy még jobb -is. Hulé- 
nyinak  sem ment úgy, mint Pesten. 
A z  ifjúságiak között H arangvölgyi 
nagy fölénnyel győzött. Igen tehet
séges.

Itt vannak az első hurok rész
idői: Kritzer 50:56, Dezső 52:22,
Szalay 53:07, Uschan 53:38, Proissl 
51:13, Hulényi 54:48, Kővári 55:43, 
Emánuel 55:38, Freyer 57:17.

Néhány vélemény
K ritzer : Kitűnő pálya, jól ment.

Én nem tehetek róla, ha kihagytam 
egy pályabírót. Nehéz volt taposni,

Szalay: Jól ment, pedig sokáig

beteg voltam Volóc után,
D ezső : Jobban is mehetett volna, 
Uschan. A  39-es magyar nagy

szerű,
K ozich  Thomas bécsi alpolgárm es

te r :  A  magyar Vendégszeretetet nem 
lehet felülmúlni. Ez erősödött meg 
bennünk a fogadtatás után és azóta 
is. A  verseny baráti, bajtársi lég
körben folyik. A  Mátra gyönyörű. 
Engem a Wien u-wa'.dra emlékeztet. 
A  pálya pompás t olt, Azt hiszem, 
ez a verseny is megerősítette a 
sportbarátságot a két nemzet között. 
Á magyar vezetők elragadok, —  ki
véve Hensch Aladár. (Nagy derült
ség. A  jelenlévő Hensch Ali, a síszö
vetség „külügyminisztere" a vendé
gek minden kényelméről gondosko
dik.)

Riedel W alter döntőbíró: Ez már 
a második Bécs— Budapest sitalál- 
kozó. Nagy szó ez, joggal örülhe
tünk neki. A  magyar futók egy év 
alatt is sokat fejlődtek S azt hiszem, 
szoros verseny lesz. Ez a fontos!

A  íesiklóversenyt
szombatra halasztotta a rendezőség. 
Főleg azért, mert a lesíklók legna
gyobb része futásban is indult, te
hát fáradtak. Inkább hivatalos ug
róedzést tartottak. Ennek kellemet
len szenzációja akadt. Darabost 
ugrás közben eldöntötte a szél, oldalt 
esett le, a lécével m egütötte a faját 
és elájult. Hamarosan magához tért. 
Remélhetőleg tud majd indulni. A  
németek nem ugrottak.

Feleld I.ászló-

Csak öt ponttal 
vezetnek a bécsi 
síelők a Szendy 
Károly-vándor- 
díjban
Budapest jól tartja magát — Az összetett 
síbajnokság feltarthatatlanul Szalayé

. .  Telefonjelentésünk  «w

Mátra, február S.
Csali s  javíthatatlan derülátók re

mélték, hogy a tavalyi súlyos, szinte 
megsemmisítő vereséget ilyen dere
ka® magyar helytállás váltja fel a 
Szendy Károly-vándordíjban. És ha 
egy kissé előrelátóbb a magyar sí- 
szövetség, ha, nem zsúfolja össze a 
városközi verseny és az összetett 
magyar bajnokság számait, az első 
két nap versenyei után talán még ez 
az ötpontos különbség sem mutat
koznék a bécsiek javára. Hiszen, ha 
a pontversenybe nem számító dél
előtti lesikláson Szalag  halálra nem 
fárad, ha K ővári a kerítésbe rohan
va meg nem rándítja a lábát, a mű
lesiklásban v ez etésre  tehettünk vol
na szert. Nem beszélve arról a rossz 
vjaszolásról, ami a futóink egy ré
szének okozott behozhatatlan hát
rányt.

De félre a sopánkodással, az ered
ménnyel így is elégedettek lehetünk.

Lesiklásban  Szalay az első
A  Mátrában újabb havazás, majd 

havas eső köszöntött be. Reggel 
autóbuszok vitték fel a tetőre a ver
senyzőket és n eg yed  10 órakor elin
dult az első lesikló a S800 m éter  
hosszú, S00 m éteres  szintkülönbségű  
északi lesiklópáiyán. A z  osztrákok 
—  igen bölcsen —  nem indultak, a 
magyar versenyzők nagyobbik ré
szének azonban az összetett bajnok
ságra való tekintettel rajthoz kellett 
állnia. A  pálya végig jó volt, csak 
egyes helyeken robbantottak a közel 
méteres hóba mély gödröket a vaduló 
kezdők.

Mi az erdei útnál néztük a futó
kat. Eddig M atuskovlch  és Tassonyi 
Edömér volt a legbátrabb és a leg
gyorsabb, sajnos, az út vége felé, az 
úgynevezett „Avus“-on mind a kettő 
nagyot bukott. S zalay  és Emánuel 
csak a biztonságra ügyelt és mint 
kiderült, ez nagyon hasznos volt. 
Eddig remekül ment K ővári is, de 
útközben a szemvédője lecsúszott a 
szemére és mire ki tudta szabadítani 
a szemét, már belerohant a kerítés
be. Inrándulást szenvedett.

