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A garmischí korongtorna döntő; ében a csek-morva 
védnökség csapata legyőzte a magyar csapatot

A Juventus 6:2 ará
nyú vereségei 
szenvedett a saját 
pályáján

Róma, február •*. 
A z  olasz bajnokság tavaszi har- 

tnadík fordulója simának ígérkezett 
-B végül egész sereg meglepetést ho- 
ízott. íme:

a ) A z  éllovas' Bologna Bologná
iban csak  e g y  gólt tudott rúgni a, 
utolsó helyen álló Modenának. Igaz, 
é s  az ég y  gól elég  volt a  g y ö 
trelemhez. .

b) A G enova pon tot v esztett Mi- 
bánóban s így a Bologna előnye kél 
pontra n öveked ett.

c )  a La sió otthonában pontot 
v esz te it  a kullogó Fiorentínávál 
özem ben s  íg y  átadta a harmadik 
h elyet a Nápolyban győzelm et arató 
A m brosianának.

d) A  nap legnagyobb m eglepeté
s e :  a Juventus otthonában 6:3
arányban v ereség e t szenvedett a 
Triestinától,

Részletek:
.Milano— Genova 2:2 (1 :1). 20.000 

P & ö. Vezette: Pizziolo.
Lazio— Fiorentina. 1:1 (0 :0). 8000 

Ip.éző. Vezette: Rertolio.
JNTovara— 1Torino 0:1 (0 :1). 4500

(ttéző. Vezette: DattHo- 
Bologna-—Modena 1:0 (0 :0). 8000 

SSéző. Vezette: Mázzá.
Juventus— Triestina 2:6 (0:3).

10.000 néző. Vezette: Galeatl.
Venezia— Roma. 2:2 (0 :1). 1Ö.000

*éző. Vezette: Zelocchi.
N apoli— Ambrosianá 0:1 (0:0).

10.000 néző. Vezette: Scorzoni. 
Llguria— Bari 1:0 (0 :0). 8000 né-

feq. Vezette: Biancone.

Önnek is  meg k e li már venni a

Nikepáii-szipkát
Iha egészsége ér eg y  fabatkát...

A Ti,ínolcsá- állása az X.fi;
,2.
4.
fi.
,6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.15.
16.

Bologna 
Genova 
Ambrosiana 
Lazio 
Milano - 
Torino 
J uventus 
Venezia 
Triestina 
Roma 
No vara.
Bari • 
Liguria. 
Kiorentina 
Napoli Mpűéna .

18 10 
18 10 
18 10 
18 8 
18 7 
18 8 
18 8
18
38
38
IS
18
38
18 6 
18 4 
18 2

osztályban:
6 2-26:12 26

4 40:27 24
5 28:16 23 
4-26:15 22
6 32:21 19
7 22:20 19 
7 27:30 19
7 25:29 18
8 26:25 17 
7 15:18 17
9 16:20 17 
7 19:26 16 
6 37:25 16 
9 25:29 15

3 11 11:28 11 
5 11 16:30 9

B) osztály:
JŐ.8* Atalanta. a Brescia és a Livorno, 

. három éllovas vereséget szenve
dett. Alessandria—Palermo 8:0, Catania— 
*?ie" t  ' Í J ,  Udinese—Livorno 2:0,
Luccnese—rMolinella 2:1, Pisa—Padova 
3:í> 4ÍSíS!tana—Atalanta 1:0, Pro Ver
em 1— Brescia 4:3. FanfuIla—Verona 2:1,
JVigevano—ganremese 3:1.

U J D R
Szombat

A Hungária vendégjátéka Jugo
szláviában.

Vasárnap

Minden NB-egylet barátságos 
mérkőzést játszik, a Hungária Jugo
szláviában vendégszerepei.

Tíz év i szünet után ismét bajnokságot 
nyert az FT€ l

K é t  d ö n t e t l e n n e l  f e j e z ő d ö t t  b e  
a z  ö k ö l v í v ó  C s B :

B T K — B S z K R T  
FTC— B V S C 8 : 8

A végeredmény: 1 . FTC,  2. BTK, 3. és BSzKRT holtversenyben
Az ökölvívó csapatbajnokság 

utolsó fordulója vasárnap délelőtt 
került sorra a Városi Színházban.

*
Akik azt hitték, hogy az FTC  

szinte holtbiztos bajnokságára való 
tekintettel az utolsó felvonásra 
csökkenni fog a közönség érdeklő
dése —  tévedtek. Már tíz órakor 
csaknem zsúfolt volt a színház né
zőtere, fé l  l i -k o r  pedig m ár eg y  
talpalatnyi üres h ely  sem  maradt a 
hatalmas nézőtéren. Ismét legalább 
2500 néző előtt folytak a küzdel
mek.

A BTK—BSzKRT 
mérkőzés
A  BTK és a BSzKRT 'ökölvívói 

már jóval tíz óra előtt együtt van
nak az öltözőkben. A  legnagyobb 
titokban folynak a próbamérlegelé
sek. nehogy az ellenfél megsejtse 
az összeállításokat.

Pontosan tíz órakor kezdődik a 
mérlegelés. Varga, az első B S zK R T - 
ökölvívó csak  47.30 kiló. I fjú sá g i 
lévén, nem  indulhatna, m ert nincs 
legalább  48 kiló. Egy darabig iz
galmas vitatkozás folyik. Varga  ki 
akár menni. A  kis Torma utána
szól:

-— Maradj csak itt, m ég utóbb  
kint ú gy leiszod magad vízzel, h ogy  
nehézsúlyúként jössz be!

Végül megoldódik a kérdés: ki
derül, hogy Varga  második helye
zett volt a Budapest-bajnokságon, 
tehát elvesztette ifjúsági jellegét. 
Indulhat 48 kilón alul is.

Az okoz még meglepetést, hogy 
középsúlyban a BTK a könnyűsúlyú 
Koltait indítja Jákics ellen.

— Nem tehetünk' mást -— mond
ja az intézőjük. —- Jávái szolgálati 
beosztása miatt nem jöh etett.

Ez bizony gyengíti a BTK győ
zelmi esélyeit! Orvosi vizsgálat 
után a légsúlyú már mászik is be a 
szoritóba. A  függöny felgördül. 
Pontosan fél 11. Kezdődik. így lát
tuk a mérkőzések lefolyását:

A  KIS VARGA N AGY HORGOKAT
ÜT

L égsű ly : Varga BSzKRT g yőz  R ei- 
nitz ellen

Pompás harcot vív az első menet
ben a két légsúlyú. Inkább V arga  
támad, kemény horgaival néhány
szor eredményesen „bombázza" R ei- 
nitz fejét. A  BTK-ökölvívó időnkint 
szépen keresztülüti Varga  támadá
sait. A  második menet elején R ein its  
eredményesen szurkál, de azután 
Varga  kemény bal- és jobbhorgai 
sokszor telibe találják. A  harmadik 
menetben sem változik a helyzet: 
Varga a jobb. A  mérkőzés végén 
nagy tapsot kap.

3:0-ra v ezet a BSzKRT.

— -  a  S P O R T V IL A 'G  S Z Ó R A K O Z Ó H E L Y E *—
O Á N G H f lI  B A B  %miJS&erií$ ies .la.
Minden vasár- és ünnepnap műsoros S árai tea. XI- Horthy Miklós Ut 60.

R a g yo g ó  m ű s o r , tánc 
E ste  JŐ órá tól re g g e l 5 - t g

HORVÁTH LERANDUL
H arm atsúly: B ogács B T K  g yőz  

H orváth ellen.
A z  első menetben nem sok törté

nik: mind a .kettő messziről szurkál. 
Talán egy hajszállal Horváth  talál 
többször. A  második menetben Bo
gács  lendületesebben támad, H or
váth  tarkő-ütés miatt két megintést 
Is kap (igaz, hogy ezekben nem ö a 
hibás, hanem az állandóan kiforduló 
B ogács). A  menet így  fölnyesen 
Bogácsé. A  harmadik menetben 
H orváth  jól kezd, két jobbhoroggal 
is eltalálja Bogácsot. Az első perc 
végén azonban jobbíábánaíc a boká
ja  megrándul, nem  tudja folytatni 
á küzdelmei:  Viniczei mérkőzés
vezető kiszámolja.

E gyen lített a B T K : 3:2.

NEM VOLT NAGY KÜLÖNBSÉG
P ehelysú ly : Torma I BTK győz  

Lovas ellen
A  hosszabb Torma I  jő szurkálá- 

sokkal kezdi a mérkőzést. Lovas 
csak a menet vége felé jön rá az 
ellenszerre: hagyja kiütni Tormát 
és csak azután sorozza meg. A  má
sodik menet pompásan sikerül L o
vasnak. Remekül megsorozza egy- 
párszor Torma I  gyomrát és soro-

bélyegalbum
Árjegyzéket énleklíidíknek - 
bérmsnive küld: Abonvt Jené 
bélyegktrés ledé:-e, Budapest, 
IV, Váci-utca 45. szám

zásait kitűnő jobbhorgokkal fejezi 
be. A  közönség dübörögve tapsol. A  
harmadik menet ádáz verekedés. A  
menet elején Lovas nagy horgokat 
üt, a végén azonban Torma három 
rövid jobbegyenesétől roggyant lesz.

4 :2-re v ezet a BTK.

MONTÉRA JÓL HARCOL, MAJD
NEM OLYAN JÓL, MINT FRIGYES
K önnyüsúly: M ONFERA BTK győz  

F rigyes ellen
M onfera  okosan harcol F rigyes  

ellen.-Nem törődik azzal, hogy F ri
g yes  beszúrja arcára az egyenese
ket, ő bizony mégsorozza ellenfelét! 
Hiába viszi be tehát F rigyes  a tá
madásait, M onfera többet üt. A z  
első menetben eg y  hajszállal jobb is. 
A  második menet elején hasonló a 
helyzet, a menet második felében 
nyomul csak fel F rigyes: pompás 
egyenesei és felütései egymásután 
találják M onferát. A  harmadik me
netben F rigyes  nagyon belefekszik, 
állandóan támad, minden támadását 
beviszi. Kitűnő felütéseket üt, Mon
fera  csak néhányszor veri át táma
dásait. A  pontozók ezt a menetet is 
M onferának  adják. Jellemző a pon
tozásra...

6:2 a B T K  javára. .

Jő KIS „BUNYÓ"
Váltósúly: Torma II. B T K  győz  

Kővári ellen.
Végig remek verekedés folyik. 

Mind a kettő rengeteget üt, csak 
Torma szőkébben és pontosabban. 
Az első mentben Torm a  a jobb, a 
2. menet kiegyenlített. A. 3. menet

ben hatalmas ütésváltások történ
nek. A  menet végén Torma két 
egyenesétől K ővári megroggyan.

M ár 8:2!

KIÜTÉS...
K özépsú ly : Jákics BSzKRT győz  

K oltai ellen.
Koltai bátran harcol a közel tíz 

kilóval nehezebb Jákics ellen. Für
gén rohamoz, jól soroz, veszélyes 
helyzetben pedig- —  fog. Jákics 
egyelőre kevésszer talál. Alig kez
dődik a 2. menet, J á k ics , megso
rozza K oltai fejét, a BTK-ökölvívó 
megroggyan. A  következő össze
csapásban Jákics kemény jobbegye
nese pontosan állón találja Koltait. 
összerogy, a mérközésvezető kiszá
molja.

8 :I -r e  jav íto tt a BSzKRT.

B IT TE R A ' ÉRTHETETLENÜL 
GYENGE

F élnehézsúly: N ém eth  BSzKRT  
győz B ittera  ellen.

N ém eth  nem zavartatja magát 
B ittera  állandó mozgásától, kemény 
egyeneseket és horgokat üt be a 
BTK-ökölvívó fejére és testére. A  
kővetkező menetben tovább tart 
N ém eth  fölénye. Szinte akadályta
lanul üti meg Bitterát. Úgy lát
szik, a BTK-ökölvívónak nem ízlik 
N ém eth  stílusa. A  3. menetet nagy 
lendülettel kezdi Bittera. T enyér
ü tések  m iatt az első percben m eg
intést kap. Utána N ém eth  nagy 
jobb- és balegyeneseivel roggyanttá  
veri B itterát. Két percen át rogy- 
gyantan küzd B ittera , a közönség 
kitüést követel, de ez nem sikerül 
Némethnek.

M ár csak 8 :6  a B T K  javára.

ERDŐS H l ARA HARCOL A  TÜL- 
. ERö ELLEN

N ehézsú ly : Szolnoki BSzKRT  
g y ő z  E rdős ellen.

Erdős mindent megtesz, hogy ki
harcolja a BTK-nak a győzelmet. 
Szívvel-lélekkel küzd, rengeteget 
üt, de minden hiáha, Szolnoki job 
ban öklöz. Pontosabban üt, több
ször talál. H itler  pontozót ez nem 
zavarja, két meneten keresztül nem 
lát különbséget a  két ökölvívó kö
zött. A  3, menetben Erdős fejelésért 
megintést kap.

A  m érkőzés v égered m én ye 8:8 .

NYILATKOZATOK:
M arosvölgyi K áro ly , a BSzKRT  

sza k osz tá lyvezető je : Szíwel-léiekkel 
harcoltak a fiúk. Az eredménnyel 
elégedett vagyok. Ha egy . kis sze
rencsénk van, jobban is végezhet
tünk volna.

K ovács K ároly , a  BSzKRT edző
je :  Ilyen szívvel rég nem küzdöttek 
a fiúk. A  BSzKRT-ban is van szív, 
ha sokan nem is veszik ezt észre.

K ővári: Aki azt mondja, hogy a 
BSzKRT-ban nincsen szív, nem 
ért az ökölvíváshoz. 2:8-ról egyen
lítettünk!

Jákics: Az F T C  elleni mérkőzé
sünk óta nagyon mérges és elkese
redett vagyok. D e azért most is 
teljes erőmből harcoltam.

F rigyes: Úgy volt, hogy pehely
súlyban indulok...

H orváth : Küzdöttem... Én is an
gyalföldi gyerek vagyok.

Szolnoki: óvatosan kezdtem. Az
utolsó két menet az enyém yoit.

Rosenthál Sándor, a BTK szak
osztá lyvezető je : Áz eredmények
reálisak. Egy-két versenyzőnk. így 
Monfera is, emberfelettit nyújtott. 
Bitterának viszont ma nem ment 
sehogy sem. Ha másodikok leszünk, 
akkor is örülni fogunk. Jövőre majd 
jobban megy.

Adlér Zsigtrpond, ti B T K  edzője: 
Hiába küzdöttek angyalföldi lelke
sedéssel a fiúk, ma ném sikerült. A  
tizedik' bajnokságunk elmaradt...

Torma, örülök, hogy győztem,
Torma II .: Ma nem ment úgy ne

kem, mint máskor.
M onfera: Eddig kilencszer „bu

nyóztam" Frigyessel, mindig ki
kaptam. Remélem, most az én so
rozatom következik...

B ittera : Nagyon gyengének érez
tem magamat.

Erdős: Nagyon sajnálom, hogy
nem győztem. Én verekedtem, 
ahogy csak tudtam.

Az ide! CsB 
utolsó összecsapása
Az előző mérkőzés váltósúlyt 

összecsapása közben folyik az FTC 
— BVSC mérkőzés mérlegelése.

Elszántan lépnek a zöld-fehér 
ökölvívók már a mérlegre is. El
szántságuk oka a megfigyelők je
lentése:

—  ■Már 8:2-ro v ezet a B TK ! . . .
A  mérlegelés során kiderült, hogy

mindkét együ ttest össze forgatták- 
A  zöld-fehér Szigeti középben, Cson
tos  félnehézben indul. A  BVSC 
Szabó József kézsérülése mia& 
kénytelen változtatásokat eszközöl
ni.

—  N em  akarjuk Jóskát így  indí
tani —  magyarázza Sulkó Béla in
téző — , esetleg  elesne a válogatott
ságtól.

B ern  középsúlyban indul, Farkas 
nehézen, Szabó Gábor félnehé.z- 
súlyú.

A JÖ MINŐSÉGEK ÁRUHÁZA

m
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GYŰJTSE! RÉSZLETEK, FEL
TÉTELEK, DIJAK LEGKÖZELEBB

I Tavaszi pályázat l.
1 Beérkezési liaííridS II. 17. d. a. i óra.

■ Haladás—ÍCaesa (3:1) „

Hang-ária—-Taxi (3:S) ,,

'Újpest—Elektromos (S:S)

abelnok—Bocskai (2;1) „  ........

Szeged—Törekvés (0:5) ..

Gansma—Kispest (0:1)

Jo^antus—Torino (2:1) . .  ........

Lasio—Milano (2:0) ...»  5 ..,.,4
Pátverseny: A pontversenyben csak 
mét-icőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.

Nerara—Genova (3:5)

Lígvría—Roma (2:3) . . . .  ......
(Záréjeiben ar őszi eredmények)

Név:

Cím:

A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget keli mellékelni. Aki hetenkint 
ötnél több szelvényt küld, aa tegyen

ide keresztet, vagy csillagot

—  Nincs rem ényünk m ég a dön
tetlenre sem , —  mondja Sulkó.

—  Majd m eglátjuk, — ■ vélekedik 
Hochm ann  edző. —  M ég nincs v é 
g e  a  küzdelem nek.

Mire kijönnének az orvosi szobá
ból, már az előmérközés nehéz- 
súlyú összecsapása folyik.

-—• Nincs már baj —  örvendezik 
L eitner, az FTC edzője — , Szolnoki 
m egveri Erdőst, 8:8 lesz a BTK  
BSzKRT és mi l6 :0 -á s  vereségünk  
esetén  is m egnyertük már a bajnok  
ságot!

H ám ori megnyugodva készülődik 
ja folyosón . . .