Nagyon szépen, ment a BBTE-ista 
Molnár, igen  bátran a kis Bzcsíá- 
m áry  és két évi szünetéhez képest 
nagyon jól M olitor„

A Iesíklóverseny részletes ered
ménye:

í .  Szalay BBTE 5:52.6. 2. Em á
nuel BBTE 5:53.8, 3. Tassonyi E, 
BBTE 5:59, 4. M olnár BBTE 6:20,
5. Szathm áry  B EA C  6:31.8, 6. Má- 
tyásfa lvy  BBTE 6:27.6, 7. M oütor
MSK 6:34-3, S. Dáxsa  BEAC 6:36. 9,

Bzokolay BEAC 6:86.2, 10. Kozma
UTE 6:38.2,

11. Gömbös Ernő MSK 6:39.2, 12. 
Gömbös Gyula, MSK és Rábel PSE 
6:40, 14. Deczky MSK 6:42, 15.
Kővári BSzKRT 6:44, 16. Ulbert
BBTE 6:45, 17. Matuskovlch MSK
6:45.6, 18. Ványa UTE 6:48.4, 19.
Kovács Zs. BBTE 6:57,6, 20. Kovács 
J. BEAC 7:02,

21. Schneider BBTE 7:23, 22.
Szász MAC 7:26.8, 23. Vezényi dr
BEAC 7:42, 24. Pauer UTE 8:02,
25. Szuromy PSE 8:09.2, 26. Géser 
MAFC 8:11.2, 27. Balogh PSE 8:15.4, 
28. Falkai MSK 8:18, 29. Konrád 
UTE 8:24.8, 30. Serák dr PSE 8:31, 
31. Ries GSE 8:42.2, 32. Dolesch GSE 
8:58.6, 33. Harcos GSE 10:04.

A  hoavédtisztck versenyében
(a nyílt versenyben is indultaknál 
az időt nem írjuk ki még egyszer): 
1. Tassonyi, 2. Tömör 6:33, 3. Göm
bös E., 4. Gömbös Gy., 5. Deczky, 
6. Matuskoyieh, 7. Kovács Zs., 8, 
Kovács J., 9, Szalay 7:16, 10. Bol-

S f -  •
fe ls z e r e lé s

sv.
sportáru. j 

kereskedelm i kft. 
T iirr  lsiváit-u. 4 . ssám

* f

ÍJ
gár- 7:25, 11. Hadnagy 7:25.2, 12. 
Odesealchl herceg 7:34, 13. Sélley- 
Rausch 8:20, 14. Komáromi 8:31, 13. 
Sőnyey 8:31.6.

Ifjúságiak:
1. Harangvölgyi PSE 6:44, %

Regős GSE 7:06, 3. Jobbágy MAFC 
7:22, 4. Winkler KISOK 7:29.8, S. 
Lieblg MAFC 7:47. 6. Csonka PSE 
7:58.2, 7. Ács MAC 8:00.2, 8. Kál
mán Fmg. 8:25, 9. V. Horváth MAO 
8:43, 10. Csab MAFC 8:55, 11, Kál
mán MSK 9:05, 12. Mayer PSE 9:29, 
13. Agáray PSE 11:26.6.

A  lesíklók így beszéltek verseny 
után"

Szalagi, v—. Jól ment, tíe azért
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eíéggé fáradt vagyok. Sokat kivett 
belőlem a tegnapi futás.

Em ánueí: —  Lassan járj, tovább 
érsz. $n  óvatos voltam.

Tassonyi: —  Kár azért a bukásért.
Addig remekül ment!*

M űlesiklásban  
már fáradtak voltunk
Délután % 2-re vonultak fel a  ver

senyzők az északi pálya leágazásá
hoz:, ahol a mülesikló versenyeket 
im már tradicionálisan rendezni 
szokták. A  pályát Iglói László szö
vetségi kapitány jelölte ki. Nem 
volt túlságosan nehéz, de minden
képpen m egfelelő. A  hó m ost is jő  
volt, volt bőven, de éppen a  nagy 
Iióböség m iatt előrelátható volt, 
hogy  hamarosan lyukak lesznek a 
kapuknál. Ezért a rendezőség úgy 
határozott, hogy először a városközi 
verseny résztvevőivel fu tta tja  le a 
versenyt, azután jönnek a. többiek. 
érdekes, hogy  azután olyan m a
gyar versenyzők is bekerültek a 
válogatottak közé, akiket a rnáso 
ciik csoportba soroltak.

Először Iglói ment végig, „be
lőtte a pályát1', ahogy a versenyzők 
roondják Aztán a  hölgyek kerültek 
sorra.

A z osztrák Baumann Erika való
ban remekül fut. Pom pásan rádöl, 
technikája is kifogástalan. Nem 
csoda, a bécsi hölgyek a, közelm últ
ban különleges mülesikló-iskólán 
vettek részt. Ko'zmáné annyira ki
fárad, hogy szinte beesik a célba. 
A  másik két bécsi lány is jó l m o
zog, de ők m ég túlságosan fiatalok, 
rutinjuk nem valami nagy. Pom pá
san m ozog viszont Iglóiné Eleőd  
Anikó. Hibátlan és gyorsan m egy 
végig. XJhryné Vasvári Éva óvatos, 
Szapáry Mariann futásában sok 
zökkenő, rángatja a lécét. Lénárt 
Vica élete második versenyéhez ké
pest igen szépen m ozog.