A. BTK— BSzKRT mérkőzés után 
tíz perc szünetet tartott a rende 
zöség és csak azután került sor az 
FTC— BVSC mérkőzésre, az idei 
CsB utolsó összecsapására. A  mér 
közösek lefolyása:

HÁMORI TAMAD, HÁMORI 
. 'BAKJA..........

L égsú ly : A rtn er BVSC g y ő z  Hámori 
elleti

Hosszú pillanatokig keresi a két 
versenyző, hogy miként is juthatna 
ütéshez. A rtner  lendül hamarabb 
bele és pompásan megsorozza Há 
m órit. Utána H ám ori is üt egy-két 
horgot, de A rtn er  ezt is egyenlíti. A  
menet A rtneré. Nagyon rohamoz a 
második menetben Hámort, de A rt  
ner  remekül veri vissza jobbegyene
seivel. Ebbn a menetiben is A rtn er  
a jobb. Irtózatos verekedés a har
madik menet. H ám ori állandóan 
támad, rengeteget üt, A rtn er  min 
dent visszaver. Éz a menet döntet
len.

Z:0-ra v ezet a BVSC.

RUBINIT GYŐZELME NEM VITÁS
H arm atsúly: Kubinyi FT C  győz  

Podány ellen
Végigverekszik a három menetet. 

Állandóan Podány kezdeményez. A: 
első menetben Kubínyi szörnyű ke
mény horgokkal veri vissza Podány 
támadásait. A  második menetben 
már gyengülnek Kubinyi ütései, a 
harmadik menetben pedig egészen 
visszaesik az FTC-ökölvIvó. Podány 
erősen'  szorongatja. Ez a menet 
Podányé volt.

2:3,

deményez folyton, sokkal többet üt 
mint az állát szemmel láthatólag 
féltő Barinka. Két meneten kérész 
tül fölényben van Vojnovich, m ég i 
harmadik menet első felében is. In 
nen kezdve azonban Barinka. min 
dent belead, nagyszerűen harcol, de 
már —  későn.

M ár 6:2-re vezet a BVSC.

MANÓI REMEKEL
Váltósúly: Mándi FTC győz  

M ítterer ellen.
Mándi nagy kedvvel küzdi végi, 

a, mérkőzést. Az első menetben egy 
összefejelés nyomán nagy daganat 
keletkezik a jobb halántékán, a 2 
menetben a balszomöldökén szakad 
fel a bőr, de ez sem tudja megállí
tani: állandóan támad, szurkai
felüt, horgokat üt, nagyszerűen har 
col! M ítterer  csak az első menet
ben mutat valamit, azután, azt csi
nál vele Mándi, amit akar.

6 :t -r e  ja v íto tt az FTC„

SZIGETI KITESZ MAGAÉRT
K özépsú ly : Szigeti FTC g yőz  

F ene ellen.
Akár milyen jő is Bcne, neki, a 

váltósúlyúnak, nem lehet sikere 
Szigeti ellen. Bcne hiába üti híres 
nagy jobble'ngöit, Szigeti mindent 
véd., utána pedig háromszorannyi 
horgot és egyenest üt vissza. Két 
meneten keresztül nagy fölényben 
van Szigeti, a 3.-ban már látszik 
rajta a fogyasztás fáradtsága, de 
így is fölényesen győz.

E gyen lített az FT C : 6:6.

■ CSAK KÉT MENET... 
Pehelysúly: Szabó Oy. BVSC győz  

Ssum ega ellen
Szabó megint nagyon Mozgékony, 

szinte állandóan támad. Jól soroz, 
pontos felütéseket üt. Szum ega  az 
első menetiben csaknem mindent 
visszaver. A  második menetben 
azonban felörlik erejét Szabó ke
mény jobbfelütései. E g y  nagy jobb
horogtól roggyant is less. A  menet 
végéig teljesen magához sem tér. 
Szünetben feladja a küzdelmet.

4 :S-re vezet a BVSC.

BARINKA KÉSŐN ÉBRED
KönnyümUy: Vojnovich BVSC g yös  

Barinka ellen
Hatalmas ütések esnek három 

meneten keresztül. Vojnovich  Jtez-

SÉRÜLÉS, LELÉPTETÉS..
F élnehézsúly: Csontos FTC győz  

Szabó G. ellen.
Az első menetben kiegyenlített 

verekedés folyik. Szabó is, Csontos 
is jó horgokat üt, talán Csontos ta
lált valamivel többször. A  2. menet 
elején Csontos kemény jobbegyene- 
sétöl egy pillanatra megroggyan 
Szabó, Csontos rárohan, de hiába 
csépeli, a kiütés nem sikerül. A  
menet végén egy jobbkezestől Szabó 
ismét megroggyan. A  3. menetben 
Szabó magához tér, kemény jobb
ős balkezes horgokat üt. Valamivel 
a befejezés előtt összefejelnek, 
Szabó jobbszem öldökén felszakad a 
bőr, Tokaji m érközésvezetö  lelépteti.

8:6 az FT C  javára.

CSÚNYA SÉRÜLÉSSEL
o n t BE

FEJEZÖ-

N ehézsú ly : Farkas BVSC győz  
H om álya ellen.

Farkas vitézül harcol a több, mint 
tíz kilóval súlyosabb H om olya  ellen. 
Hclycnkint1 egészén jól szurkát. 
Nagy jobbkezeseket kap, de a tal
pán marad. H om olya  ’megintést kap 
fogásért. A  2. menet középén össze
fejelnek, H om olya jobbszem öldöke  
fe le tt  csúnyán felszakad a bőr, a  
m érközésvezetö  leléptoti és Farkast 
hirdeti ki győztesn ek .

A  végered m én y : 8:8.

N YILA IH O Z ÁTOK:
Salgö F eren c , az FTC szakosz

tá lyvezető je : Azt hiszem, megérde
melten nyertük ezt a bajnokságot. 
A küzdelmek során végig az FTC 
nyújtotta a legegyenletesebb for
mát. Minden versenyzőnk tudása 
legjavát adta. Tízévi munka gyü
mölcse ez a mai siker. ,

Leitner G éza, az FTC edzője: 
Köszönöm a fiúknak, hogy a régi 
ferencvárosi lelkesedéssel harcoltak. 
Ha Homolya nem sérül meg, 
10:6-ra győzünk.

Kubinyi: Soha többet, nem fo
gyasztok.

C sontos: Rettentően boldog' va
gyök. Reggel, alighogy felkeltem 
az ágyból, két fillért találtam. 
Ekkor már tudtam, hogy mi le
szünk a bajnokok.

Ssum erja: Nem tudom, mi volt
velem. Iíicsit fáradt voltam.

M ándi: XJgy érzem, jól ment. 
S zigeti: Úgy látszik, nekem

mindegy, . hogy milyen súlycsoport
ban indulok.

Barinka: Kevés edzésem van. 
H om olya : Ettől a sérüléstől to

vább küzdhettem volna.
H ám ori: örülök a bajnokságnak. 

Jó mérkőzésem volt.
Sullcó B éla , a, BVSC szakosztá ly

v ezető je : Határozottan balszeren
csénk volt ebben a bajnokságban. 
Ma minden számításunkat felbo
rította az FTC azzal, hogy Szigetit 

középsúlyban indította.
H ochm ann M iksa, a BVSC edző

j e :  Igazságosu k  voltak az eredmé
nyek, A  mieink becsülettel harcol
tak,

p o d é* y t  A z  az érzésem, hogy 
nem vesztettem.

A rtn eri  Mindent beleadtam.

V ojnovics: Jó meccsem volt. .Azt 
hiszem, megérdemelten győztem.

Szabó G y.: örülök, hogy győz
tem. Ma van a születésnapom...

M ítterer: Mándi szabálytalanokat 
ütött. Ezt ő is beismerte az öltöző
ben. Ez a körülmény zavart meg.

B en e: Nem számítottam Szigeti
re. Harcoltam, ahogy tudtam, de 
hát Szigeti most jobb.

Szabó J ózsef: Kissé fájt a ke
zem, ezért maradtam ki a csapat
ból. Ha indulok, legalább egy pon
tot én is szerzek.

Tis év Mfán
megint a i FTC a toajnek

A  vasárnapi, mérkőzésekkel befe
jeződött az idei ökölvívó CsB. A

bajnokság végeredménye:
3. FTC 3 2 i —  27:23. 5
2. BTK 3 1 i I 23:25 3

3-4. BVSC 3 — 2 1 23:25 2
3-4. BSzKRT 3 — 2 1 23:25 2

Mint érdekességet 
jük, hogy pontosan 
nyert utoljára az 
csapatbajnokságot.

megemlithet- 
tiz év előtt 

FTC ökölvívó

GYŰJTSE! RÉSZLETEK, F E L 
TÉTELEK, .DIJAK LEGKÖZELEBBI

Berlinből jelentik; A Deutsehland- 
caarnokban szombaton rendezett hivatá
sos ökölvivóest nagyszámú nézőközönség 
előtt izgalmas küzdelmeket hozott. L<-;zek 
volt bécsi nehézsúlyú Európa-bajnok a 
brüani Ambrozt a harmadik menetben 
kiütéssel verté. A félnehézsúlyban a 
berlini Seicüer a jugoszláv Drvaric ellen 
hasonló eredménnyel győzött. Eder szin
tén három menet után verte Stelcer jugo
szláv váltősúlyú Ökölvívót.-

|8fĉ Ŝ̂ *í8«6!5̂ s!5®

Bfcan Beszél
a „leghosszabb*6 góljáról, a lég- 
jobb rendszerről, a leghízottabb 
kacsákról
és kijelenti, hogy a szive már 
Prágához láncolja

S l a v s a ' - e d z é s  1 5  f o k o s  h i d e g b e n

Tavaszi pályázat 1.
Beérkezési határidő II. 17. d. u. 4 óra 

Haladás-—Kassa (3:1) ,«

Hungária—'Taxi (3:3) ..

Újpest—Elektromos (3:3) ......

Sro In ok—Bocskai (3:1) .*»

Szeged—Törekvés (0:0) ........

Gamma—Kispest (0:4) «» ........

J —Torino (.2:1) «•

Imtág—Milano (2:0)
Pótverseny? A pontversenyben csak | 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt eU

Niyvarar—Genova (3:3) «.* ........

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

Név;

Cím: .

S a j á t  g y á r  t m  d n y  ú  é s  k ü l t  ö  l a i

e l l e n ő r z ő  óráit
munkások, tisztviselők, éjjeliőrök, gépek, jár
müvek, akkordelszámolás, t e l j e s í t m é n y  és 

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

Oragyár, Töm ő- u.

Prága, február. 
Vastag ködfüggöny 

lóg a Moldva fölött, 
a Stefanik-hidon im
bolygó alakoknak 
csak a körvonalai 
jelentkeznek. Ami
kor egy ilyen, köd
tüneménybe bele
botlok, kiderül, hogy 
Bican, a Slavia csa
tára igyekszik át a 
hídon a Letna felé, 

a Slavia pályájára. Csatlakozom 
hozzá és amikor már közeledünk a 
pályához, fülünk hamar felfedezi a 
labda pattogását. Bican  még azt is 
meghallja, hogy kapuba ment a 
labda:

Hallom, amint a háló fe lfog ta  
a labdát.

Ami igaz, az igaz . . .  Elégszer 
hallhatta ez a gólzsák ezt a jelleg
zetes hangot. Elhiszem neki, hogy 
már a pálya előtt meghallja a füle, 
hóvá ment a lövés.

A  Slavia pályáján mozgalmas 
élet folyik. Braáács, a kegyelmet 
kapott Cserny, K opecky , Prucha  
kapura lődöz. Ez az első idei edzés. 
Daucsik, a helyettes edző mondja: 

Három hétig pihentünk, de az
alatt is minden héten egyszer  össze
jöttün k a tornaterem ben. M ost már 
hetenkint kétszer a pályára is k i
m együnk.

N em  féln ek  a tüdógyuiladás-
tól?

E llenkezőleg! Bennünket e z  a 
15 fokos  hideg nem riaszt vissza, 
hanem m egedz!

Közben szinte térdig hóban ug
rálnak a játékosok.

A nehéz talajt m ost kell m eg 
szoknunk  —- jegyzi meg nevetve 
Daucsik. És máris megy az új pró
ba játékos felé. N echutny 17 éves, 
jókötésü fiú, kitünően mozog a bal- 
szélen. Gyorsabb lesz, mint V ycpa - 
lek , aki különben is beteg.

—  A  Slaviát szin te m egtizedelte  
a sérülés az ősz során, akár csak  
Ú jpestet —  mondja Valousek  elnök, 
aki szintén ott áll az edző játékosok 
közt és folyton lövésre serkenti 
őket.

—  Lehet —  mondja Valousek, -— 
hogy a pesti lilák ellátogatnak hoz
zánk m ég februárban.

Elnézem a cslllagosinges fiúkat. 
Egyszerű melegítő ruha és gyapjú- 
mellény van x-ajtuk. Csak P erzsá k 
nak, a kapusnak van kesztyűje. 
Mindenki komolyan végzi az előírt 
gyakorlatokat. Pedig csak március 
3-án rajtol a védnökség bajnoksága.

Most síbotokat szúrnak le a hóba 
?— 2 méterenkint és minden játé
kos kígyózva vezeti közöttük a lab
dát. Jaj annak, aki „kihagy" egy 
botot. Egy-két csatár valóságos 
„telemark" mozdulattal siklik tova 
a lécek közt éa mindig nála marad 
a labda.

Azután kétkapus játék követke
zik. A  három előretolt csatárra 
játszik mindenki. Truchlár ujjong: 

— - Nini, már egészen  jól u tá noz
zuk au angol csatárokat.

A  Franciaországot, megjárt B ra- 
dács —  másfél évig játszott a. So- 
ehattK-ban ~ , magyaráz a kereszt
labdák fontosságáról.

Minden időben szabadban kelt 
edzeni! —  pattog Daucsik.

■—  N ekünk soha sincsen izom lá
zunk, rándulásunk —  jelenti ki K o -  
p eck y  — me r t  szüntelenül ed zés 
ben állunk. I tt ism eretlen a v a tta - 
TGTldsZGT,

Kettőt füttyent S elfert edző, már 
esteledik. Bican vezeti fél kör ere
jéig a behavazott társaságot, majd 
sebes iramban futnak mind a me
leg öltözőbe,

y  A  pádon ülünk és közben Biean
beszélni kezd:

—  Hiába, csak egyetlen  rendszer 
jó, a W -rendszer, m ert az a leg
egyszerűbb. M ert a legrövidebb  
úton vezet a, célhoz, a kapu fe lé ,

Prucha  m egjegyzi:
-—  M iért kell nekünk logaritmus 

sál futballozni, am ikor egyszerű  
osztással —  labdaosztással —  m eg  
oldhatjuk a feladatot.

(Bican  sohasem mond „angol 
rendszert", mindig csak „W-rend- 
szernek" nevezi.)

M egkérem m ost a nagyhírű csa
tárt, m ondja el a Nemzeti Sportnak; 
m elyik volt a legtanulságosabb gól 
ja ?  Bican  nyom ban válaszol:

—  A  4:J-es m agyar-osztrák m ér
kőzésen  mind a n égy  osztrák gól 
szerzője én voltam. K e ttő t fejeltem  
eg y e t ballal lőttem . E z volt a lég 
nagyobb gólom . Kb. 35 m éternyire  
voltam  a -magyar kaputól, a labda 
elém  esett, egytlén  lépést sem. kél 
lett tennem  érte. A z  egy ik  m agyar 
hátvéd az összekötőn ket akarta le 
fogni, a másik pedig saját kapuja  
feló  igyek ezett. A  m agyar kapus 
nem em lékszem  már, hogy ki volt 
—  (Szabó. Szerk.) nem  látta v eszé
lyesnek a helyzetet, m ert a kezével 
kifelé dirigálta hátvédjeit. Pillanat 
alatt átvülant az agyam on: ha le
adom a labdát összekötőm nek, né
hány passz jön  és oda, a helyzet 
m ert behúzódhat a Védelem, ö sz tö 
nösen belefeküdtem  a lövésbe, tes t
súlyom at előrebillentve bal felsővel 
hatalmasan telibe találtam a labdát, 
Mintha zsinóron húzták volna c 
felső sarokba. E z volt életem  „lég- 
hosszabb“  gólja. A zóta  sem  lőttem  
35 m éterről gólt.

M egköszönöm  az izgalmas leírást 
és m egkérdezem  m ég Bicantól:

—  V olt-e valami nagy kívánsága 
a futballal kapcsolatban?

—  Igen. N agyon  szerettem  volna 
egyszer  Sárost dr és Cseh közt já t
szani. D e nem sikerült.

M ajd hirtelen kérdéssel fordul 
hozzám:

—  M it csinál „G eorg  Szárroszi“ ? 
Hallom, hogy az ősszel nem tudta 
régi nagy form áját elérni, És hogy  
nem voltak sikerei a centerben! Én 
azt hiszem, hogy tudom, m iért nem ! 
M ert sokat marad hátúi. A  korszerű  
középcsatárnak egészen  elöl van a 
helye. És Sárosi éppen úgy  —- érzék 
kel —1 játszik , mint Braine. Csak az 
a baja, hogy ha az első lépése nem 
jön  ki, m enten elveszti a kedvét. 
Pedig ő is éppen olyan gyors, mint 
én.

Azután Vincze Jenő felöl érdeklő
dik:

—  Éppen olyan nagyszerű építő, 
mint a mi K opeckyn k  —- jegyzi meg 
Vinczéröl.

—  Tavasszal hol fog ja  rúgni a 
bőrt?

—  Hol rúgnám ? H át Prágában  
—  m ondja a világ legtermészetesebb 
hangján.

—  Nem  m egy külföldre? M osta
nában sokat regélt ezzel kapcsolat
ban a fáma.

—> Kaptam  ugyan ajánlatokat 
Portugáliából és Franciaországból 
is, de már örök hűséget, esküdtem  
e g y  prágai kislánynak —  teszi hoz
zá mosolyogva.