A  hölgyek után a férfiak  első fu 
tam a következik. Szathmáry re- 
ménytkeltöen cikáz az út elején, de 
a közepén bukik. Aztán egyik re
ménységünk, Szikla. Péter jön. A  
pálya felső részét, ragyogóan veszi, 
de a középen egy kaput kihagy. Le
fékez, valaki rákiált, hogy vissza!, 
ismét más, hogy tovább! és a  fiatal 
Bsikla —  sajnos —  az utóbbit fo 
gadja meg. K ihagy egy kaput és ez
zel végleg kiesik a versenyből. Pedig 
ideje alapján második lett volna!

A  bécsi Schöny  szinte bujkál a 
kapuk között, úgy fú rja  m agát 
előre. Stílusa kicsit, ugrálós, a leg
újabb iskola szerint a sí orrán csi
nálja a figurákat. A  fiatal Elsigan  
nagyot bukik az elején. F reyer  
könnyedén, simán m ozog. Kővári 
óvatos, lassú, fá j a lába. Szalag első 
futam a nagyon szép, de m ikor a 
másodikra felkapaszkodik, m ár pa 
naszkodik, h ogy  fáradt.

A  hölgyek második futam ában 
nincsen sok esemény. Iglóiné  most 
is  igen jó l m egy, de Baumann rop
pant biztos. Szapáry sokat hibáz és 
m ikor felkapaszkodik, alig győzi 
kapkodni a  lélegzetet.

A  férfiak  futásánál feltűnik 
Szikla merész és biztos mozgása. 
Ivfó3t látni csak, hogy milyen kár 
volt az elsőfutambeli hiba. Elsigan 
m ost csodásán, hibátlanul megy, 
Schöny  úgy m ozog, mint egy tanár. 
Szalag nem hiába mondta, hogy j 
fáradt: nagyot bukik az elején és 
kedvetlenül m egy tovább.

A  berorduláskor mértük a rész
időket: itt nem volt sok különbség 
a  versenyzők között. Schöny  28.4 
F reyer  ̂ 28.8, Iglói és Szikla 29, 
Szathm áry  29.2, Elsigan  29.4, Sza
lag és Kővári 31 mp alatt tette m eg 
ezt a távot. A  hölgyek közül Bau 
mami 31.4. Iglóiné 33, Szapáry 35.6, 
XJhryné 37 nrip-et futott.
A városköri térít műlesiklás eredménye

1. SchBn Bécs 11:02, 1:0*8) 2:05.8,
3. Freyer Bécs (1:08.8, 1:02.4) 2:09.2
S. Kővári BSzKRT (1:05, 1:06.8) 2:11.8,
4. Mátyásfalvy BBTE (1:09. 1:12.2) 2:21.2,
5. Szalay BBTE (.1:03.2. 1:18) 2:21.2. 6, 
Gaieitner Bécs (1:09.2, 1:06.8 és 6) 2:22,
7. Szathmáry BEAC (1:16.8, 1:06.8) 2:23.6,
S. Elsigan Bécs (1:21.8, 1:01 és 6) 2:27.8,
9, Nekam Bécs (1:09, 1:13.6 és 6) 2:28.6,
10. Szász MAC (1:09.2, 1:20) 2:29.2, 11.
Ktítzer Bécs (1:13, 1:16.2) 2:29.2. 12.
Ernánuel BBTE (1:18.8, 1.08) 2:29.6, 1, 
Jobbágy MAFC (1:13, 1:27 és 6) 2:46.

A z összetett bajnokságba számító 
mülesikló verseny eredményeinek és 
a  pontállásnak kiszám ítása m ég 
folyik. A z  azonban bizonyos, hogy 
*  feln őtt bajnokságot Szalagtól, az 
ifjúságit H arangvölgyim  aligha le
het elvenni.

Mi le ss  a* u g rá ssa l!
A  városközi verseny a vasárnap 

délelőtti ugrással dől el. A z osztrá

kok ma délelőtt edztek. Gaieitner 4G 
métereket, F reyer  és Elsigan  45 m é
tereket ugrált a jó  állapotban levő 
sáncról. De ugyancsak 45 méter 
körűi ugrált pénteken délután Yánya, 
Szathmáry, K ozm a és Darabos is. 
Szoros verseny lesz. Kár, hogy 
Darabos csak mint néző lehet jelen, 
mert pénteki bukását m ég mindig 
érzi és Élőnként szédül.

Teleki László

Á garmíschf nemzetközi 
téli játékok

Távirati je len tések  —■

J é g k o r o n g
A téli sporthét jégkorongtornáját két 

csoportban bonyolítják le s a csoportok 
beosztása a következő:

I. . csoport: Olaszország, cseh-morva
védnökség és Szlovákia.

II. csoport: Németország, Magyar-
ország és Jugoszlávia.

Csütörtökön a cseh-morva védnökség 
32:0 arányban legyőzte Szlovákiát.

A német, válogatott csapat magad szín
vonalú és gyors játékban 9:0 (3:0, 3:0, 
3:0) arányban győzött a jugoszláv váló 
gatott ellen. A jugoszláv védelem kitű 
noen működött. A gólok a következő sor
rendben estek: Kulin, Schi bukat.
Jaenecke, Demmer, Jaenecke, Schi bukat. 
Kuhn (2) s jugoszláv’ öngól.

A műkorcsolyázó bemutatón a Herber, 
Baicr világbajnokpár, az olasz Cataneo 
házaspár, a román Bindea, a jugoszláv 
Faluié és a német Lídia Veicht nagy 
sikerrel szerepelt.