A  Bican távozásáról szőlő minden 
hír téli kacsa tehát!

M együnk vissza a városba. Pöt- 
törnpyi gyerek korongütő botot cipel 
a hátán. K opecky  rámutat:

—  Látja, a cseh sport nagysága  
ebben rejlik : ilyen kutyának sem, 
való hidegben is edzi magát az if
júság  —  szabadban.

Várdav János. I

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

ide keresztet, vagy csillagot

Debrecenben is volt edzési
A Debrecenben tartózkodó Bocskai- 

játékosok vasárnap pihenni akartak, a j6 
idő, a szép napsütés azonban mégis 
kicsalta őket a pályára. A múlt héten le
takarított rész egészen jó állapotban volt 
s a vékony hórétegen hamarosan komoly 
munka kezdődött. Később előkerült 4 
labda is n víg rugdalódzássaí töltöttek 
el a játékosok közel egy órát.

Más újság a Bocskai köréből: a belügyi 
minisztériumból megérkezett a leirat, 
hogy a város állítson sürgősen hatósági 
biztost az egyesület. élére. Jelöltek; 
Poroszlay Eászló dl* tb. tanácsnok, 
Kupinszky Sándor dr tb. tanácsnok é.u 
Kiss Gábor fogalmazó.

■— —

A Taxisok Odryiát 
a Kispest szerződteti

Vasárnap délelőtt a  bihariutcai 
Törekvés-sporttelepen tartotta edzé
sét a Kispest csapata. A  pálya bi
zony elszom orító állapotban van. A s  
egyik kapu előtt körülbelül 40 m é
ter távolságban lehordták ugyan a  
havat, de ezen a részen a hó alatt 
jégréteg  képződött. A  játékosok jó 
form án m eg sem  tudtak állni a lá
bukon. G ergő, Déri, Kalovsay, Kin
cses, Vig, R átkai, Olajkár í  és Onódi 
vett részt az edzésen. Zalai és Olaj
kár II  meghűlt, Boldizsárnak pedig 
a  kézfeje m egdagadt.

—  K alocsay ö t kiló fölösleget v ett  
fe l a holtidényben  —  mondta Bzücs 
Nándor igazgató. —- N ehéz lesz le
dolgozni az idény kezdetéig.

A  já tékosok  először egy kapura 
rugdostak. Különösen K alocsay  kül
dözget jó  lövéseket. A  rugdosó játé
kosok közt m eglátjuk a Taxisok 
Odryját is.

.—  Odryval igen  előrehaladott tár
gyalásokat folyta tunk  —  mondta 
Szűcs Nándor. -—  Majdnem bizo
nyos, hogy Odry tavaszra a mi já 
tékosunk less.

A  kapurarugdosást hamar lefújta 
Puskás edző. K ét kör futás és gya 
loglás következik, aztán a rugószin- 
be látogat el a kispesti gárda, az 
edzés végén pedig  a tornaterémbeís 
végeznek izom lazító gyakorlatokat.

A  kispestieknek nagyon tetszett a 
Törekvés-pálya m odem  felszerelése. 
A  rugószinnel Olajkár I  azonban 
nem volt kibékülve.

— E g y  napa alatt szétrúgnám  —- 
mondta.

A z edzésen sok  Törí-szurkoló je 
lent meg. A z  egyik  hamar leintette 
a nagy „O la jt“ :

— E zt a  rugószint akkor sem  
rúgná szét, ha reggeltől estig  rug
dosna benne.

A z  edzés fürdővel és gyúrással 
végződött. A  m egjelent szurkolók 
különösen D érit  vették körül. Hja, 
Déri őszre m ár ismét a Törekvés 
színeiben fo g  játszani.

Addig azonban a Kispest szeretné 
megszerezni első bajnokságát!

KÜDUFÖIJM ,
E S ÍE D M & N Y E i

3:2 (1:3), <Athén: Athén—SzalonlW
Városközi mérkőzés.

MÓLNAK IGNÁC SZÖVETSÉGI EI)ZŰ
KISTELEKEN *

Járt pénteken: A IÍTE helyiségében előbb 
elméleti előadást tartott s azután egypár 
dolgot gyakorlatilag is bemutatott 
Utána pedig lepergette oktatófilmjeit. Az 
előadást sokan hallgatták végig s annak 
nagy sikere volt. Tavasszal is ellátogat 
majd Molnár Ignác Kistelekre s akkor a 
szabadban fogja oktatni a kisteleki 
futballistákat,
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K i  a  v ilá g
legjobbja ?

Oslo, február 3.
A  nemhivatalos gyorskorcsolyázó 

Világbajnoki verseny szombaton az 
500 m-es számmal kezdődött.

1, Engnestangen 42.8 mp, 2. 
Finnhodt 43 mp, 3. Berzins 43.2 mp.

Hidvéghy nyerte
a tízezres versenyt,
d«e inam érte el 
a sspniKlői

Tegnap reggel tartotta a korcso
lyázó szövetség' a 10.000 méteres 
jubileumi versenyét. A  versenyre 
eredetileg benevezett 8 induló he
lyett csak öten álltak rajthoz: La
dányi  E. és B ácskái ugyanis Kas
sán versenyezett vasárnap, W intner  
pedig nem jelent meg a rajtnál. Az. 
öt főre leapadt mezőnyből a rende
zőség kihagyta Kasát, hogy páros 
legyen a mezőny.

A  verseny rajtja előtt 1 órával 
már gyülekezett a kisded gárda, de 
bemelegítésről egyelőre még sző 
sem lehetett, mert a tegnapelőtt! 
havas eső nyomait előbb le kellett 
gyalulni a jégről. A  verseny kezdete 
ezért halasztást szenvedett fél órá
val. Közben a versenyintéző bízott-

A garmischi játékok

ZSSL1IS
a. legjobban készít 
e l ő  középiskolai 
magán vizsgákra, 
é r e t t s é g i r e  
Telefon: 14-34-17.

ság megejtette a sorsolást és ez így 
alakult: 1-sö p ár : Enyedi F.— Gün- 
disch, 2-t,7c p á r : Hidvéghy— Ladá
nyi G. Az eredmény ez lett:

10.000 méteres jubileumi ver
seny:

1. Hidvéghy L. 18:22.1 mp, 2. La
dányi G. 18:32.2 mp, 3. Enyedi F. 
18:34.6 mp, 4. Güncüsch 18:46.3
mp.

Enyedi rögtön az élre állt és 
mindjobban látszott a futásán, hogy 
a bajnokságon sikerült betörését 
szeretné megismételni. De ez nem 
sikerül neki, habár lelkeseit és szé
pen futott, a körülményekhez ké
pest kitüpö egyéni csúcsot. Gün- 
disoh nyugodt stilusfutást mutatott 

.be ezen a versenyen. Elért weredmé- 
?nye kitűnő egyéni csúcsa.

H idvéghy  nyugodtan kezdte a fu
tárt és Ladányitól el is tudott 
menni. 5000 méternél már 80 méter 

: előnye vóíL itt Ladányi erősített és 
felzárkózott. De aztán megint le
maradt és a táv negyedik részében 
már szinte feladta a reménytelen 
küzdelmet. Hidvéghy több, mint 
100 méterrel győzött.

A  versenynek nem kedvezett az 
időjárás. A  jeget sem tudták fris
síteni, csak gyalul ássál lehetett va-

Elegánsruhái
Gauder-nél
Fizetési kedvezmény. 
E rzséb et-k & rú t 4 .
TELEFON: 130-854.

íahogy rendbehozni és így nem volt 
olyan gyors, mint máskor lenni szo
kott.

A  győztes H idvéghy  még sem lett 
Védője ebben az évben a kiírt díj
nak, mert nem érte el a szintidőt: 
17:49 mp-et.

Mint érdekességet megemlítjük 
(még, hogy a versenyzők milyen 
5000 métereket futottak:

H idvéghy, első; 9:11 mp, máso
dik: 9:11.1 mp.

Ladányi, első: 9:17 mp, második: 
9:15.2. mp.

Enyedi, első 9:10 mp, második: 
<9:24.6 mp.

Gündisch, első: 9:14 mp, máso- 
dik; 9:32,3 mp.

Q 1* O R T É K M E T
készít

m o r z s á n y i  j .
lV-  Vácz'-h- 36. Telelőn: 182-217

Ladányi Ernő és társai 
Kassán

Kassán iiagy zavarókat okozott a Ti6- 
tihar a KbC nii verő gyorskorcsolyázó 
versenyén- A* éjszakai hófúvás miatt a 
i oife.f késett és a reggelre, kitűzött gyors- 
korcsolyázó számok csak délután 2 órakor 
kerülhettek lefutásra. A pálya is erősen 
havas volt és csak kevéssé lehetett le
takarítani. Részletes eredmények:: 500 
ssiéters 1. Bácskai BKEj 58.1, 2. Ladányi 
K. BKE 58.2. 3. Somlai BKE 58.3,
4. Enyedi BKE 59.3. 500 m ifjúsági;
1. Bereknyei 61.1. 2. Zimmermann (All. 
Bimm) 65.7, 3. Csikós (Felsőkereskedelmi) 
65.8. 150# méter: 1. Bt̂ c^ ai 2- Som-lai 3:02, 3. Enyedi 3:08. 1500 m ifjú
sági: L Bereknyei 3:08, 2. Zimmermann 
6:45, 3. Csikós 3:47, 4. Stefancsik (Gaz
dasági iskola) 3:58. S000 méter: 1.^Ladá
nyi EJ. 6:14 6 2. Somlai 6:14.8, 3. Enyedi 
6:15, 4. Bácskai 6:15.5. A versenyen
kor őrt g-m érkezések Is lettek volna, de a 
palya rossz állapota miatt özek a mér
kőzések elmaradtak.

Az elmaradt téli olimpia részben 
való pótlására a németek nagysza
bású téli sporthetet rendeztek Gar- 
miseh-Partenkirchenben. A. játékok 
első .részét a bajor bajnoki verse
nyek tették- ki, a második része 
nemzetközi jellegű volt. Tulajdon
képpen csak a korongozás szerepelt 
hivatalos versenyként az ünnepi 
hét műsorán. Gyorskorcsolyázó ver
senyeket egyáltalán nem rendeztek, 
a mükorcsolyázásban pedig csak 
bemutatók szerepeltek. Ezeken ma
gyar részről közel tizen vettek 
részt, az élen a BotonA-lányokkal.

A  korongtorna hát résztvevőjét 
két csoportba osztották. Magyar- 
ország első lett a csoportjában, le
győzve Jugoszláviát (10:0) és .Né
metországot (3 :2). A  két csoport 
így végzett:

I. csoport:
Cseh-morva 2 2 — — 37:9 4
Olasz 2 1 — 1 3:6 2
Szlovák 2 ---------- 2 1:15

II. csoport:
Magyar 2 2 — — 13:2 4
Német 2 1 — 3 11:3 2
Jugoszláv 2 -------- - 2 0:19 —

. Vasárnap a két csoportgyőztes az 
első helyért, a csoportok második 
helyezettjei pedig a harmadik hely
ért küzdöttek,

Ötszáz versenyzői
Tón Tscliammer und Osten német 

birodalmi sportvezér Hitler vezér és 
kancellárnak jelentette, hogy a Garmisch 
Partsnkirchenben rendezett negyedik 
nemzetközi téli sporthéten 500 versenyző 
szerepelt, még pedig 22 olasz, 40 jugo
szláv, 24 magyar, 15 román, 9 bolgár, 
39 szlovák, 43 a eseh-morva védnökség
ből s a többi német.

Hitler vezér és kancellár örömének 
adott kifejezést, hogy a háború ellenére 
is ilyen sok külföldi sportoló kereste fel 
Németországot,

H vendégek a sport- 
vezér fogadóestjén

Tón Tscliammcr und Osten birodalmi
sportvezér szombaton esto a íürdőház 
dísztermében fogadta a téli sporthét 
alkalmából Garmischba érkezett előkelő
ségeket, többek között a magyar, olasz, 
jugoszláv, bolgár s szlovák diplomatákat, 
valamint a külföldi sportszövetségek és 
az olimpiai bizottságok képviselőit. 
A fogadáson megjelentek a Garmischban 
levő külföldi sajtótudósítók is. A birodalmi 
sportvezér köszönetét mondott a külföldi 
vendégeknek megjelenésükért s beszédé
ben különösen hangsúlyozta, hogy 
Németország a háborús viszonyok köze
pette, is folytatja a sport művelését. Gar
misch a háborúban is bebizonyította — 
fejezte be beszédét a sportvezér —« hogy 
a sport a nemzetek között a legsúlyo
sabb körülmények között is összekötő
kapocsként szerepel,

A magyar—német 
részletei

A magyar válogatott jégkorongcsapat 
szombaton este a zsúfolásig megtelt 
olimpiai jégstadionban erős és magas 
nívójú játék után megérdemelten 3:2 
arányban verte a német válogatottat s 
győzelmével csoportjának első helyezett
je lett s a vasárnapi döntőben a cseli- 
morva védnökség válogatottjával küzd az 
elsőségért. A harmadok a következők: 
1:1, 1:1, 1:0.

A magyar együttes mindvégig nagy 
lelkesedéssel küzdött, védelme elhárí
totta az idönkint nyomasztó német 
támadásokat, csatársorában pedig ismét 
Miklós jeleskedett, de a fiatal játékosok 
is mindent kiadtak magukból. A német 
válogatott egy árnyalattal talán szebb 
játékot mutatott, de csatárai nem boldo
gultak a kitűnő Csákkal s Hoffmann a 
kapuban, valamint Schneider a csatársor
ban csalódást keltett.

Erős irammal kezdődött a játék. 
A németek Jaenecke, a magyarok Mik
lós révén támadnak. A 9. percben a 
németek Tobien ütéséből, mely Gergely 
ütőjén irányt változtatott, megszerezték 
a vezetést. Ekkor kissé beszorult a 
magyar együttes. Jeneit a bíró szabály
talan szerelésért egy percre kiállította. 
A 11. percben a Gosztonyitól kapott 
korongot Miklós a hálóba vágta: 1:1.
A 14. percben Miklós egyedül lefutott s 
erős ütése Jaenecke ütőjét is el
törte. Szünetben a közönség a Herber— 
Baier műkorcsolyázó világbajnokpár 
művészi bemutatójával nem akart be
telni.

A második harmadban Mikló3 lövését 
Hoffmann ugyan védte, de a 2- percben 
Gergely átadásából Miklós mégis meg
szerezte a vezetést csapatának. Erős 
német támadás után Jaenecke beütötte a 
kiegyenlítő gólt.

Az utolsó harmadban változatos küzde
lem után Gergely szerezte meg a győz
tes gólt. (MTI)

Nagyon megijedtek 
a mieink, amikor meg
látták a „halottaiból 
feltámadt" iaeneckét
Lator  Géza dr., a csoportgyőztes 

magyar korongcaapat vezetője a 
megnyert német-magyar mérkőzés
ről a következőket telefonálta:

—- Bíztam, és rem éltem , h o g y  
győzü nk! A fiák  híven b eta rto ttá k  
az utasításaimat és ami m ég  fon 
tosabb volt, m agyaros lelkesedéssel 
és akarással játszottak. P ersze íg y  
az eredm énynek  is m eg kellett s zü 
letnie.

—  El kell még mondanom egy 
dolgot: amikor a mérkőzés előtt a 
fiúk meglátták a félelmetes hírű 
Jaeneckét, pólyából készült turbán
nal a fején, mintha elvesztették 
volna önbizalmukat. Már beleloval
ták magukat a kellemes tudatba.

utolsó napid
hogy Jaenecke nem játszhat elle
nünk. Gyors közbelépésünknek 
azonban meg lett az eredménye, 
mert a gyerekeket sikerült meg
nyugtatnunk és egyik hátvédünket 
csak a félelmetes német lefogására 
osztottam be.

—  A  mérkőzés kezdete után az 
első harmadban még elfogódottan 
játszottak a mieink és G ergely II. 
ütőjéről pattant be kapunkba a né
metek . vezető gólja. De M iklósnak 
még ebben a harmadban sikerült 
egyenlítenie egyéni játékból.

—  A  második harmadban, mind
járt kezdés után ismét Miklós ered
ményes és ettől a pillanattól kezd
ve a németek nyomása óriási volt. 
Csak a közvetlen a befejezés előtt 
sikerült nekik Jaenecke  .révén 
egyenlíteniük.

—  A  harmadik harmadban pedig 
G ergely II. ritkán látott szép góllal 
szerezte meg a végző győzelmet je
lentő gólt.

—  A  meccsről csak annyit aka
rok még mondani, hogy a legmesz- 
szebbmenöen sportszerű keretek 
között zajlott le.

—  Vasárnap este játszik a két 
csoportgyőztes döntő mérkőzést, a 
Cseh-morva, védnökség és Magyar- 
ország! Nekünk még sajnos ezideig 
nem sikerült egyetlen egy alkalom
mal sem legyőznünk a prágaiakat 
és ezt most sem várhatom a fiúk
tól, de azért mindent el fogunk kö
vetni a tisztességes eredmény el
érése érdekében. Az eddigi ered
ménnyel nagyon elégedettek lehe
tünk, hiszen legalább is a második 
hely a legrosszabb esetben is 
mienk!

A döntő
Garmlsch-Parlenkirchen, feb. 4.

A  nemzetközi téli fspórthét utolsó 
napján, vasárnap délután a hat nem
zet válogatott csapatának részvéte
lével rendezett jégkorong torna dön
tőjében a cseh-morva védnökség 
együttese nyolcezer főnyi közönség 
előtt 6:0 (3:0, 1:0, 2:0) arányban 
győzött Magyarország válogatott 
csapata ellen.

A  zsúfolt nézőtér előtt lejátszott 
mérkőzés a csehek nagy gólarányú 
győzelme ellenére sem volt egy
oldalú. A  magyar együttes veresé
gének mentségére fel lehet hozni, 
hogy szombaton késő este a néme
tek elleni mérkőzésen kiadta minden 
erejét, ekkor a játékosok nagy len
dülettel játszottak, számos bukás is 
volt és az utána következő rövid 
időben nem tudták kipihenni magu
kat. A cseh válogatott, amely a 
kontinens egyik legjobb csapata, 
korongkezelésben és korcsolyázás
ban felülmúlta magyar ellenfelét s 
megérdemelten győzött, A  magyar 
együttes minden tagja kitett ma
gáért. Csák kapus kitűnő védéseivel 
kitűnt a mezőnyből. Csatársorban 
újból M iklós volt a legjobb ember, 
de ő sem közelítette meg tudásban 
M aleceket, a régi cseh csatárjáté
kost,

A  két csapat felállítása a követ
kező volt:

Cseh-morva védnökség: H ertl —
Stovík, Pacalt —  Tróján, Malacéit, 
Kucera. Cserecsatársor: Pergl,
D robny és Londsmin.

Magyarország: Csák  —  Jeney,
Barcsa (H ubay) —  G ergely, Miklós, 
Gosztonyi. Cserecsatársor: H elm ed, 
Hón ai, Szamosi.

A  mérkőzést két német bíró ve
zette, Röhm er és Leinweber.

Pompás jégen, öldöklő irammal 
kezdődött a mérkőzés. Többnyire a 
csehek támadtak, de a magyarok a
7. percig Jól tartották magukat. A
8. percben D robny  hihetetlen lendü
lettel áttörte a magyar védelmet és 
a vezető gólt ütötte. (1 :0). Az ellen- 
támadás során H ubáyt szerelték. 
Ezután Drobny  kézzel akarta a ko
rongot a hálóba ütni. A  10. percben 
K ucera  megszökött, Csákot kiugrat
ta a kapujából és mellette bevágta 
a korongot (2 :0). A  11. percben 
magyar támadásnál M iklós lövését 
H ertl védte.

Csere után a bíró D robnyt és  
Hárait szabálytalan játékért egy 
percre kiállította, Éésöbb Drobny  
lövését Csák védte. Majd Szamosi 
lövését védte a cseh kapus, később 
Miklós futott le, a jó helyzet, azon
ban G osztonyi lesállása miatt kárba 
veszett, M aiecek  lövését Csák  ugyan 
védte, amikor azonban a bíró Bt ovi
ko t  szabálytalan szerelésért egy 
percre kiállította, a magyar csapat 
számbeli fölényét nem tudta kihasz
nálni. A  14. percben M aiecek és P a
cal szép összjátéklcal lefutott és 
utóbbi a harmadik gólt ütötte (3:0).

A  második harmad elején a ma
gyarok támadtak, M iklóst kétizben 
is nehezen szerelték. Az 5. percben 
P ergl lerohant, Jeney  szerelés köz
ben elbukott, Csák vetődött, de á 
korong mellette vágódott a hálóba 
(4 :0 ). Most magyar támadások kö-
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Télen és tavasszal különösen fontos a szervezet C. 
vitamin igényét kielégíteni. Ennek legkellemesebb és 
legolcsóbb formája Glóbus Pritamin, a kedvelt vita-, 
minős, ízesítő tápszer, melyet levesbe, tejbe keverve, 
vagy húshoz, vajaskenyérre téve sok betegség ellen 

megyéd és a testi és szellemi frisseséget fokozza.

vetkeztek. Hárai és  Hubay lövését a 
cseh kapus némi szerencsével védte. 
A 11. percben K ucera, a következő 
percben P ergl veszélyeztette a ma
gyar kaput. A  fiatal magyar csere
csatársor veszélyesen támadott. A  
14. percben H ubayt Tróján  buktatta, 
a bíró a cseh játékost kiállította.

Az utolsó harmadban az iram fo
kozódott. Változatos játék után Ku
cera  volt eredményes (5 :0). Ezután 
Hárai ütésekor Tróján  megsérült és 
egyídöre elhagyta a jeget. Fordulás 
után a cseh védelemnek sok dolga 
volt. Némi magyar fölény után a 
gyorsabb csehek a 11. percben 
D robny  révén megszerezték utolsó 
góljukat (6 :0). A  magyar együttes 
mindenáron gólt akart ütni, tovább 
támadott, G osztonyi kétizben is jó 
lövöhelyzetben volt, M iklós hasonló 
helyzetben hibázott, úgyhogy a mér
kőzés végéig a cseh védelem pom
pás játéka következtében az ered
mény nem változott.

Ezzel a jégkorongmérkőzéssel vé
gétért a nemzetközi téli sporthét s 
hat órakor volt a díjkiosztás.

A  jégkorongtomán a helyezések 
különben a következők:

1. Cseh-morva védnökség, 2. Ma
gyarország, 3. Németország, 4. 
Olaszország, 5. Szlovákia, 6. Jugo
szlávia.

Jennewein és Christl Cranz nyerte a sfverse- 
nyeket
A  nemzetközi téli sporthéten va

sárnap a műlesiklásban és  az alpesi 
összetett versenyben megtörtént a 
döntés. A  mülesiklóversenyt a Gu- 
dibergen bonyolították le, A  pálya 
színtkülönbözete 180 méter volt s a 
versenyzőknek 44 kapun kellett ke
resztül haladniok, A  férfiak cso
portjában Jennewein, a hölgyek 
csoportjában pedig Cristl Cranz 
győzött, akik ennek következtében 
az alpesi, összetett versenyben Is 
első helyen végeztek.

N ői m űlesikló v ersen y : 1. Cristl
Cranz 2 p 42.6 mp, 2. H. Gertner 
2 p 44.7 mp, 3. H. Gödi 2 p 51.7 
mp.

A lpesi ö s sz e te tt  v ersen y : 1. Cristl 
Cranz, 2. Gödi, 2. Resch.

F érfiak  m űlesikló v ersen ye: 1.
Jennewein 2 p 16.8 mp, 2. Pfeifer 
2 p 17.2 mp, 3. Walcli 2 p 17.9 mp, 
4. Gabi 2 p 21.4 mp, 5. Lantschner 
2 p 41.5 mp, 6. Wömdlo 2 p 41.8 
mp. A  legjobb olasz nyolcadik lett.

Alpesi, ö s sz e te tt  v ersen y : 1. Jenne- 
wein. 2. Walch. 3. Pfeifer, 4. 
Wömdle, 5, Lantschner, 6. Cili erőm 
olasz.

Hibaigazítás. Vasárnap! számunkban 
közöltük a pénteken lebonyolított orszá
gos gyorskorcsolyázó versenyek ered
ményeit. A nyeretlenek részért kiírt 
3500 méteres versenyben szedést hiba 
következtében a győztes Kiss idejét téve
sen hozta lapunk. Kiss valódi ideje 2:39.2 
mp és nem 2:29.2.

A szombathelyi jégkorong bajnokság
eisó fordulóját vasárnap bonyolították le 
az SzSE-pályán. Eredmény: Haladás— 
SzSE 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Vezette: Dési. 
Góllövő: Marost é »  Tóth* m ttm  Gombás,

ELMARADT A VIDÉKI JÉGKORONG- 
BAJNOKSÁG DÖNTŐJE

Az országos vidéki j égkorongba jn oksás 
második mérkőzését vasárnap kellett 
volna a Kassai AC-nak és az Ungvári 
HC-nak lejátszania. A meccset azonban 
az ungváriak lemondták.

Valószínűleg a rossz közlekedési viszo
nyok miatt csak csütörtökön este kaptáit 
meg az ungváriak a korcsolyázó szövet
ség értesítését. amelyben felszólítják 
őket, hogy a űöutömérkőzést 4-én. vasár
nap kell lejátszaniok a Kassai AC-cal.

Az UHC ilyen rövid idő alatt nem 
tudott előkészülni a döntőre s lemondta 
a KAC-nak a meccset. Egyúttal kérték 
a szövetséget, -járuljon- hozzá, hogy 
február 11-én játszák le a döntőt.

ÚSZÁS
Elénk élet volt vasárnap délelőtt a 

Lukács-uszodában, ahol elsövonalbell 
úszóink között ott láttuk Elerftérit, 
Fábiánt, Végházit. Somogyit stb. Komoly 
edzésről természetesen nem lehetett sző,

A berlini nagyszabású úszóviadalrrtl 
röviden már beszámoltunk. A kitűnő 
eredményeket hozó verseny részletes 
eredményei: 50 ra gyors: 1. Klassen 27,
2. Fischer 27.1, ,3. Hitzinger 27.4,
4. Klöpsch 27.8. 100 mell: 1. Laskovslíj) 
1:10.4, 2. Balke 1:13.5, 3. Stürzkober
1:17.3, 4. Wrba 1:18.3. 100 hát: 1. Ko- 
mischau 1:14.7, 2. Piri 1:16.6, 3. Kriestaa 
1:17.4. 200 gyors: 1. Plath 2:17.8, 2.
Köninger 2:20, 3. Laskovsky 2:26.7. . 209 
mell: 1. Balke 2:43,2. 2. Lukas 2:53.4,
3. Stürzkober 2:57.6. 50 mell: 1. Bartel
39.8, 2. Fiedler 40.3. 100 gyors: 1. Fischer 
1:00.6, 2. Klöpsch 1:02.6, 3. Hitzinger
1:03.2, 4. Klassen 1:03.5, 5. Kedziorra
1:04.6. 400 gyors: 1. Plath 4:55.5, 2.
Köninger 5:01.4, 3. Felőlit 5:18.

Hamburgban egy hadiüszőverseny 
során Siestas 2:49 mp-et úszott 200 mel
len.

Február 10. és 11-én rendezik Magde- 
burgban a német fedettuszoda bajnok
ságokat. A nevezések nagyszerűen sike
rültek: 161 az egyéni és 38 a váltó 
számokra.

KOSÁRLABDA
11. -

SORBA ELMARADNAK A IV. OSZT ALT 
BAJNOKSÁG MÉRKŐZÉSÉI 

A IV. osztályú bajnokság tegna 
délelőtti mérkőzései közül csak egyt 
játszottak le a csapatok. Ez a. jelettsé 
azonban, nem új keletű. Hétről héti 
tapasztaljuk, hogy a IV. osztályban ne: 
lehet lejátszani a bajnoki mérkőzésekéi 
mert az egyik csapat nem jelenik meg 
pályán. Sürgősen intézkednie kell 
szövetségnek, mert ebben a formába 
kezd komolytalanná válni a bajnokság 
A vasárnapi eredmény:

KAOE—Gamma 32:18 (8:4). Vezette
Mészáros és Bácsalmási dr. Jó játél 
A KAOE megérdemelten győzte le ellet 
felét. Kosárdobó: Szabó (161, Szőnyi (13! 
Molnár és Frey (2—2), illetve Thur (li; 
Barabás (6) és Benkő.

A MAFC III.—MOV® RAFC mérkíte 
a MRAFC, az MRTSE—TFSC HL mé> 
kozés pedig a TFSC távolmaradása miai 
maradt el.

GAMMA tZKVl MÉMKÖZÉS
•P’Fi műhely—Buchmann műhely 13:1 

0,18). Vezette: .Dörfltnger, KStórdobí 
Horváth (1.0), Güttaer (6), vas (3 
illetve Bodai és Stella, (4—4), Sehware (3 
..Jíutá műhely—Felcser műhely 45:1 
(13 210). Vezette s Horváth. Kosárdobó 
Furdipa (16), DSrflinger <15). Turner (S'
$^<?SV$SS.Geliért (11)- Bédi ?■

SP O R T É R M E K

LÚD VÍG
Bp. T h é fc  E - n .  1 8 - kaphatók
1 W tiwtl, Qirt. m m
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Darabffis nem indult, 
Szathmáry a préba- 
ugrásban lett harc* 
képtelen,

a bécsiek voltak 
az urak az ugró* 
versenyben

Ványa harmadik lett, megelőzte Gáléit- 
:nert -y  Bécs™ Budapest 48:36 — Szaiay 
László BBTE Magyarország összetett si 
bajnoka. Jobbágy MAFC az ifjúsági 
bajnok

—» TelefonielentésünJi 
Máira, február 4.

Úgy indult, hogy a bajnoki álver
seny befejező napja minden szem. 
pontból koronája lesz a háromna
pos mátrai versenyeknek. Gyönyörű 
derült ég  fogadta a korán kelő ver
senyzőket, hideg alig volt, hamar 
felragyogott a nap és megvilágítot
ta a völgyben úszkáló tejfehér fel-

(elszerelés
p u l t é n á l  lk a in  tus)

HIACHER
szakiizleiében, csalj 
l¥.,Vár@sház«u.S.

höfoszlányokat. A  versenyzők Iglói 
szövetségi kapitány rendeletére már 
kora reggel óta taposták a sáncot. 
50 méteren túl ugyan nem nagyon 
és ott elég puha is maradt a hó. 
mint később Szathm áry  Aba saját 
bőrén tapasztalta.

A  bécsiek kérésére a felu grót fe l
em elték . Ezzel a sánc levegösebbé, 
a talajérés bizonyalanabbá vált, az 
ugrások viszont hosszabbak lettek. 
A  magyar versenyzők dohogtak 
ugyan egy kicsit, de hát nálunk a 
Vendég az űr.

Lassan összegyűlnek a versenyzők 
és a nézők is. Itt van vitéz L ittay  
András altábornagy, a honvédvezér
kar helyettes főnöke is. Megjelenik 
•--- sajnos, csak a nézők között —  az 
alaposan bepólyált arcú Darabos.

Először az összetett bajnokság 
indulói ugranak. K ozm a  László vág 
nekik nyomot a próbaugrások előtt. 
Serük  dr, a Postások versenyzője 
csúnyát bukik, alaposan feltöri a 
pályát. A  rendezőség kizárja a ver
senyből A  többiek szerint biintefé* 
sül még-kettőt kellett volna ugra
nia.

Ssálay  óvatos, 33 méteres ugrását 
biztosan állja. A  két 37 esztendős, 
Ványa  és K ozm a  igen jó formában 
van, szinte hajszálnyira egyformán 
Ugranak. Feltűnik az ifjúsági R egös  
bátor elugrása, jó rádőlése, bíztató 
talajfogása. Jól ugrik Jobbágy  is, 
H arangvölgyi azonban jóval gyen-

4i, 41), 3. Harangvölgyi PSE 566.60 pont 
(143.60; 26, 31), 4. Kálmán Fmg. 364.70 
pont (168.20; 33.5, 39.5), 5. Agárdy PSE 
309.40 (156.40; 31, 35), 6. Csonka PSE 
240.50 (86; 35b, 20.5). 7. Mayer PSE 
211.50, 8. Kálmán MKE 144.

Szalay minden tekintetben meg
érdemelte a győzelmet-, ő  készült 
fel legjobban a versenyre, amit a 
futásban a futók felett aratott dia
dala is mutat. Lesiklásban is ő volt 
a legjobb. Sajnos, nem kellett olyan 
ellenállással megküzdenie, mint' az 
elmúlt évek egyik-másik összetett 
bajnokának. Jó kezekbe jutott az 
ifjúsági bajnokság is. Regős pom
pás ugró, Harangvölgyi nagyszerű 
futó, de mindegyiknek vannak 
gyenge pontjai.

Leszá ll a k&d, menza* 
Marja a versenyt
Az összetett verseny ugrószáma 

után került a sor az egyéni ugró 
versenyre és ezzel kapcsolatban a 
Bécs— Budapest viadalra. Most már 
a teljes nekifutót használják a pró- 
baugrásokhoz, de amíg nekiltészü 
lödnek, ellenállhatatlanul jön a köd 
a Galya felől. A z osztrákok ugra
nak. Elsigan  51-et, Gáleitner és 
Schöny  50-et. Szépen, de nem fé-

SÍFELSZERELÉSEK
s z a k s z e r ű e k

Sshmídt - Szigeti - Széf
siszaküzletében, V., Szem élynök-a . 18. 

T e le f o n :  11- 44- 38.

f e l s z e r e l é s

sportáru- 
keresked elm i kft. 

IV», Tfürr IsSván-u. 7, szám .

gében. A  második ugrások során 
izgalmat okoz, hogy Szalay a kö
nyökben meginog, tántorogni kezd, 
de végűi mégis csak húsz méterrel 
e. könyök után bukik és így ugrása 
állottnak számít.

Magyarország 1940. évi összetett sí- 
bajnoka Szalay László BBTE 650 pont 
(ugrásban 170 pont, 33 és 35 m).
2. Emánuel Antal .BBTE 607.05 pont 
(165.30 ; 32, 41), 3. Kővári Károly BSzKRT 
685.55 pont (154.30 ; 26. 30), 4. Tassonyi 
E. BBTE 527,30 (164.30; 34, 35.5),
C. Tanya UTE 501.30 (217.80 : 44, 45).
fi. Molnár BBTE 384.40 <153.40 ; 28.5, 34), 
7. Kozma UTE 345.30 (214.80; 44, 45),
S. Kies GSE 281.10 (152.10 ; 31, 32.5),
9. Kábel PSE 275.30 (110.30 ; 33, 40b), 10. 
Dauer UTE 262.90 (144.40 : 33. 34.5). 11. 
Balogh PSE 210.80 (72.80 ; 24.5, 28.5b), 
12. Szúromy PSE 159. 13. Schneider BBTE 
145.10 (145.10 , 27, . 30.5), 14. Serák dr 
PSE 120.

Magyarország 1940. évi összetett ifjú
sági síbajnoka Jobbágy János MAFC 
60S.30 pont (ugrásban 163.10 pont, 34.5 és„ ........_ (ugrás-— — - — , - — — _  , ,
ISJ iái, a, Begfe 438B m-  JXM* ,«»M% Bnággee*

-veti

lelmetesen. Hej, hogy Darabos!...
Most Szathm áry  ugrik bátran, 

sőt túl bátran pattan el a sáncról, 
56 méternél ér talajt, de ott a puha 
havon meginog és nagyot bukik. 
Nem is tud felkelni. Még egy ma
gyar kiesett. A  köd kezd tejszínű 
lenni.