Péntek délután a magyar válogatott 
apat nagyszámú közönség előtt fölénye

in 10:0 (3:0, 2:0, 5:0) arányban győzött 
Jugoszlávia válogatottja ellen.

A magyar csapat felállítása a követ
kező volt:

Csák — Jeney, Barcza dr (Hubay) — 
Gergely. Miklós, Gosztonyi. Cserecsatár- 
sor: Helmeczy. Háray, Szamosi.

Az első harmadban Miklós két, Háray 
pedig egy gólt ütött. A második harmad
ban Szamo3y és Helmeczy góljai révén 
már 5:0-ra vezetett a magyar együttes. 
Az utolsó harmadban nagyszerű iskola- 
játékkal további öt góllal terhelte meg 
a magyar csapat a jugoszlávok hálóját. 
Ekkor Miklós 4-et, Szamosy pedig egyet 
szerzett.

A magyar csapatban különösen Miklós 
volt. kitűnő, a jugoszláv eg^ü: (ősben a 
nagy vereség ellenére is főkép Bihar 
kapus tetszett.

Prágába utazik, ahol 8-án és 7-én a cseh 
válogatottal mérkőzik. Innen a magyar 
fiúk Milanóba utaznak, ahol az olasz 
válogatott csapattal játszanak. A magyar 
válogatott jégkorong csapat útja ezután Svájcba, vezet. *

Az olasz válogatott nagy meglepetésre 
erős küzdelem után alig tudta 3:1 (0 :0. 
.1 :0, 2 :1) arányban legyőzni a javuló
szlovák válogatottat. Az olaszok mind a 
három gólját Jnnecenti ütötte, a mezőny 
legjobb embere. A szlovákok becsület- 
góljának Luther volt a szerzője.

A műkorcsolyázó bemutató során 
olasz Vigorelli, a Cataneo házaspár, m ! 
román Timeic—Eisenbeisser. a német 
Fa bér. May. valamint Inge Jeli nagy 
tetszést aratott.

A korongtoma állása szombat reggel volt:
I. csoport

Cseh-morva: győz Szlovákia ellen (12:0).
Olasz: győz Szlovákia ellen (3:1).
Szlovákia: kétszer veszt.

II. csoport
Német: győz Jugoszlávia ellen (9:0).
Magyar; győz Jugoszlávia ellen (10.0).
Jugoszláv: kétszer veszt.

KÉZILABDA
A FEDETTPÁLYA KÉZILABDA KÖR

MÉRKŐZÉS

voíségi-díj nyolcas mező u y<> 
a végső győzelemért. Hogy a 
téli foglalkoztatásában fe-nnak: 
jón be: az MKESz villámto. 
a csoportok közötti válogatót 
pás-okon nyújt já téka lkaimat 
leteknek. A mai vUlámtornát 
osztályú csapatok részére írták ki. Mind
két csoportban a MAFC színei esélyesek- 
A bajnok Elektromos — a reggelig tartó 
bálozác-töal lábában — aligha játszik ko
molyabb szerepet. A mai kéziiabd-aműsor 
(az előlálló csapatok esélyével):

Női körmérkőzés. I. osztály. M Posztó 
— Koszorú XI. (10.40. Földesdy), MTE— 
Koszorú IX. (11.05. Pinté-). II. osztály: 
Koszorú IX. IL—MTE II. (10.00. Szűcsik). 
M. Posztó II— Koszorú XI. II. (10-20.
Szöl-lősyA Koszorú XIII. II__Standard
SC (11-25. Budavári). — .Férfi körmérkő
zés. -Szövcíségi-díj: M. Posztó—KAOE TI. 
(2.30. Bereoz), MAFC III.— Kistex U. 
(3-25. Dénes 1I-). DTK II.—MTE III. (4-20. 
Halász).

Villámtorna. I. osztály: MAFC—BTC
(5.20. Sutss). MTE-Elektromos (5.40. 
Szabó), MAFC—MTE (6.35. Halász), Elek
tromos—BTC (6.55. Szabó). MAFC—Elek
tromos (7-50. Kovács). MTE—BTC (8.10. 
Dobkor). — III. osztály: MAFC II— BTC 
II. (3-05. Palvi-n), MTE II.—Elektromos 
II. (5.15. Jávor), M:\TC II--M TE II- 
(3-55. Sasa). Elektromos II- -BTC II. (4.10- 
Hctényi), MAFC II.—Elektromos II. (4.55. 
Kovács), MTE II — BTC II- (5-05- Dorogi).

• A mérkőzések a Szentkirályi-utcai 
Nemzeti Tornacsarnokban játszódnak le- 
A nők délelőtt 10—12-ig*, a férfiak délután 
fel 3—9-ig kerülnek sorra.

ÍIABIÚ
Vasár nap, íe b ru ár 4.

Budapest í. (549.5 m.) 8: Ébreszt rí.
k a Szíj- U tana: Sz.'/zat. 1la jel lián-d-.: ezek b.K:
űzd niő;-í Hírek. 9: U n i tár us istmitirz.s (Szenv-
játék ások Ivdnyi Sándor i. 10: R« f >r ..kas isten-
ás ii-c áll tiszteié (Ravasz László dr). íí : í gyházi
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Sí
A Kreuzecken végzett lesiklóedzés köz- 

ben négy kiváló német versenyző meg
sérült. Gantner lábszártörést, Pertsch 
bokatörést, R. Cranz ínszalagszakadást 
éa Jcnnewein izomrándulást szenvedett.