Még látjuk, hogy Konrád  Auer- 
bach légbukfeneeel ér havat, aztán 
a rendezőség ködszünetet rendel el. 
Szünetben a bécsi lányok K öziek  
alpolgármester vezetésével hógolyó
csatával, lambeth-walk-kal és jódli- 
zással töltik az időt. Hiába. A  köd 
nem múlik. Mégis megkezdik a ver
senyt. Ijesztő, amikor a ködből hir
telen előbukkan égy fekete árny és 
újra belesuhan a láthatatlan ködbe. 
Fentröl kérdik;

—  B u k o tt?
Mert látni nem látnak semmit.
Az ugró maga sem. így történik, 

hogy M akk  László is nagyot bukik, 
a kulcscsontjával Van valami baj. 
Ficam vagy törés. A  mentők viszik 
eL

A  rendezőség újra beszünteti a 
versenyt. Várunk. Valaki azt indít
ványozza, hogy a bécsiek adják fel. 
Végre fél 1 órakor kisebb nekifutó- 
val mégis csak megkezdődik az 
egyéni ugrás. A  köd valamit eny
hül. Elsigan  48, Gáleitner 46, Vá
nya  45 méterre száll elsőre, aztán 
jönnek sorba a többiek. Sietnek. 
Sokat nem is látni. —  Az ered
mény;

Egyéni ugrőverseny

Hát bizony a bécsiek az ugrással 
nagyon elszaladtak. Más lett volna 
& helyzet, ha Darabos és Szathmáry 
m eg  néni sérül. De az is nagy hát
rányt jelentett a magyar versenyzők 
számára, hogy a válogatott viadalt 
összekapcsolták a, síbajnoksággal. 
Nemcsak, a, versen yzőket terhelte  
m eg kettősem, ez  a kettős rendezés 
hanem, a v ese tö k et is. A  jövőben 
nem szabad ezt így csinálni. Annái 
kevésbé, mert bebizonyult, hogy 
bécsiek nem verhetetlenek és egy 
jól felkészült, jól irányított (külön 
futó- és ugrókapitányt!) budapesti 
válogatott le is győzheti őket.

A, rendezőség (Tatár, Köhler, Hű
béri, H ensch, N yilas) igen nagy 
munkát végzett. Alighogy kiszámí
tották az eredményeket, autóbu
szokra pakkolták a versenyzőket és 
vitték őket Budapestre a BSE klub
helyiségébe, ahol ünnepélyes díj
kiosztás és vacsora lesz. —  Néhány 
nyilatkozat;

Tatár István : Szép és minden
Zavaró momentum nélküli verseny 
volt. Nem volt szerencsénk, de így 
sem volt könnyű a bécsiek győzelme.

Kozich , bécsi alpolgárm ester: 
Nagyszerű fogadtatásban volt ré
szünk. Most minden gondunk az, 
hogyan tudjuk ezt jövőre viszonozni, 

Szalay: Egyszer végre sikerült
megnyernem az összetett bajnoksá
got, de szívesen elcserélném a bé
csiek felett aratott győzelemmel.

Poschl, bécsi v ez e tő : Igen jő
anyag a magyar fiatal gárda. Ér
demes velük foglalkozni.

K ozm a: ö r eg  ugró nem vén ugró. 
Ezt Ványa nevében is mondom.

Feleld László.

ÖKÖLVÍVÁS

Jászai profi lesz (?)
Az ökölvívó CsB utolsó forduló

ján. suttogni kezdtek arról, hogy 
Jászai, a WMTK félnehézsúlyú vá
logatott versenyzője proflszerzödést 
fog aláírni. A  hallottak után magá
val Jászaival beszéltünk.

— Nem  tagadom  —• mondotta 
Jászai — , tárgyalgatok. M ár nincs 
sok évem  hátra az ökölvívásba,n. 
Ha m eg tudok egyezn i —  három- 
héten belül profi leszek. M ost azon  
bán szorgalm asan készülök a né 
m etek  ellen. M eg kell vernünk  
őket.

sen dobott 35 góllal Cséfay (Elektromos) 
szerezte meg a vezetést. A góldobólista 
végleges állása:

I. osztály: 35 gólos; Cséfay (Elek
tromos), 31: Salgó VÁC, 30: Fodor
(Elektromos). 26; Tichy I. BTC, Mátyássi 
MAFC. 32: Jávor BSzKRT, 20: Zelk
MTE,-18: Rózsa UTE, 17; Forral VÁC, 
16: Seress VÁC, Steiner MTE, 13: Hol- 
ezinger BTC, Németh. BSzKRT, 12: Bir- 
talan (Elektromos), Tichy II BTC, 11: 
Dobos BSzKRT. 10; Krausz 1. VÁC, 9: 
Nagy I. MAFC, Ellenbogen MTE, 8: 
Eszéki MAFC, 7: Varga (Elektromos),
Sídé MAFC, 6; Kaáps MAFC, Kunvári 
BSzKRT, No eh VÁC.

II. osztály: 28 gólos: Béres BTK, 23: 
Brizsák BTK, 17; Ludwig KAOE, 16: 
Szeder, John (Kistex), 15: Engel KAOE, 
14. Lengyel (Kistex), 9: Manfréda (KN- 
tex), Jeilinek SzTE, Kovács SzTE, / :  
Mayer (Wacker), 7; Takács KAOE, (1: 
Heyni (Wacker).

III. -osztály: 32 gólos: Perge.r (Elek
tromos), 28: Takács II. MAFC. 22: Vass 
(Elektromos), 21: Levin (Elektromos),
18: Petüs MAFC. 17: Sztics (Elektromos), 
16: Matykó MTE, Knöpíler VÁC, 12:
Bleyer VÁC, 11: Csillag MTE, 10: Hor
váth BTC, 9: Rosenbaum VÁC, Kerniann 
MTE, Krausz I. VÁC, 7: Végii BSzKRT. 
Jeney BSzKRT. Gbdor MAFC, Steiner 
III, MTE. 6: Varga (Elektromos), Kátay 
MAFC. Schuller MTE, Kovács BTC. 
Bánkuti MTE.

MOZI

Hétfő, 1940 február

UUÍéí kke-k
Nemsokára Budapestre érkezik az 

óriási Viktória-film, amely Ameriká
ban és Angliában pénztári csúcsot 
ért el. A  királynőt, akinek uralko
dása Angliában egy teljes nemzeti 
korszakot- jelent, Anna N eagle  sze
mélyesítette meg a filmen.

*
Ma, hétfőn este ismét magyar- 

filmbemutató lesz. Az új Tnray- 
tüm, a „Férjet keresek" kerül a kö
zönség elé, A  mese nagyon közelről 
érinti a mamákat, a papákat, a leá
nyokat, de a fiukat is. A  mese 
ugyanis arról szól, hogy miképpen 
is mennek férjhez manapság a leá
nyok.

Louis Bromfiéld, az „Á rvíz Indiá
ban“  című regén y  írója csak aszal a 
feltétellel adta el regényének m eg
film esítési jogá t, hogy a forgató- 
kön yvet is ö maga készítheti. A. 
SOth Century-F ox elfogadta ezt a fe l
tételt, de azzal a kikötéssel, hogy ha 

8 9 g e s <  technikai okokból bizonyos változ- 
£ é, g  <e it tatásokra lenne szükség, az író azok  

ellen nem  em el kifogást. Miután a 
forga tókön yv  elkészült, a C-F v e 
zérkara öröm m el v ette  tudomásul, 
hogy az óvatosság felesleges volt, 

, . . Bromfiéld könyvén  sem m it sem  kell

Az a!T % bású fiím fő-Előre SC nyerte Krausz—Fürst révén, a I szGrGpGit GgyéoJcént Tyronc P ow er , 
férficsapatbajnokságrot pepiig a miskolci | M yrnv Boy, G eorge Bront, BrCtida 

előtt nyerte “  „B16re J o y c e ' és M arié Ouspénskaja já t- 
állításban. Harmadik a szombathelyi szotta. (A  legutolsó nevet sem  mi

[ találtuk ki.)

ASZTALI-TENISZ

MISKOLCON

M OZIK M ŰSORA:
RÖVIDÍTÉSEK: Sz — szombat, V vasár

nap, n -  -U. t  — Ve, h -  %.
Bemutató mozik

ÁTRIUM, tfargil-körút 55. Tel.: 153-034. “  *“ ~~ ~ "  Í2 ‘

/#

#/

1. Elsigan Bécs 208.9 48 47.52. Freyer Bécs 208.1 43 473. Ványa UTE 206.3 45 464. Gáleitner Bécs 204.9 46 475. Kozma UTE 204.4 44.5 476. Rész BBTE 201.7 46 467. Schöny Bécs 195.9 43 438. Schneiedr BBTE 166.4 36 379. Tassonyi BBTE 161.7 .34 3810. Szász MAC 159.1 33.5 3811. Makk PSE 157.5 34 3712. Ulbert BBTE 157 33.5 37.513. Molnár BBTE 152.3 33 3714. Ries GSE 147.6 32 33.015. PauerUTE 143.2 33.5 38.516. Dózsa BEAC 127.3 42.5 42b17. Kamerin Bécs 124.1 23 25
Ifjúsági ugróverseny

1. Regős GSE 139.7 42 42
2. Harangvölgyi PSE 149.1 34.5 37
3. Kálmán MKE 111.1 33 38.5b
4. Agárdy PSE 49.9 37.5b 37.5b

A  Szendy Károly-vándordíj védője  
az 1940. é v r e  B écs 48 p o n t ta lS .

Végre annyi 
balszerencsés év 
után 1. 9.
Még be sem fejeződött a K om olya  
F arkas  mérkőzés, Pordány  Fe

rencnek, az FTC szakosztályi elnö 
kének már egy sereg ember rázta 

kezét. Pordány boldog volt, lát
szott rajta, nem csoda, hogy ezzel 
kezdte:

- H osszú évek  óta  ez eg y ik  lég  
öröm teljesebb napom. V égre annyi 
bálszerencsés év  után sikerült m eg  
nyernünk a csapatbajnokságot 
H ányszor álltunk már a végső  siker  
küszöbén és há,nyszor zárult be előt
tünk ez a kapu! Nagyon, boldog va
gyok .

Salgó Ferenc szakosztályvezető 
vei és W eidemann  Károly intézővel 
madarat lehetne fogatni.

Tíz éve  vezetem  az FTC-ököl- 
vívók ü gyeit —  mondta Salgó  
ennél szebb jubileum ot nem  is k í
vánhatnék magamnak.

Valaki azt kérdezi, hogy most 
újabb tíz évet kell-e várni az újabb 
Fradi-bajnokságra.

—  N em , m ost kezdtük a soroza 
to t  —  válaszolta ragyogó arccal 
Weidemann  intéző.

Hol a boldogság mostanában? A  
választ olvasóink találékonyságára 
bízzuk.

“<♦>-
JÓ MÉRKŐZÉSEKET HOZOTT

a Lapterjesztők bérkocsisútcai torna
termében lebonyolított Lapterjeaztök- 
WMTK—BSzKRT barátságos körmérkő
zés. A zsúfolt nézőtér előtt lefolyt mér
kőzések eredménye: Stiglicz L legyőzi
Juhászt WMTK. Tóth L döntetlenül 
végez Somosival BSzKRT, .Gárdoa 1, 
egyeneseivel kiszurkálja Bícsákot WMTK, 
Kiss WMTK győz Báron II. L ellen. Kiss 
egészen -jó csatát vívott az ügyes Báron 
nal. Marton L  belharcban veri Búza II.-t 
WMTK. Farkovics L nyer Zeruba L  
ellen, Bécsi L győz Németh WMTK elleiá

-  *

KÉZILABDA
Sngárt MTE 3 hónapra tiltotta el a 

játéktól a fegyelmi egyesbírő. A bün
tetést azonban próbaidőre felfüggesz
tette.
ELMARADT A VASÁRNAPI TEREM- 

KÉZILABDA FORDULÓ
A lezúduló hótömeg pénteken a Nem

zeti Tornacsarnok tetejét majdnem Le
szakította. ügy volt, hogy tegnapra, 
vasárnapra kijavítják a tetőt, de ez nem 
sikerült. Jelenleg a, teremben tetőig 
feszülő létrák erdeje sorakozik. Játékról 
természetesen szó sem lehet. Értesülésünk 
szerint jövő vasárnapra kijavítják a 
hibát és a kézilabdamérkőzések meg- 
rendezhetők lesznek.

GÓLZSÁKOK A TEREMBEN
Két éve hét mérkőzésen lőtt 42 góljá

val Salgó VÁC, tavaly szintén hét mér
kőzésen elért 50 góljával Rózsa MTE volt 

efcrftce&r a p s * .  AHA <

RÁDIÓ

M ai műsor

KAOSz, negyedik a Debreceni TE. Ifjú 
sági csapatban: 1. LESOK, 2. Salgótar
jáni HiSC. Egyéni számok: Férfiegyes:
1. Farkas LESOK, 2. Fürt, 3. Krausz és 
Lusztig. Férfipáros: 1. Lusztig-—Hajós,
2. Krausz—Soltész, 3. Boros—Fürt és 
Farkas—Kovács. Női egyes: 1. Farkas
(Előre): 2. Aranyi (Ceglédi MOVE),
3. Steiner KAOSz és Farkas (Előre). Női
páros: 1. Farkas—Farkas, 2. Aranyi— , , _ .. ___ _______
Kovács, 3. Jászfalvi—Kiss. Vegyespáros: 116, Í8, flO. Ss. V.: i2-kor is. Az utolsó
1. Farkas—Farkas, 2. Lusztig—Aranyi, I Vereczkey.
3. Hajós—Steiner, Fürt—Kovács. II. o. CAS1NO Eskü-út 1. T .i 383-102. f6, Í8, 
számok: Férfiegyes: 1. Berger (Kassai I flQ. Sz. V.: f4-kor is. Földindulás. 
Makkabi), 2. Klein, 3. Weinberger és | CITY Vilmos császár-üt 36. T; 111140. hG. 
Bállá. Férfipáros: 1. Berger—Weinberger, b8, hlO. Sz. V.: h4-kor 13. Az első csők.
2. Balavajder—Farkas, 3. Frommer—Gáti I 3-ik hét!
és Ungár—Pataki. Ifjúsági II. o. számok: | COR8ü Václ-u. 9. T .: 182-818. n6, n8, nlO. 
Férfiegyes: 1. Farkas, 2. Zeppei, 3. (Jrün-I Sz- V.: n4-kor is. Trópusi mámor. Ma. 
berger és Pataki (Kaposvári RÁC). I nlO-kor: Férjet keresek.
Férfi páros; 1. Farkas—Zeppei, 2. Soltész— I DECSI Teréz-körút 28. T .; 125-952. 6 S, 
Huszár, 3. Pataki—Lajtai és Pencz— I 10. Sz. V.: 4-kor is. Az utolsó Vereczkey. 
Laczkó. A versennyel kapcsolatosan I FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T .: 189-548. 
asztali tenisz kongresszust tartottak, I n6, ,f8. li 10. Hz. V.: ál-kor is. Halálos ta- 
amelyen megtárgyalták a'jövő évi vidéki vasz. 7-ik hét!
bajnokságok színhelyét. Szombathely I HIIIADO FILMSZÍNHÁZ. Erzsébet i:rí IS. 
Budapestet ajánlotta, de ezt a tervet el-I T .: 222—499. 10—24-ig folyt. 4 híradó, 
ejtették. Salgótarján, Kaposvár és I A finn-ortez háború legújabb eseményei. 
Balassagyarmat között fognak dönteni. I Stb.
A kongresszuson a központot Nattán I OMNIA Kölcsey-utca 2. T : 130125. 5 h8, 
Endre főtitkár és Csányi András dr flO. Sz. V .; 4, 6, 8, 10. Canitoga hőse. 
titkár képviselte. | 2-ik hét!

RADiUS- Nagymező-ufca 22. T.: 122-098. 
Í6, li8, hlO. Sz. V .; 1‘4-kor is Nőstény 
tigris.' "'NT- ,'1""
ROTÁL APOLLO Erzsébet-kÖFÚt 45. T i 
222002. ne: 18. HlO. Íz . és V: 4, 6, a 10.

_________  , Földindulás. 2-ik hét!
Hétfő, tebruar 5. j SCALA, Tcréz-krt-. 60. T .: 114411. r*6. ' fS,

Budapest I. (549.5 m.) 6.45: , Torna. [ hlO. Sz. JT.i 3-kor is. Kédélyes szálloda.’ 
Hírek. Hanglemezek. 10; Hírek'. 10.20: ?-ik hét! ;
Jászkun csendélet 1879 telén. 10.45: Híres-I URÁNIA. Rákóezí-út 21. T-: 145-046 5, n8 
neves magyar városok. Szitnyai Jenői flO.’ Sz, V.: h3-kor is. Operabál. 2-ik hét! 
élőadása. 12.10: vitéz Tamássy László.né I
zongorázik, Raskó Magda énekel zongo-1 Utánjátszó mogik
rakísérettel. Közben hírek. 13.30: A Mária BROADWAY Károlv-krt 3 T -  í 44-212Terézia 1. honvéd gyalogezred zenekara, f4, f6-' f8 n o ' te  V • V-^kor is B«r- 
vezényel Figedy Sándor. 14.30: Hirelc. I csényí-huszárok

ONaeOúnk együtt! Kerecsényi CAPITÓL Bar'oss-tér 32. T .: 134-337.Dezső ar előadása. 16.4o: Hírek. 17:1 f4 fc *o fin xr . n  ver fí>-irnr
Hírek szlovák és ruszin nyelven. 17.15: a ’ kfrchíeldl pap ’

vulága. .ferenc dr Co r v in  üllöi-űt 40. T: 138988. f4, f6,előadása. l4.4o. A rádió szalonzenekara. I fc fin xr . fo-imr a hnlnar*
18.40: Nagyapáink Balatonja. Bevezeti: tt q ln f  L ,Ián  T.P rurZV

sas. lassrsŝ î nsK s »Hírek. 22.10: Tánclemezek. 23: Hirek t ’ n ' J 8' tanár im ' ’ ' '
német, olasz, angol, francia és eszperantó t f aMznA ne-, . . .  . . .
nyelven. 23.25: Farkas Béla cigányzene- K f t ' L f L  1,! 141'02í-
kara muzsxkál. Kalmár Pál énekel. 00.05: ' Z  -T , m m .