4X10 km váltófűtés
A versenyben résztvevő nyolc csapat 

(Németország három csapat, cseh-morva 
védnökség két csapat, Jugoszlávia, Szlovákia ' -
bi

Bolond Éva magyar hölgyműkorcsolyázó 
bajnoknő és húga Györgyi, akik a nem
zetközi sporthéten bemutatókon nagy 
sikerrel szerepeltek, a német fővárosba 
utaztak s ott a Sportpalotában újabb be
mutatón vesznek részt. A többi magyar 
műkorcsolyázó már hazatért.

A magyar válogatott jégkorong csapat 
nemzetközi sporthét befejezése után

J4 s z o m b a t i  
Lesikló síelés
A  téli sporthét szombati napjá

nak délelőttjén a lesiklóversenyeket 
bonyolították le.

Eredm ények. F érfiak: 1. p . Jen- 
newin 4:08.2, 2. W öndle 4:14.2, 3. 
W . W alcb 4:16, 4. A . P fe iffer  (mind 
ném et) 4:17, 5. Chierroni olasz 4:19,
6. H. Lantschner német 4:20.2, 7.
W. Clausing és H. Cranz (m ind
kettő ném et) 4:2.3, 9. Schwabl német 
4:27-2, 10. Zanni olasz 4:27.6.

H ölgyek: 1. Christl Cranz 4:22,
L. R esch  4:22.6, 3. H. £öd l

4:23.2, 4. H. Gaertner (mind né
m et) 4:53.4, 5. Beinhauer cseli-

lovákia és Bulgária egy-egy csapat) a 
rodalmi sportvezér jelenlétéből! el

keseredett harcot -.ívott az elsőségért 
Végül is a Leupold. Bauer, Dcmetz és 
Berauer összetételű Németország 1. 
győzött 2 óra 41 r> 29 mp-es idővel. 
Berauer. futotta ,a 10 km-en a legjobb 
időt 36 p 45 mp-cel. További helvezés: 
2. Németország II. 2:48:13, 3. cseh-morva 
védnökség I. 2:50:54, 4. Jugoszlávia
2:81:31, 5. cseh-morva védnökség II.
2:53:23.8, 6. Szlovákia, 7. Bulgária,

v e r s e n y e k
m orva védnökség 5:03.2, 6. H. Do 
lescha! német 5:04.2.

Cse&»m®rwa védnök
ség ©Saszorsxág 5 :©

A  hat nemzet jégkorongtornájának 
szombati napján délután a  cseh 
morva védnökség válogatott csapata 
5:0 (1:0, 1:0, 3 :0) arányban verte 
az olasz válogatottat. A z  olasz csa 
patban különösen Gerosa kapus volt 
jó . A  csehek nem erőltették m eg 
m agukat: a m ezőny legjobb embere 
M alecek volt, aki három gólt ütött. 
A  többi gólnak Stovich és D robny 
volt a szerzője.

A Nemzeti Tornacsarnokba vasárnapra 
kitűzött mérkőzések technikai okokból el
maradnak.

Hat város kézilabdakörmórkozésc feb
ruár 11-én kezdődik a berlini Deutsch- 
landhalleban. Bécs, Xopenhága, Berlin, 
Hamburg:, Steitin és München csapata 
vesz részt a küzdelemben.

Jövő vasárnapra válogatott körmérkő
zést tervez Kovács Ernő szövetségi kapi
tány. Eszerint az I-, ír., III. osztály és 
a Szövcffiógi-díj mezőnye 2—2 csapattal 
szerepelne, külön csoportban a B). külön 
az A.) csapatok. A döntőbe a két csoport- 
győztes  ̂kerülne. (Ez a tervezet csekély 
másfél órai játékot jelent egy délután a 
két csoportgyőztesnek!)

a berettyóujfalusi téli íiazUarigi iskola 
napi életéből. Beszél: Bu&inszk/ Sándor. 
16: A rádió szalonzenekara. Ki.39: „Van 
Gereben.*’ Bory István dr előadása. 1<: 
Hírek magyar, szlovák és ruszin nyel
ven . 17.15: ,, Magyar r* óta ez 1.” Közre
működik : Utry Anna. Palló Imre dr.
Básthy Baclicn Gyula (ének), a ' Budapesti 
Hangverseny Zenekar Turay MÍhály 
vezénylésével és Oláh Kálmán cigány- 
zenekara. 18.15: Éjszakai történet.
Hunyadi Sándor elbeszélése. 13.40: Min
denből egy keveset. Zenés egyveleg. 
Közreműködik Heinemann Sándor jazz- 
zenekara. Vidák Jóska cigányzenekar i és 
a Rajkózenekar. j 9.15: KLck. BL25;
Sporteredmények. 19.23; S nmidíh?.uc;*
Lajos orgonahaiigver‘SOiiye. %’d: A jir s.
Dráma három felért:>á;•: bao. ír ta: Bili'i
Lajo3. 21.40: Hírei spoileredm tíny-yy
hírek szlovák és ru:■y/j 11 nyelve;). 22.1A:
Bura Sándor cigán;y zenekara .sikál!
23: Hírek német, olas::. angol és frau-
cia ' nj■'elven. 23.20: Filmdalok és jazz-
szólók hanglemtezről. 00.05: Híre’

Budapest I?. (834.5 m.) 11: Hangleme
zek. 12.05: A X. kerületi Ganzgyári Válla
lati Levente Egyesület műsora. 15.05: 
Szalonötös. 17.45: „Emberek és kövek n 
VI. kerületben.” Jeszenszky Sándor c ; 
előadása. 18.25: Magyar nótaest. 19.35:
JSgy lelkes magyar a XVIII. században. 
Zimándi Piusz dr előadása. 20: Hírek, 
versenyeredmények. hírek szlovák és
ru szili nyelven. 20.25: A Melles Béla-
zenekar műsora. Vezényel: Vincze Ottó.