Budapest II. (834.5 m.) 18.40: Film- mst?' 8’ 10- v -> 2-kor is. Gibraltár. 2-ik
számok hanglemezről. 19.25: Német nyolv.- peÍV A rv Brzachct-fert fi Toktatás Szentgyörgyi Ede dr előadása. 9 - 4 6 8  á™i '« ®31*222- M"

Kassa. (259.1 m.) 11.05: A csallóközi ten vele, tanár űr! . ’■ ’ '
Karnevál. Khin Antal előadása. 11.25: I STÚDIÓ Ákácfá-utca 4. T • Í40S40 11 '
Magyar nóták és csárdások hanglemez- 4, 6, 8, ■ 10. V.:, 2-kor- is. CsaSda ' 3-ft
ről. 11.40: Hírek magyar és szlovák nye,l-|hét! ' "
ven. műsorismertetés. 15.30: ,,A párbaj."! .
Menyhért Sándor vidám hangjátéka hang-I T OVubÜjatsaö mozik

Közvetítés' a ''schálkházízálöBinagytemé- ^ ^ 8 ^ 8  '^ 0 ^ 1 1 ^ 1 * “ a ‘ ttrfh? '83SS7<* 
bol Beszélők Kenéz Lilla és Schalkház BELVAROSI ÍrányLuma h  í  l s t , .

P 1 4, 6, .8., 10. V S 2, 3. 4. 5 6, 7 8, t - W
16’ évesek.......................  ‘ '
BUDAI APOLLO Széna-tér. T : Süî flo 
f5, h7, 9. Tehetséges család. V d e fi 1 ‘ 
Algíri légié. 111 •
ELDORADO Népszínház-utca 31. T- 
4, 6, 8, 10. V.: á-kór is. A szeríüm Ud-

9: Milánó: Szimfonikus est. 
9: Paris ,PTT: Berlioz-est,

Mai jelentősebb külföldi műsorréssek:
7.20: Bukarest: Operettrészletek.
8.45: Bécs; Táncest.
8.45: Stuttgart: Operaest.
8.40: Berlin: Filmharmonikusők. ,
9: Róma: Puccini; Pillangókisasszony vaja. 

című operája. | HOMEROS Hermina-út 7 T • oor
H5. 7. nlO. V .: fS-től folyt TopVini litez 
IPOLY Csáky-utea 65. Tt 2 t i S  f i  Í6 
18, DO. V.; f2-kor is. Mister F W  ’

, Í u ZSu f l A f f í  1 0 í ^
FÉLMILLIÓRA UGROTT A MAGYAR sek. ’ ’ "  ' ’ ' í2' k<5r ls- 16 éve"

RADIÓELÖFIZETÖK SZÁMA! OLTMPIA; Erzsébet-körüt 26. T: 34294V.
A Magyar Hangház előfizetőinek szárnál ,1™*';,,,.,b‘ Mister Flov. 

az utóbbi időkben — valószínűleg a ben-czky-ntea 3 .x.s 145—447;
nemzetközi helyzet következtében — igen I “ ®! "?• n ,9. V .: n2-kor is, Földi 
megszaporodott. Az események gyors S im oriP 23*?)
hullámzása rákényszerítette a vidékieket I f A,. íAc „ NtPS2in]iáz-u. 13. T.J 145678. 
- -  akik eddig különböző okokból távol-1 K e  8> V.: 2-kor is. Gibraltár. 2->k
tartották magukat a rádió csodáitól —, „  ,
hogy a Magyar Hangház előfizetőinek I jROKfX Rakóczi-út G8. T.: 144-454. M. L 
sorába lépjenek. így történt, hogy 19401 tlO. A kis fenség parancsa,
január 1-én a magyar rádió előfizetőinek WALTO Iíákóezi-út 70. T.t 159-497. lh 
száma 4D9.368-ra szökött s ma már túl-1 L J, n8, nlO.------„ . a  szökött s ma mar tül-1  A* nlO. V.: 10, 12, 2- 4. 6, g„
szárnyalta a félmilliót. A Hangház Jl1- 16 évesek.
statisztikái szerint az utóbbi hónapokban I ***~ ' .......... ......
havonta 4—5000-rel nő az előfizetői tábor. I NEMZET* SPORT '
A jA X O K Á f MÁRCIUS 3-ÁN KÖZVE- .  **«Sj«4eník gverda é» SBOntbaí Hváis?*, 
TITI A MAGYAR—SVÁJCI VÁLOGATOTT í f 1 “Urden CSW. Szerkesztőnél és kiadó. 

LABDABUGOMBRKÖZÉST Hivatal Bp. v i l i . .  Eökk Szifárcl-ptea 4.
._  . . .  , , , , , I ~r Telefon 132—499 é* 133—Ü77. LevíL

f f  „ idény első válogatott labdarúgó 1 oítn: Budapest 72, Pqalafiől: 42. m 
erkozésére Budapesten március 3-án . Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. -  

kei-ul sor, amikor is a Ferencváros- I lelő* szerkesztő: Hoppé László. _  w ír  
pályán a magyar válogatott együttes | tó* kiadó: KuUsár^Isf ván.

-  . , " gy hóra Pösszeméri erejét a svájci csapattal. Elflfheite) díji Belföldre „ „ „  ^ 
A,Magyar Hangház Pluhár Istvánnal a 5*2P> negyedévre 6— . kn!fö?dre » Z. 

.............  ' “ v  I U m erltA s 10*—)•hangfogó előtt közvetíteni fogja e mér' 
kozés második félidejét. A tornát a
m m  ry m -9 Nyomatott ■_ StádlaiB Rt. kiissa»
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Stockholmba hívják a své
dek a magyar 
válogatottat

Távirat érkezett hétfőn az MLSz- 
he Stockholmból. A  svéd szövetség 
meleg hangon hívja meg a magyar 
válogatott. csapatot. .Stockholmba az 
1940. év során megtartandó mérkő
zésre; - Határnapra vonatkozólag- az 
MLSz-től kér javaslatot a svéd szö
vetség.

Az MLSz tavaszi válogatott - mű 
Bora már annyira gazdag, Ahogy 
előreláthatólag csak nyárrá, vagy 
őszre tud majd határnapöt java
solni az MLSz a svédeknek.

Olle Tandberg, iric 
Agren és más V ilág -
Hírű ökölvívók 
részvételével már
cius. 16-án lesz 
az Énekes-emlék- 
verseny

Megemlékeztünk már többizben is 
arról, hogy a M öSz a tragikus kö
rülmények között elhunyt világbaj
nokunknak, fiiunk ex Istvánnak sír- 
<rafilékel óhajt állítani a. kerepeslüti 
temetőben. A  síremlék-alap javára 
már befolyt a csapatbajnokság 
tiszta bevételének tíz százaléka, 
több mint ötszáz pengő. A  síremlék 
felállításához szükséges többi pénzt 
nagyszabású nemzetközt ökölvívó- 
verseny rendezésével óhajtja meg
szerezni a MöSz.

*— M árcius : 10 -an rendezzük az 
'Énekes-em lékversenyt —  mondta 
tegnap K a n korksky  Artúr, á MöSz 
ügyvezető alelnöke —  a. világ leg
jobb nehézsúlyú ökölvívójának szá
m it ő svéd o ile  Tandberg, a szintén  
elfed váltősúlyú E rié  A gren  és még  
•más h írességek -részvételével.

A  nagyszabású verseny színhelye 
felöl még nem döntött a MöSz. 
Annyi, bizonyos, hogy a versenyt 
valamelyik színházban bonyolítják 
le: ,

Jgp>
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Fontos ügyeket visz 
a miniszteri biztos 
az OTT négyes 
bizottsága elé

A Nemzeti játékosai szabadokká válnak 
Az osztálycsere kérdése az NB-ben

M i  l e s z  a  Duna K u p á v a l
Labdarűgősportunk átalakulása a 

tél folyamán is munkás kezekben 
volt. Amit természetesnek is kell 
vennünk, hiszen annyi megoldásra 
váró kérdés torlódik az illetékesek 
előtt. A  miniszteri biztos aktatáská
jában már több súlyos javaslat fog
lal helyet és a négyes bizottság ezen 
a héten össze Is fog ülni. Csak arra 
várnak, hogy Prém  Lóránt dr, az 
OTT ügyvezető elnöke visszatérjen 
Garm isch-Parténkirehenböl.

A  négyes bizottság elé a követ
kező ügyek kerülnek majd:
. 1. A z  edzői szakcsoport szervezeti 

szabályzata. Előreláthatólag ki fog
ják jelölni a szakcsoport vezetőjét 
is.

2. A  JT országos és alosztályi 
szervezetén ek  megállapítása. A  vo
natkozó személyi kérdések elinté
zése. I

Olasz meghívás női 
tornászválogatot
tunk részére!

Az olasz tornaszövetség társét 
nőké, Marco Capelli levelet írt 
MOTESz-nek. Ebben meghívja a 
magyar női tornászválogatottat Ró
mába. A  hölgyválogatott az olasz 
válogatottal együtt bemutatót tar 
tana az olasz fővárosban április vé
gén, vagy május elején. A  MOTESz 
elfogadja a szíves meghívást és a 
női válogatott keret hamarosan meg 
is kezdi az előkészületeket az olasz 
portyára.

Véget értek 
a garmischi fátékok

Garmisch Yfirtenkirchen, febr. 4.
A  nemzetközi téli sporthét egyéni 

píugróversenyét a Gudibergen lévő 
nagy olimpiai sáncon bonyolították 
le. Tízezer főnyi közönség előtt 
Weilei győzött, a  nap legnagyobb 
ugrását az innsbrucki Malii érte el 
78 méterrel.

Eredmények: 1. Weiler 223.3 pont 
(75 és 77 ni ugrás), 2. Elsgruber 
223 pont (76 és 77 m ), 3. Maírl
222.7 pont (76 es 78 m ), 4.- Höll
221.8 pont (77 és 75 m ), 5. Kraus 
216.3 pont (75 és 74 m ), G. Budarek 
Cseh-Morvá védnökség 216.3 pont 
<72 és 74 -

Az 1940. évi IV . nemzetközi téli. 
Bporthét befejezése alkalmából von 
Tsvhamm er und Ősien  birodalmi 
“portvezér a gyógyszálló dísztermé
ben bajtársi est keretében beszédet 
mondott.. Köszönetét mondott a kül
földi versenyzőknek, hogy a jelenlegi 
viszonyok között a Németországban 
rendezett versenyen resztvettek. Be
széde után a birodalmi sportvezér 
kiosztotta a tiszteletdíjakat. (MTI.)

3. A s  új NB-bajnoki rendszerben  
az osztálycsere kérdésének szabá
lyozása. Az NB I. és II. osztálya 
között előreláthatólag a 4 kieső—4  
feljövő megoldást fogadják cl. (A  
többség efelé a megoldás felé 
hajlik s a magunk részéről mi 
is helyesnek tartjuk.) A  n , 
és a III. osztály között azonban 
az osztálycsere mérsékeltebb lesz 
mivel e között a két osztály között 
játékerő dolgában lényegesen na
gyobb a különbség, mint lesz az I. 
és a II. osztály közt. Átmenetileg 
tehát azt a megoldást akarják élet
be léptetni, hogy a II. osztály két 
csoportjából 2— 2 egylet essék ki és  
helyüket a III. osztály 4 csoport
győztese foglalja el. Szabályozni 
kell a III. osztály 4 csoportjából 
való kiesést és az alosztályokból 
való feljutást is.

4. A  miniszteri biztos —  M r s z e 
rint javaslatot fo g  tenni a n ég y es  
bizottságnak, hogy a m űködésűket 
m egszüntetett egy letek  já tékosa i 
azonnal átigazolhatok, illetve s z e r 
ződtethető}.' legyenek  bárhova. 
(Eszerint a Nemzeti játékosai azon
nal szabadokká válnak.)

5. A  függőben  levő n em zetközi 
ü gyek  m egbeszélése.

Ennek a pontnak keretébe tarto
zik a K K  ügye. Mint ismeretes, az 
összes érdekelt szövetségek kötele
sek február 15-ig bejelenteni a K K  
bizottság elnökének, hogy az idén 
meg akarják-e rendezni a K K -t és 
milyen rendszer szerint? Az MLSz 
természetesén a KK megrendezése 
mellett foglal állást, a rendszer kér
désében azonban csak akkor tud 
pontosan nyilatkozni, ha már vilá
gosan látni lehet, mely országok 
vesznek részt a küzdelemben.

A  Duna Kupa szabályzata  elkér 
szült, ezt is bemutatja a, miniszteri - 
biztos a négyes bizottságnak. Ezzel 
kapcsolatban - a négyes bizottság 
előreláthatólag feltételként fogja ki
kötni a románokkal szemben, hogy 
a magyar csapatok ugyanolyan kor
látlan. portyázás! szabadságot élvez
hessek Románia egész területén, 
amint ez most már megvan Jugo
szláviában,

A  válogatott műsor ügye  sem vég- 
Jeges még. A  magyar-német mér
kőzés határnapja még bizonytalan.
A  bécsiek pedig a Budapest— Bécs 
május 5-i határnapjának elhalasztá
sát kérték. Arra hivatkoztak, hogy 
ezen a napon lesz Milánóban a

német-olasz válogatott mérkőzés, 
amelyen előreláthatólag több, bécsi 
játékos kap majd helyet a német

válogatottban. A  bécsiek tehát nem 
tudnának legjobb összeállításukban 
Budapestre utazni.

Korszakalkotó fordulatot adhat 
a labdarúgó edzésnek 
Vadas Iván előadása

Hétfőn este hatodik szakértekez
letét tartotta meg az MLSz Hitetlen 
tanácstermében az edzők testületé. 
Senkey  Imre előadta az eddigi szak- 
értekezletek anyagát és eredményét, 
majd Vadás Iváft, a kiváló atléta- 
edző tartotta meg előadását a be
melegítésről és általában az erőnlét 
megszerzéséről., megtartásáról* Rész
letesen kifejtette, hogy a m ozgé
konyság m ennyire fontos a labda
rúgásban is: -És alatt a gyorsasá
g o t , állóképességet, rugalmasságot, 
fáradhatatlanságot, Küzdök&peséeget 
érti. E gész hétre ■ kiterjedő munka- 
m űsort mondott• gl és . hangsúlyozta  
a mindennapos edzés fontosságát. 
A  labdarugó részre természetesen 
nem terjedt ki, viszont az atlétikai 
edzéssel annál behatóbban foglalko
zott. Nagyszerű tanácsokat adott a 
sportszerű életmóddal kapcsolatban, 
a bemelegítés élettani megolcolása 
pedig valósággal tudományos szin
ten mozgott.

Az előadást a nagyszámú hallga
tóság lelkes tapsa köszönte meg. Az 
elhangzott nyilatkozatokból ítélve a 
labdarugóedzések rövidesen gyöke
res változáson fognak keresztül
menni. Minden bizonnyal a játék 
szinvonalánalc jelentős hasznára!

Vadas Iván után Pálfai János 
testnevelő tanár az erőnlét fogal

máról és a jő erőnlét elérésénél! le
hetőségéről beszélt. Elmondta, liogy 
régi tapasztalat szerint a minden 
oldalúan alaposan kiképzett szerve
zet teljesítőképessége sokkal na
gyobb, mint az egyoldalúan, csak 
egy sporttal, mondjuk labdarúgás
sal foglalkoztatott szervezet. Erre 
példákat is említett. Azután kifej
tette, ■ hogy az -, általános erőnlét le 
hető legmagasabb fokú elérésére 
legalkalmasabbak a .szabadgyakor
latok. Hzfkkel az, egész szervezetet 
meg jüdjuk mozgatni. Felhívta a 
figyelmét arra, hogy ezeket a gya
korlatokat állandóan végeztetni kell 
Beszélt ezeknek á gyakorlatoknak 
csoportosításáról, a végzésük mód
jairól, majd rátért a különlegesen 
előkészítő, úgynevezett célgimnasz- 
tikai gyakorlatoknak az ismertető 
sére.

Az előadás után az edzők kérdése
ket tettek fel. Felszólalt Opata Zol
tán, Mandik Béla, Feldmann Gyula 
és Király  Tibor. Hosszas és tartal
mas vitatkozás alakult ki. Főleg a 
bemelegítés keresztülvitelét látták 
nehéznek edzőink. Faifos Iván út
törő munkára és a célnak a körül
ményekhez alkalmazkodó elérésére 
hívta fel a figyelmüket. A  rendkívül 
tartalmas szakértekezlet csaknem 9 
óráig tartott.

Egy hétig nem lehet 
használni a Nemzeti 
Tornacsarnokot

Megírtuk, hogy a Nemzeti Torna
csarnok tetőzetén összegyűlt hatal
mas hótömeg egy tartóív.et össze- 
roppántott és további veszélyekkel 
is fenyegetett. Gyors intézkedések
kel elejét vették a nagyobb bajok
nak és megkezdték a javítási mun
kálatokat is, ezek azonban előrelát
hatólag egy teljes hetet igénybe- 
vesznek. Ez alatt az idő alatt —  
mint az NTE a MASz-t értesítette 

a nagy tornacsarnokot használni 
nem lehet.

A  szövetséget érthetően kellemet
lenül érintette, hogy a válogatott 
keret téli tornáit be kfll szüntetnie, 
vagy máshová átteiinie. Mind a 
kettő nehezen kiegyenlíthető zökke
nőt okozott volna. Ezért a .szövetség 
érintkezésbe lépett az NTE-vel és 
sikerült elérnie, hogy az átmeneti 
idő alatt —-  remélhetőleg nem lesz 
több, mint egy hét —  az NTE vívó
termét fogják használni az atléták. 
Ez sem teljes értékű megoldás, mért 

talaja ném fűrészporos, ugrani 
tehát nem lehet benne, de legalább 
nem kell-kiköltözniük- az öltözőből 
az edzések állandó látogatóinak.

Mint értesülünk, a tegnapi edzé
sen mégis bemerészkedtek az atlé
ták a tornacsarnokba. Ha nem is 
úgy, mint máskor, de ott edzettek. 
Reméljük, hogy később sem lesz 
fennakadás.

Az új tisztikar tagjaiból 
összeállították a MUSz 
bizottságait

Tegnap tartotta" a MUSz.újonnan meg
választott tisztikara az első ülését. Az 
ülés. ekjén vitéz Bélelj' Alajos tábornok 
bejelentette, hogy ifjabb vitéz Horthy 
Miklós elnök újra elutazott a 6 meg- 
ig-érte neki a maga és a teljes tisztikar 
ernyedctlen munkáját. A tanács ezután 
kijelölte az egyes bizottságok tagjait.

Intéző bizottság: Elnök: Balogh László 
dr. Előadó: Méray János.

Gazdasági bizottság: Elnök: vitéz Béldy 
Alajos. Előadó: Náday Imre.

Vízipólóbizottság.: Elnök: Jónás István. 
Előadó: Keserű József.

Nemzetközi bizottság: Elnök: Beleznay 
László dr. Előadó: Bródy György.

Vidéki bizottság: Elnök: Fehér J. Ist
ván. Előadó: Perényi István dr.

Iskolabizottság: Elnök: Neidenbaeh
Emil. Előadó; Zsingor László.

Főiskolai bizottság: Elnök: vitéz Csik 
László dr. Előadó: Gnádíg Miklós.

llszóbizottság: Elnök: Bárány István
dr. Előadó: Horváth Ferenc.

Uszodabizottság: \ Elnök: Schmidf József. 
Előadó: Tarics Sándor.

Fegyelmi bizottság: Elnök: Bajcsányi
Ferenc. Előadó: Lengváry Ákos dr.

Fellebbezési bizottság: Elnök: Felkay
Ferenc dr. Előadó: Lengváry Ákos dr.

Társadalmi bizottság: Keleiiffy Gyula
dr.. Előadó: Hild László dr. ,

Vízipőlóbiró bizottság: Elnök: Simkó
János. Előadó: Szecséy György.

A hölgybizottságot ezévben nem állí
tották össze, mert az elmúlt esztendőbe 
sem munkálkodott.

A német hadseregi birkózó bajnok
ságokat most rendezték meg. A követ-

tkezök nyertek, bajnokságot: Pulheim,
Ulmitz. Xettesheim, Schafer, Schweíkert 
hret és Hornfischer, j

A február 13-1 
1 rajt, a pályák 

és a hé
Már nem is egészen két hét -— és 

itt van az NB első , tavaszi for
dulója. Az első fordulót február 
18-án > hat pályán fogják lejátszani. 
Ebből három fővárosi és három vi
déki.

Ú jpest: Vasárnap már 
valószínűleg játszha
tunk a füves pályán
—- A  kispálya hötalanítása volt 

az első. feladat vázolta az újpesti
helyzetet Langfelder igazgató — , 
mért edzeni ezen szoktunk. Most, 
hogy a kispályával mar készen va
gyunk, sor kerül' a gyepes pályára 
is. Ma már meg is kezdték a mun
kát. és reméljük," hogy a hét végéré 
be is fejezik és akkor a Taxisok 
elleni edzőmérközésünket már a 
gyepen játszhatjuk. Azt hiszem, 
pálya tekintetében az egész ország
ban vezetünk.- Vasárnap az "Újpest 
volt az egyetlen csapat, amely ren
des talajú és rendes méretű pályán 
játszhatott komoly 2x45 perces mér
kőzést. Másutt —  mint hallom — , 
ha játszottak is kétkapuya. hóbuc
kák között játszottak, vagy a pályán 
keresztbe.

(Újpest valóban minden dicséretet 
megérdemel, amikor költséget nem 
kímélve igyekszik, hogy pályái ki
fogástalan állapotban legyenek az 
Elektromos elleni első bajnoki mér
kőzésen.)

Hungária;neki... Most látunk
A  Hungária a Taxisok csapatát 

látja vendégül az első bajnoki vasár
napon. Eddig a kék-fehér vezetőség 
az időjárás alakulásától tette füg
gővé a hó eltakarításának, megkez
dését. Nem volt sürgős ez a munka 
azért sem, mert a Hungária a baj
noki forduló előtti hetet tudvalevő
leg Jugoszláviában tölti rövid lélek- 
zetü portyán. A  nagy mennyiségű 
hó eltakarítása azonban hosszabb 
időt fog igénybevenni és ezért a 
Hungária pályáján már ma, kedden 
megkezdik az elhordás munkáját. 
Biznali abban, hogy a jövő hét ele
jére már kifogástalan állapotban 
lesz a pálya.

Kedden megtisztítják a futópá
lyát egészen, hogy az edzések cél
jába ' megfelelő szabad tér álljon 
rendelkezésre. A  csapat ugyanis csak 
pénteken utazik Jugoszláviába.

BIAC: Szerdára tiszta' lesz a páfijra!
A Gamma a Kispestet látja, vendér 

gül február 18-án a BEAC-páiyán.
Az" egyetemiek már a múlt hétén 

letisztították a pálya déli felét, a 
középvonaltól a marathoni kapu felé 
eső alapvonalig. Most folyik az el
takarítás munkája az északi félről.

—  E zzel szerdáig készen is le
szünk  —  mondotta Égle József, az 
egyetemisták gondnoka.

Csütörtökön tehát a Gamma már 
teljes méretű pályán játszhat két- 
kapura.

A  BEAC-pályán legfeljebb már 
csak hirtelen jelentkező nagy meleg 
és az ennek; nyomán járó gyors ol
vadás okozhatna gondot, mert a mé
lyen fekvő pályát ez esetben el
áraszthatja az elolvadó hóhegyekből 
származó nagyobb mennyiségű víz
tömeg.

Szeged és Szolnok 
máris rendben van, 
Szombathely még nincs
A  három vidéki mérkőzés szinhe 

lye Szeged, Szolnok cs Szombathete 
lesz.

Szegeden, ahova - a Törekvés láto
gat el és Szolnokon, ahol á Bocska 
lesz a vendég, máris letakarítotl 
pálya áll az egyletek rendelkezésére 

Szombathelyen a Haladás játék
terén jégpálya van. Ezért a Haladás 
az SzFC pályáján akarja a Kass;: 
elleni mérkőzését lejátszani. Ehhe? 
azonban az kell, hogy az SzFC- 
pályát tisztítsák meg. Szombathe
lyen biztosra veszik, hogy ez sike
rülni is fog.

Amint látjuk, a február 18-i for
duló mérkőzéseinek színhelye égy 
részében már játékra képes állapot
ban várja a bajnoki mérkőzéseket, a 
másik részén pedig- javában folyik a 
ho eltakarítása. Ezek szerint mej- 
nyugtathatjuk a játék híveit: feb
ruár 18-án már ki lehet vonulni a 
pályákra szurkolni az egyleti sU- 
nékért!

S í, JÉGH OKI, 
KORCSOLYA
r u h á s a t  és f e I s z 0 v 0 t és

S ü n n é  es p l o h l
Krrsetisswsa:
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GYŰJTSE! RÉSZLETEK, FE L
TÉTELEK, D IJAK  LEGKÖZELEBB

Tavaszi pályázat 1,
Boérkc'ü^gi batáridő II. 17. d. n> 4 óra,

Haladás—Kaes-a (3:1) »0 . . . . .

Hungária—Tasi (3:3) . . . . . •:........
t

Szeged—Törekvés (0:9) .. . . . . . a :......

Gamma—Kispest (0:4) . .  . . . . .

JtzvectTjfi—Torino (2:1) •• 0... . ........

Pétverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt ei.

Xorara-Genova (3:5) •. ...... ........
LisrnriA-Ko:r.a (2:2) . . . .  . . . . . ...... .

(Zárójelben az őszi eredmények)

A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Miíiden szelvényhez ép és fot> 
gilomibín levő használatlan lfl filléres 
bélyeget kell nieHékclní. Aki hetenkint
ötnél több szelvényt küld, az tegyen |

ida keresztet, vagy csillagot , ...........|

F É L I D Ő  A Z  N B - B E K
1 0 .

S Z O L N O K ,
amely ősszel rendszer nélkül Játszott, de tavasszal 

angol rendszerrel akarja elkerülni a kiesést

Miért kapott ki 6:2 
arányban a Juvcntus?

'Az olasz bajnokság vasárnapi 
eredményeit már ismertettiik. M eg
írtuk, hogy a Juventus nagy m egle
petésre 6:2 arányban vereséget 
szenvedett a Triestinától. A  vereség 
oka: Hava, a válogatott hátvéd a
játék elején durva szabálytalansá
got követett el s ezért a játékvezető 
kiállította. Érdekes, hogy a Genova 
hat egym ást követő győzelem  után 
M ilánóban döntetlennel volt kényte
len megelégedni. Ennek is különös 
oka van: Battistoni, a Genova kö-
zépfedezele és Miniáti, a Genova 
középcsatára a mérkőzés folyam án 
megsérült, mindkettő kiállt s így  a 
Genova ö játékossal játszott.

Teremtsük meg a magyar 
labdarúgás múzeumát I

A  miniszteri biztos igen érdekes 
terv foglalkoztatja: m eg ákgrja  te
remteni a m agyár labdarúgás mú
zeumát. A  tervről a miniszteri biz
tos a következőket m ondotta:

—  Am ikor a budapesti nem zetközi 
labdarugóértckezlét tagjai tisztelgő  
látogatást le ttek  az OTT-bán, Mi- 
sángyi Ottó dr főtitkár úr végig - 
kalauzolla az értekezlet résztvevőit 
a szövetségi házon. M egm utatta ne
kik az egyes szövetségek  helyisé
geit is. A z  értekezlet külföldi tag
jaival egyetem ben  magam is átniiívg 
láttam, hogy a szövetségek  term ei
ben milyen sok em léket —  serlege
ket, érm eket, zászlókat és egyéb  dol
gokat —  halmoztak fel. E gy-pgy  
szövetség i szoba valóságos m úzeum 
nak is beillik. A  különböző em lékek
ből, mint nyitott könyvből olvasható 
az illető sportág egész történeté. A k 
kor eszem be ju to tt : milyen kár, hagy 
a m agyar labdraugósportnak, ennek 
a leghatalmasabb és legnépszerűbb  
sportágnak nincs ilyen múzeuma. 
Szinte érthetetlen  is, hogy nem  
gyű jtö tték  össze azt a ren geteg  em 
léket, am ellyel labdarugósportunk 
bizonyára rendelkezik.

—  Elhatároztam  —  folytatta to
vább a miniszteri bztos — , hogy fe l
hívást intézek a m agyar Iqbdarugo- 
spőrt társadalmához: rég i egyesületi 
vezetőkhöz, já tékvezetőkhöz, já ték o 
sokhoz és mindenkihez, akinélc á niá- 
gyar futballhoz köze volt. M eg fogom  
kérni ő k e t: legyenek  seg ítségem re, 
hogy m egterem tsük a m agyar fu t
ball múzeumát. Ka valakinek bár
milyen em lék  —  jelvények , érm ek, 
serlegek , régi fö ljegyzések , plaká
tok , fén yképek  stb., stb. —  van a 
birtokában, am elyet hajlandó lenne 
a múzeum részére átengedni, közölje 
velünk. Ha a •nezcum .n^k akarjcf 
azokat ajándékqzni,' tqrmásB^iHs.en 
köszönettel vesszük, tfé kos 
ueSkMfc akkor is,' ha áss illető Cqgif 
m egőrzésre adja át a tárgyakat a 
múzeumnak és tulajdonjogét fenn
tartja.

—  A  felhívást —  m ondotta a m l
niszteri biztos1:—  rövidesen szét fo
gom  küldeni.

A Köb. AC néhány új erővel frissíti f*j! 
•cyiiiusét. A kőbányaiak újra vissza 
karnak kerülni az 1. osztályba,
A ZAC támaijósoráhan ** ifjúsági Tál

SSfc lífipüt á tlráSSZSl.

Tizedik lett az ősszel a Szolnok. 
Ilyen rossz helyen m ég nem fe je 
zett be “Id é n y t , a Szolnok az NB- 
ben, m ért hiszen tavaiy ősszel a he
tedik helyen kötöttek ki, az elmúlt 
tavasszal m eg a kilencedik helyen 
zárt idényt a tiszaparti együttes.

N yolc vereséget szenvedett az 
ősszel a Szolnok s akadt köztük 
több olyan, am ely meglepetés szám
ba ment. A  nyolc vereség közül 
azonban ötön csak egyetlen egy* góllal 
maradt alul a Szolnok. ■ Innen van 
az, hogy a Szolnok mindössze 25 
gólt kapott, tehát csak kettővel töb
bet, mint például a Ferencváros. Ez 
bizonyos fok ig  biztató a, jövőre. A  
Szolnok „követei" oldalán öt g yő 
zelem található (a  Nem zeti ellen 
zöld asztal m ellett) és 1.S adott 
gólt.

Masdn®m  m eglepetés  
a rajtnál
A  Szolnok pompás rajtot vett az 

ősszel. A z első mérkőzésén csak 3>2 
arányban kapott ki a Ferencváros
ul, sőt m ajdnem  döntetlent ért el, 

hiszen a F e j e; cváros győztes gólja  
a SÍ), percben esett B etkes  öngól
jából. E kkor a szolnokiak m ég azt 
hitték, h ogy  a csapatuk nagyszerű 
Később kiderült, hogy —  a Ferenc
város nem nagyszerű. Jött a K is
pest ellehi vereség, ez azonban nem 
fá jt  annyira, mint K orom  sérülése 
és kiválása. A z  am úgy is elég gyen
ge szolnoki balazárny így  m ég rosz- 
szabb lett. A  harmadik mérkőzés 
balsikeré, a Kassán élszenvedett ve
reség is, fő le g  annak tulajdonítható, 
hogy a Lukács. N agy  balszárny sé- 
hogyan sem  érvényesült. H iányzott 
m ég  ezen a mérkőzésen B etkes  is, 
akit a m ásodik mérkőzés után el
helyezték S zolnok ról Szolnoknak 
azonban ilyen körülm ények között 
sem lett volna szabad vereséget 
Szenvednie a  : kassái mérkőzésen. A  
Szolnoki vezetők  a göröngyös pályái 
emlegették. D e közben elfelejtették 
hogy milyen nagyon rosszul játszott 
az egész csatársoruk...

Szeptem ber 18-tól október 8-ig 
pihent,' illetve otthon lelkesen ké 
szWt a Szolnok s október 8-án g yő 
zött Debrecenben. Ez a győzelem  
annyira íeirágta a tiszapartiakat, 
hogy a következő héten a jó  forrná , 
bán levő Elektrom ost is legyőzték 
2:0 arányban. Éltkor úgy festett, 
hogy a Szolnok megismétli a tava
ly i jó  szereplését, de jött a Törek
vés elleni m érkőzés, jö tt Kotláik  
sérülése... A  Szolnok ezen a m ér
kőzésen 80 percig  10 emberrel já t
szott s vereséget szenvedett. Vissza
zuhant oda, ahonnan egy kicsit fc l- 
keem ergett. A  Hungária elleni m ér
kőzésen a tám adósoruk játékán' 
m eglátszott Kolláth  hiánya, majd a 
Gamma elleni mérkőzés újabb sérül
tet hozott: ekkor Barna a mérkőzés 
végén szalagszakadást szenvedett, a 
Szolnok m eg  ismét vereséget.

Ha a Szolnok tíz emberrel já t
szott, akkor azt az ellenfelek rög 
tön kihasználták, ha m eg a Szolnok 
ellenfele já tszott tíz emberrel (Miil- 
ler kartörése, Toldi könyöksérülé
se...), akkor a Szolnok ijedt meg.

(Újpest ellen, Barna sérülése miatt 
a jó  öreg D raskóczit kellett szere
peltetniük. A  sérüléséből felépült 
K orom  u gyan  já tszóit m ár a  ba j
nokcsapat ellen, de az Újpest egy- 
gólos győzelm ét ő sem  tudta vitássá 
tenni. A ztán , négy vereség után, a 
Taxit végre legyőzte a Szolnok, de 
ilyen a Szolnok : rögtön elbizakodott 
s a vezetők szerint ez az elbizako
dottság le tt  az oka annak, hogy 
utána kikaptak a Haladástól.