Kassa. (259.1 m.) 9.00: Egyházi énekek 
és szentbeszéd a kassai Szent Erzsébet 
székesegyházból (Kretz György). 10,30: 
Hanglemezek. 11.15: Hírek, heti le
számoló. 11.35: A magyar falu. Költemé
nyek és hanglemezek. A költeményeire 
Marossy Lajos adja elő.
MAI JELENTŐSEBB KÜLFÖLDI MŰSOR -

RüSZEX :
8.05: Prága: A cseh filharmonikusok

hangversenye.
8.15: Kőnigc-Jrerg: Operarészletek.
8.30: Belgrádi: Operaáriák.
9: Milano: Treeate: Girlino c. operája 
9: Paris PTT: Szimfonikus est.

TENISZ.
Kopcnhágai tenisz eredmények; Férfi

egyes: Jacobsen (dán)—Schröder (svéd)
7:5, 1:6, 7:5, 6:4. Nőiegyes: Sperling (dán)— 
Holles (dán) 6:4, 6:3. Férfipáros: Schrö
der, Plonghman—Henkel, Planker 6:3, 
6:3, 5:7, 6:1. Vegyespáros: Jacobs/.,
Sperling—Schröder házaspár 6:2, 6:2.

Az olaszok az elmaradó Davis Cup 
helyett velünk és a jugoszlávokkal szeret
nének valamilyen díjért játszani.

EGYESÜ LETI HIKEK
Az MPSC sportrepülő szakosztálya folyó 

hó 4-én Újpesten az Erkel-utca 31. szám 
alatti dísztermében tartja a Pilis vitor
lázó repülőgép keresztelő ünnepségét.

A III. kér. TVE ma délelőtt fél 11 
órakor tartja 53. rendes tisztújító köz
gyűlését a nagyszombatutcai klubházában.

MOZI

A hö! gy verseny ben:
1. Baumann Bécs (1:06.2. 1:14) 2:20.2, 

2 Iglóiné Bp. (1:09.2, 1:19) 2:28.2, 3. Lin- 
hardt Bécs 1:12, 1:17.4) 2:29.4. 4. UUryné 
Eb. (1:20, 1:26.6) 2:46.6, 5. Szapáry Ép. 
(1:17, 1:34) 2:51, 5. Gasser Bécs (1:16, 
1:414) 2:57.4, 7. Lénárt Bp. (1:28, 2:07) 
3:35.

Szikla Péter M AFC ideje 2:10 
<1:07.6, 1:02.49 volt, de diszkvalifi- 
ikálták.

A  két nap eredményei után az 
osztrákok 34:29 arányban vezetnek 
a Szendy Károly-vándordíjban.

A  műlesíklók ezt m ondják:
Szalay: A  második futam ban már 

nagyon fáradt voltam.
K ővári: A  délelőtti bukás nélkül 

jobban végeztem volna. F á jt a lá
bam.

Schöny: Kitűnő pálya volt, szépen 
veit kitűzve.

l il . '.y-.n: M ár öreg mátrai verseny
ző' vagyok, A  gálga nem  volt
liőnoyo, ____ 1

Lator dr. telefon' Jelentése Garmisdibdl
i n ém eS -m a gya r

(L ator  G éza dr, a m agyar k o 
rongcsapat vezetője m ég a szom- 
bátesti ném et-m agyar mérkőzés 
előtt beszélt Garmischból telefonon 
s a következőket m ondotta:)

—  C sütörtökön  este végignéztük a 
fiúkkal a n ém et-jugoszláv m érkö  
zést. A  r e t teg e t t  ném et csapat 
0:0-ra g y ő zö tt . D e ez a gólarány 
sokkod n agyobb  is lehetett volna, ha 
a n ém etek leg jobb  játékosa, Jaen 
eck e  m eg n em  sérül.

—  Tudtuk, hogy nekünk jobban  
m eg kell m ajd vernünk a jugoszlá
vokat, ahhoz, hogy a döntőbe jus. 
sunk, ha netán  a n ém etek elleni 
m eccsünk döntetlenül végződnék. Le 
is győztü k  a  délszlávokat 10:0-ra.

N agyon  jó l  já tszott a csapat min
den eg y es  ta g ja , de különös kéypen  
kiem elhető: C sák dr, M iklós, Gosz
tonyi, H ubai és  Háray. A  ném etek  
nagyon panaszkodnak, hogy a m eg
sérült Ja.enecTcét az orvosok nem  en
gedik ellenünk játszani, A  ném etek  
csapatkapitánya, az esze az egész  
együ ttesn ek . Sérülése miatt pedig 
alighanem e lv esz ti majd taktikai fe l
ép ítését a k itű nő ném et együ ttes  és  
igy  tényleg  valam ivel könnyebb lesz 
majd n m ieink  helyzete velük szem 
ben. D e : z é r t  elbipmt&k n em  szabad  
m a .ü 0 a ti m ' - — ’•----------— -

—  Ha csapatunk betartja  a  ta k 
tikai utasításokat —  folytatta  L ator  
dr —  akkor sikert érhet el. P ersze  
ehhez változatlanul mindent elsöprő  
győzn i akarással is kell játszan iok  
továbbra is fiainknak!

(A  ném et-m agyar m érkőzés mai 
számunk zárlatakor, este 9 órak or 
tóég foly ik .)

TORNA
Vasárnap délelőtt 9 éra! kezdettel foly

tatják a női zsinórlabdakörmérközéseket 
a BTC Klotild-utcai tornatermében.

ATLÉTIK A

A DÉLCEG ŐSZ MIKLÓSI JÁNOST,
a kunszentmiklósi ref. gimnázium test
nevelő tanárát mindenki ismeri, aki a 
diáksporttal valaha összeköttetésbe 
került. Alig van testnevelő tanár, aki 
annyi tehetséges atlétát nevelt volna a 
magyar sportnak, mint ő és aki olyan 
fiatalos buzgalommal, lelkesedéssel és 
hozzáértéssel dolgoznék, mint a 70 eszten
dős Miklósi tanár úr. Csak példaképpen 
említjük meg, hogy ő résztvett az őszi 
edzőtanfolyamon, azóta is szorgalmasan 
áttanulmányozta a vezérfonalat és min
den elméleti útmutatást, ami eddig nap
világot látott, most pedig a tanfilm be
mutatásával és az ahhoz fűzött szakszerű 
magyarázatta! akarja átadni diákjainak 
azt a tudást, ami az atlétika eredményes 
tíz éréhez ma már öéikülözhetetlen. Sok 
fiatal iw-iieaeiési teáig wheto® {téteiát
tíl&

M OZIK MG SOR A :
RÖVIDÍTÉSEK: Sz «■ szombat, V =  vasúi- 

nap, n — 'U, f =  Vs, h — %.
Bem utató mozik

ÁTRIUM. Míirgit-körút 55. Te!.: 153-031 
fö, f8, Í10. Sz. V.: í2-kor is. Az utolsó 
Vereczkey.
CASINO Eskü-út 1. T .: 383-102. Í6, fS, 
Í10. Sz. V.: f4-kor is. Földindulás.
CITY Vilmos császár-út 36. T: 111140. liH. 
h8, hiú. Sz. V .: h4-kor is. Az első csók. 
3-ik hét! a
CORSO Váci-U. 9. T .: 182-818. nfi, n8, nld. 
Sz. V .: nl-kor is. Trópusi mámor. 5-ilc 
hét! V. d. e. nl2: Békeífy-matiné.
DÉCS1 Teréz-körút 28. T .: 125-952. C. S, 
10. Sz. V.: 4-kor is. Az utolsó Vereczkey. 
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 38. T .: 189-543. 
n6, fS. b 10. Sz. V.: ul-kor is. llaiáios ía- 
vasz. 7-ik hét!
HlilADO FILMSZINIIAZ. Erzsibet-krtJS. T..: 222—499. 10—24-ig folyt. -1 híradó.
A flnn-prosz háború legújabb eseményei. 
Stb,
OMNIA Kölcsey-utca 2. T : 130125. 5. 118, 
Í10. Sz. V.: 4, 6, 8. 10. Canitóga' hőse. 
2-ilc hét!
RADIUS Naprymező-ul'ia 22. T .: 122-098. 
f6, h8, hlO. Sz. V .: f i -kor is Nőstény 
ligris.
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T: 
222002. n6. f8. hlO. Sz. és V: 4, 6. 8 10. 
Földindulás. 2-ik hét!
SCAEA Teréz-krt. 60. T. • 114411. n6. fk.

A „^unga B§n“ címszó* 
repét hindu színész 
alakítja;

SUM JUFFE
ftudyard Kipling „G-unga Din“  a. 

gyönyörű költeménye alapján hatat
más film et készítettek Amerikában. Ú 1.0- Sz- tV.: 3-kor is. Kedélyes szálloda.

Kipling az indiai angol hadsereg ,'jBANlA. Rákóczi-út 21. T-: 145-046. 5, ú8. 
egyik bennszülött vízhordójárói írta no. Sz. V .: h3-kor is. Operabál. V. <J, e. 
a költeményt. Gunga Din, a hindu | 13: Márkus László, Ottrubay Melinda: Az 
vízhordó arról álmodozott, hogy ta- opera út;ia 11 közönségig.
Ián egyszer ő is igazi katona lehet..! U tánjátszó mozik
Ha nem is fegyverforgató katona, j BROADWAY, Kárply-krt 3. . T .: 144-212.
hát legalább trombitás. Mindeneset- csényi-huszá'rok. V.' T e .  H:°Nem féfek 
re megtanult trombitálni. S am ikor senkitől.
egyszer a lázadók csapdába akarták | HAPfíT0fí" l arof ' tév  3Zj-  -T' : 134-337'
csalni az indiai hadsereg egyik ez- a  kirchfeidi pap 
redét, Gunga Din, a vízhordó har- Co r v in  muöí-úi ,40. T: 138988.' f4. f6. 
sány kürtszóval jelezte a veszélyt. Vfll^ m atin é ’ A hoInap höseL
A z ezred megmenekült, sőt szétverte ELIT Szent ’lstván körűt ifi. T- 114502 
a lázadók csapatát, Gunga Din azon- « ,  í6, hs, 10. V .: f2, f4, h6, h8, 10. Is
iink r1- 1Stett' , AZ 0 emiéket őrzi K ip- h S í l̂yV o OH Bethlen-tér 3. T: 142455. 
lm9  költeménye. S most már ez az 3, n6, is, hlO. V !: 1, ni, í6, h8, 10. is- 
Ól’iásfilm  is. | ten vele, tanár- úr.

KAMARA. Dohány utca 42. y.„ 141-027.
nesszel játszatni Gunga Din szere-1 LLfffeD b'öoÍlán‘-ntea 7*a.id T.: tllöS-i.
pét. Először Indiában kerestek m eg- I 4, 6. 8, 10. V .: 2-kor is. Gibraltár. 2-ik 
felelő szereplőt, a  hindu színházak hP* :LACE. Erz&ébrt-k,t 8. T.: 221-222. 11 
tagjai kozott. Kiderült azonban, ■> 4 8, 10. Vihar Ázsia foU-ti.
hogy bár Indiában gyakorlott film - SAVÓT’, UUői-út 4. T .: 146040. 14, íe, 18, 
színészek is akadnak a bennszülött I v f 'd V‘e. f i i :  °Áíláh kertje.141'’ 2_lk hfí! 
színészek között, a kiválóbbak egy- siMPLON Horthy Miklós iit 62. T.: 268999. 
általán nem vállalkoznak az am eri- [ 3. 116. 18, hlO. V.; I, ni, Í6, I18, ló. is-
kal útra. Ekkor Am erikában keres* | s t o d Ío ’ Akácia-utca 4, T .; Jíogju^nf1’
tek címszereplőt a film hez és ráta- 4, 6. 8, 10. 
láltak Sam Ja/fere, eg y  amerikai | hét! 
születésű hindu színészre, aki állan-

V.: 2-kor is. Csapda. ’ 3-1 is 

T ovábbjátszó mozik
dóan exotikus alakokat személyes!- ALKOTÁS Gömbös-utca n. 7 ., 055374. 
tett m eg a különböző newyorki szín- í ? ’ ? 10- Y'6. ™"®ir is- Ilyenek a
padokon. Sam Jaffe  vállalta Gunga b e l v á r o s i ' irányi-utca 21 "’ t 1* 384-563. 
Din szerepét, am elyet valóban kítü- 4, 6. 8, 10. V: 2, a. 4. B~á 7" s, 9. iü. 
nőén játszott el. I m tn iteltÁwir tA 0- J2: zö,fi fJ-ny-

A  hindu színész a legjobb társa-I rs. h7, 9. V.: h . f4,SffiDaf8téf i o f 5^ -  
ságban kezdte m eg pályafutását a őr. V. d e í l l -  KölcsOtWrt kastély. „ 
íelvevögép előtt. A  film  három . an- P ° - in tr  épn z,nhfla"Utea sí. T : 133171
goi hősét, az ifjabb (illetve, sajnos, U * .  v. Ud’. e X o  í i 2 1STarZan 
most már az egyetlen) Douglas I HÓMEROs Hermina-tít 7. T .: 296-17S. 
Fairbanks, Cary Grant ős V ictor I fp 0 / v  .u.V' : £2' tö1- Mikédó. 
M cLaglen  alakította. A z egyetlen női 13, no. v f a . ’ JuditTT v'- dT e.’: 
szerepet a gyönyörű, szőke Joan | Mestenlainokok *
Fontaine játszotta.

NBH3En SPORT
M*s}elítilk szerda ée szombat Hvételd-

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 1 nTvurAi g ' ---- 0 T .
hivatal Bp. VIII., Bükk Szilérd-utea (. a P M ,  L 1!
77 187-499 éa 133-577. Levéí- | ' " i 5?
cím: Budapest 72, Testátlók 42.

Fősserkesztő: Dr. Vadas Gyula. — p®. 
lclía szerkesztő: Hoppé László. — Feje
lő* kiadó: Kai Már István.

(Amerikába tfl.—>.

dÓZSEKVAlíOSt Kálvária tér 7. T.! 134- b44. Í4 fű, í& fl0  y  . f2-kor ia. lb éve
sek. V. d. o. Í10. fl2: A kis primadonna.
OLTMPIA Erzsébet-körút 26. T: 342947. 
l ! ' 3. 4, 6, S, 10. Mister FIow.

14(3—447. ,
_____ ____ _ . Mister ,FIow, efTir asszony bolondjü. V. d. e, ti) 

fl2: A szerelem zsarnoka.
PATRIA. Népszínház-u. 13. T .: 145672 
4, 6, 8, 10. V .: 2-kor is. Gibraltár. 2-ik 
hét. V. d. e. f i i :  Allah kertje.
PHŐNIX Rákóczi-út 68. T .: 141-454 11 i 
3. 3. nS. no. .A' kis fenség parancsri ' 
KIÁLTÓ. Ilikócíi-ót 70. T .: 139-497. 11

AV-eSW * ± 4 » «