A  Haladás elleni vereség arTf 
mindenesétre jó volt, hogy az utolsó 
mérkőzésre, a Szeged ellenire dacos 
elszántsággal álljon ki a csapát s 
legyőzze az őszi idényben legjobban 
széf épeit vidéki csapatot. Ezen a 
mérkőzésen végre az igazi Szolnok 
Játszott,

£ . 7 a h £ T be"
A  sok sérülés miatt sokat változott 

a Szolnok csapata, no meg azért is, 
mert az új játékosok nem váltották 
be a hozzájuk fűzött reményeket. 
Közben a Szolnok veszélyesen csú 
szott lefelé (többször völt az utolsó 
helyen is) s a rövidlátó szurkolók 
az edzőben látták a hibát s edzővál
tozást követeltek'. A vezetőség, igen 
helyesen, ezt az óhajt nőm tette •% 
magáévá, mert aki figyelemmel kí

sérte az edzéseket, az láthatta, hogy 
nem az edzóben van a  hiba. Hanem:

1. A  já tékosok  e g y  része minden
fé le  ürüggyel ig yek ezett távolm a
radni az edzésekről.

2. Sokan mintha máról holnapra 
elfe le jtették  volna a IX. ligából ho
zo tt erényeket.

A  tavaly korszerűen já tszott  
Szolnokban az ősz eg y  részében láb
ra kapott a tologató stílus, a já ték o 
sok (Koíláth is ), elkezdtek  pepe
cselni és néha valósággal V iszony
ban szenvedtekI

4. M áskor a már m egszerzett  
eredm ényt a védelem  könnyelm űs- 
ködte el.

A  vezetőség azonban szerencsére 
idejében lépett közbe. K özben E gri 
Ferenc, főm érnök személyében új 
ember került a Szolnok élére. E gri 
ízig-vérig sportember. Annak idején 
a Törekvésben játszott és jó l ismeri 
a labdarúgó játékos lélektanát. E gri 
Ferenc nagy nyeresége a  Szolnok
nak s az ő szakértelme m ajd  ta
vasszal érlel gyüm ölcsöt.

W cber  Lajős edző az idény vége 
felé szakértelemmel és szerencsés 
kézzel oldotta m eg az összeállítási 
kérdéseket. Különösen az bizonyult 
jó  húzásnak, hogy a pozsonyi 
N agyot jobbösszekötöbe állította

A játékosokró l
A  játékosok között van néhány 

kivételes képességű, a  többség azon 
bán szeszélyes, néha önm agát is fe  
lüímúíó, m áskor csapnivalóan rósz 
szül játszó fiú.

A  két kapus közül H orváth  túl 
fiatal s az idegei nincsenek kötél
ből. Gulyás rutinosabb.

K ispétee  a  közvetlen, védelem osz
lopa. Nem  véletlen, hogy  minden 
mérkőzésen játszott. M ég csak  20 
éves. Lesz m ég válogatott is belőle. 
Barna végre m agárátálált, de ekkor 
jö tt a sérülése. A  3Ö éyés D rasköczí 
ö t mérkőzésen vett részt. M egbíz
ható, de már nem bírja  úgy, m int
régen. . •

A  fedezetsor a csapat legm egbíz
hatóbb része. Csabai és Selm eczi 
minden mérkőzésen résztvett, m ert 
nem volt semmi ok arra, h ogy  k i
m aradjon a csapatból. Csabai inkább 
a védelemből vesgi ki a részét s 
gyenge oldala a pássz. Selm ecci vi 
szont szeret elkalandozni, előre 
menni, sokat segíteni a támadásban. 
Fejjátéka elsőrangú. A  korszerű 
futball azt kívánná, hogy a képessé 
gek fordítva legyenek m eg a két já 
tékosban, hiszen Csabai já tszik  a  fe

GYŰJTSE! RÉSZLETEK, FE L
TÉTELEK, D IJA K  LEGKÖZELEBB

dezetsor szélén, Selm ecsi m eg a  k ö 
zepén. Sok kísérletezés arról győzte 
m eg a  vezetőséget, hogy Fazekas  a 
legjobb balfedezetük. Keresztlabdái
értékesek.

E löl a jobbszárny egységesebb. 
N em csak azért, m ert Szántó ke
mény legény s nem mulaszt mély 
kőzést, hanem, m ert az átlagnál ér
tékesebb játékos is. Gyorsasága m ég 
a  régi, de azt m ár elfelejtette, hogy 
a II, ligában hogyan húzott kapura. 
Kolláth  csak az idény végén csillog
tatta tudását. N agy  a jobbösszekö- 
töben végre az igazi helyére került, 
ötletes a fiú  játéka s szinte tőle in
dul ki minden támadás. A  balösz- 
szekötő, vagy ha úgy tetszik, .a bal
szélső helye kiadó. Mert. mi a hely
zet?  A z összekötőben kísérleteztek 
a fiatal Busával, de ez a tehetséges 
játékos valami gátlás folytán nem 
tudja igazi képességeit nyújtani. 
Ezen a helyen játszott Szűcs, a m ég 
ifjúsági korban levő fiatalember is. 
ö  pom pás középfedezet, igazi kul
lancs, de a csatársorban csak erő
sen közepesen állja m eg a helyét. 
Szükségem ber! Ide tartozik Korom , 
aki kivételes jóképességü játékos, 
igazi helye azonban a  balszélen van. 
Ott szinte feltarthatatlan, de a  szive 
minduntalan a balösszekötőbe húzza. 
Itt Is m egállja a helyét. De ha vég 
leg ide kerül, akkor ki lesz a Szol
nok balszélsöje?

Szerepelt m ég az ősszel Sárkány, 
R etkes, Csóti és Lukács. Közülük 
Sárkány érdemli a legtöbb dicsére 
tét. összesen 18 játékos mutatkozott 
be a Szolnok csapatában.

Nincs ren d szer
Szolnok csapatának nincs kiala 

kult rendszere. E gy  ideig játszották 
a m ély W  alakzatot, de az angol 
rendszer is m egfelel a csapatnak 
W eber  edző m ost azon fáradozik 
hogy  tavaszra az angol rendszert 
ültesse át a csapatba. Selmeozibfíl 
kullancs lesz, —  ha lesz! Talán 
menni fo g  az angol rendszer, mert 
hiszen a Szolnok játékosai szeret
nek hosszú labdákkal játszani, gyor
sak és szívesen játszanak kapásból 
is. Szolnokon azt mondják, hogy 
okos rendszerrel elkerülik m ajd a ki 
esést. Csak a  játékosok fogadjanak 
m ajd szót az edzőnek. M ert ha nem 
fogadnak szót, akkor tavasszal 
hiába játssza a Szolnok a középcsa 
patok elleni mérkőzéseinek a zömét 
Szolnokon...

Havas az üllőiüti pálya —

a Népliget 
és a Fórinyák-

Mester Györgyöt, hz FTC-pálya 
igazgatóját hívtuk fel telefonon:

Mi ú jsá g? Takarítják inár a 
pályát ?

N em ! Túl sokba kerül. M ost a 
Forinyák-uieában igyekszünk eg y  
kis rendet terem teni, hogy a  fiúk  
valahol mozoghassanak. A z  ü llői- 
útón az a helyzet, hogy az utcára  
nem  vihetjük a havat, a Duna m eg  
m essze van s ezér.t költséges a  leta- 
karitás.

*

—  Jó lenne , már kimenni a  sza 
badba, —  ezt mondták a Ferencvá
ros játékosai vasárnap délelőtt s 
közben a tornateremben rúgták a 
labdát. Olyan kedvyél lövöldöztek 
..egykapura", hdgíy még , Ftíi!«p?nn 
Károlynak is megjött á kedve s ö is 
aek ivetioaött.

—  A  héten már. kim együnk  «  sza 
badba, —- mondta Ditpény  Lajos ed
ző a játékosoknak. Nekünk meg így 
folytatta:

—  K eid en  és szerdán délután  4 
órakor tartunk legközelebb edzést. 
Mást már nem csak tornaterm i m un
ka lesz, hanem kim együnk e g y  ki
csit mCzeizni a Népligetbe s  ■átme
gyünk egy  kicsit a ' Forinydk-utcai 
pályára labdaedzésre. A baj c sa k  az,

a Ferencvárosban
nem járhatnak edzésekre. íg y  nem  
készülhetünk fel alaposan.

(A  Ferencváros eddig három ed 
zést tartott. Nézzük, hogy kik vet
tek részt az edzéseken:

5rÖ
tíaV-a)

o<Cl
isíMV0 dvü 1Xfl >

1. Pálinkás 1 — —
2. Szoyka dr. 1 2 3
3. Hámori 1 2 3
i .  Lázár 1 2 —
5. Finta 1 2 —
6. Kíszely 1 2 3
7. Gyetvai 1 2 —
8. Berényi 1 2 3
0. Sárosi IU. — t 2

10. Pősa, —. 1 2
11. Tátrai — 1
12. Jakab — ■'— 1
13. Bíró H. — — 1

íme csak Sxoyka  dr., Hámori, Ki- 
szely  és B erényi vett részt minden 
edzésen. Viszont Sárosi dr., Polgár 
és Kiss m ég  egyáltalán nem edzett. 1 

*
—  Mi less a vasárnapi m érkőzé  

síinkkel —  íg y  sóhajtozott vitéz Ke- 
menesy Sándor. —  A pályánkról 
nem- tudjuk tetakaritani a havat.paiyqra lawiucuzvm v. a  -------------  ~

hogy a játékosaink betegesked n ek  s A z  Elektrom os ugyan htvotí bernién-

Tavaszi pályázat I.
Beérkezési határidő II. 17. cL u. 4 óra 

IIjfl'fiÓLáíS'— ÍCQIs&a, (3:1) se <sw!>9«as2.«c»®» 

Hoö^éria-“Taxi (S’.S1) <,» *«.*-» *o».

Újpest—Elektromos (S:3)

Szolnok—Bocskai (2:1) «*, «*

Szeged—Törekvés (0:0)

Gamma—Klispost (0:4)

Jnv^ntns—Torino (2:1) <»®

hazlo—Milano (2:0) <n»®® •*•>••• *••••••
PMver»«iy: A pontversenyben csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt eh

Kovára—Genova (5:a) .«

Ligttría—Koma (2'.2) . . . .
(Zárójelben az őszi eredmények)

Név:

Cim:

A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Mindén szelvényhez ép és for
galomban lévő használatlan 10 filléres 
helyeset kell mellékelni. Aki hetenkint 
ötnél több szelvényt küld, az tegyen

ida keresztet, vagy csillagot

s
ket a Latorca-utcába, de az Elektra* 
mos sokkal korábban kezdte az ed* 
őseit s túl erős ellenfél lenne a  Fe*

rencvárosnak.

Vidám és szomorú vasár- 
napdéiután a Latorca- 
utcában

A vasárnapi első labdarúgó meccsek éS 
edzések közül kétségtelenül az Elektro
mosé volt a legmulatságosabb. A pálya 
mindenre inkább alkalmas volt, osak; 
éppen labdarúgásba nem. Minden két- 
három méter távolságban közel ember- 
magasságú hóhegyek álltak a Pályatg 
szabálytalan összevisszaságban. 
ellenére két kapura játszott az Elek
tromos. Néhány mecesjelenettel _ mega 
próbáljuk ezt az edzést szemléltetni.

G. Tóth indítja el a labdát a pálya 
közepén emelkedő FiókjánoshegyroL 
Rozsálit szöktetné, de nem látja sehol.. 
Két hókuDac között várta a labdát. 
Bozsáli kiabált is a labdáért:

— Peti! Add ki, tisztán állok.
Persze nem veszi észre, hogy pákozciü 

a szomszéd hegy mellől figyeli, hogy 
mikor kap labdát. Kár volt kiabálnia. 
Ahogy a labda hozzákerül, máris egy hó
kupacból kiabál segítségért. Pákozdi rá- 
csapott s labdástul a hóba nyomta. CsalS 
a lábaival kalimpált kétségbeesetten.

A 10. percben történik az első kapura, 
lövés. Szendrődi a szerzője. A labda el
kerüli a kaput s a kaputól mintegy 25 
méterre ‘az érintetlen, jégpáncéllal bon
tott hömezőn áll meg. Néhány túlbuzgó 
Ifijátékos szalad a labdáért. De csak t>C 
lépésig tart az igyekezetük. A jég be
szakad alattuk 8 egyrészt a nagy hótól* 
másrészt pedig az éles jégpáncéltól sem 
előre, sem hátra nem tudnak menni. 
Mentőexpedíciónak kell kimentemé- okefc 
szorongatott hjdyzclukböl- Egyedül Bakun 
érti a módját, hogy hogyan kell ezen «  
talajon járni. Negyvenotfokos szögben 
előre vágja a talpát. Ezáltal a jég mintegy 
félméteres nagyságban minden lépésére 
beszakad. Az így támadt lyuk mai* 
elegendő ahhoz, hogy a lábát sérülés 
nélkül kihúzza a hóból. így is legalább: 
tíz perebe telik, amíg egy-egy mellé lövés 
után újra játékba tudja hozni a labdát.

A 28. percben már szögletet is rúgnak. 
Azaz, hogy csak szeretnének rúgni. Nincs 
rá hely. A futópályán van ugyan vagy 
hármmecentia hőmentes esik, de az meg 
csupa jég. Még lendületet sem tudnak 
venni a berúgáshoz. Különben is a 
szögletzászló helyén embermagasságú hó
hegy emelkedik. így  a szögletet kézből 
rúgják. Szegény Huszár olyant esett 
utána, hogy alig bírt lábra állni.

A középfedezteknek volt a legrosszabb 
dolguk. A második félidő elején Pázmándy 
Udvardy kirúgását akarta elfejelni. Mivel 
a labdát nézte, nem vette észre az előtte 
emelkedő hóhegyet. Meg is íürdött benne, 
mielőtt a labdát elfejelte volna.

Az edzés remek hangulatban folyt le, 
A játékosok gátat ugrottak, hólabdáztak,, 
egymást a hóba nyomták -  játszva edz- 
tek. Az a néhány szurkoló Pedig, aki 
Végignézte az edzést, egesz idő alatt 
derült a mulatságos jeleneteken.

Kár, hogy ez a nagyszerű délután 
csúnya jelenettel fejeződött be. Az. utolsó 
percekben Fűzi I- és G- Tóth összevere
kedett. Mindegyik azt vallotta, hogy 3 
másik kíméletlenül ment bele. Ez a jele
net az egész társaságot lehangolta. Kér
ték is Potyát, hogy fújja le a mcccsm* 
A két „öreg" eivódása valamennyi játé
kost elszomorított.

. A KSC szorgalmas tornltemil edz ő s i 
kéi készül áz új idényre. . ' '

Az SzNSJü-bca Magyar lesz a baKss e-
kötö.

A U IC -lM « újra .látszik S.óriá111 %  
A csatiét néhány új játókíjseal mö 
erősödni. ' ' ;

A" Lwmp&rt i« megkezdte mar 4 tornai 
termi edzéseit * '

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
GYENGE EREDMÉNYEKKEL

fejeződött be a Téli Kupa Pályázatunk. 
Az utolsó héten olyan keservesen ment a 
pontszerzés, hogy allK néhányag sze.rez- 
tek húszhál több pontot. A TICP minden 
vérsenyének eredményét a csütörtöki
számunkban hirdetjük ki.

Mami: 101 P- Gerle: A múlt héten nem 
110 hanem csak 100 pontja v0H, 
Petrlssa Antal: Az V. fordulóban öntől 
nem kaptunk szelvényt. Szíveskedjék * 
posta vezérigazgatóságánál panaszt télink 
Plrsck I.: Megérkezett.
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A z  F T C  m e g é r d ® -  
i i i e l t e  a  f s a j i to k -  
ságot
■4 legeiősebb, legkiegyensúlyo
zottabb csapata neki volt 
és végig jó teljesítményi nyújtott

V
%&¥ k i*  v isszap illan tás áss Itfei'CsB-re

öthetes ádáz csatázás után véget- 
értek az ökölvívó csapatbajnokság 
küzdelmei. A z  előm érközéseken is, a 
döntőben is izgalm as és kemény 
küzdelmeket vívtak a  résztvevő csa 
patok. A  két újonc, a  W M TK és az 
M. Posztó csaknem teljesen egyen 
rangúnak bizonyult a „n agy  né 
gyessel". .Még egy évi erősödésre 
van szükségük^ és jövőre egyik  vagy 
talán mindkettő bent marad a döntő 
négyes körm érkőzésében, kiverve az 
évek óta  élcsapatnak szám ító FTC 
-B T K — BVSC— B SzK R T négyes 

egy, vagy  két tagját.
A  két vállalati csapat közül az 

M PSE szerepelt valam ivel jobban 
de —  egy hajszállal könnyebb fel 
adatok előtt is állt, mint a W M TK  
Ha elgondoljuk, hogy  a  W M TK  
abba a csoportba jutott, ahonnan 
bajnok és a m ásodik helyezett ke 
rült ki, ez m indjárt m agyarázattal 
is szolgál a W M T K  aránylag gyen 
gébbnek látszó szereplésére.

A zöidfehérek dicsérete
A  bajnokságot tízévi szünet után 

Ismét az FTC szerezte meg. Tegyük 
: hozzá: teljesen megérdemelten. M ár 
' a  csapatbajnoki küzdelmek m egin
dulása előtt nyilvánvaló volt, hogy 
az IKTC rendelkezik a legerősebb 

. csapattal. E z azután a  küzdelmek 
során Be is igazolódott. V égig  jó l 

. harcoltak a  zöld-fehér ökölvívók, a 
tudáson kívül igazi ‘ ferencvárosi 
szívvel és lelkesedéssel is. Roppant 
nehéz feladatot oldottak m eg, noha 
a  szerencse nem  m indig állt .mellé
jük. R itka jó  m ezőnyben nyertek 
bajnokságot, ez minden dicsérete 
megérdemel. K alapot emelünk a 
Fradi-ökölvívók teljesítm énye előtt.

A  küzdelmek sorén az FTC tíz 
ökölvívót indított. E zek közül Cson- 

■ tos  szerepéit- a  .legjobban: minden
• m érkőzését m egn yerte . E gyiket k i

ütéssel! Igazi n agy  ellenfelei ugyan 
nem voltak, de eredménye így  is k i
váló. Utána S zigeti és Kubinyi kö
vetkezik holtversenyben, három 
győzelem m el és e g y -e g y  döntetlen
nel. A  negyedik helyen ism ét holt
verseny van M ándi és H ám ori kü- 
zött. M indkettő két-két alkalom mal 
győzött, egy-egy  alkalom m al pedig 
döntetlenül végzett, illetőleg vesz
tett. H atodik H om álya  és Fellegi 

■■ egy-egy  győzelem m el, két-két vere 
seggel, nyolcadik Szum ega és Barin- 
ka, ók  minden m érkőzésüket elvesz
tették. A  rangsorba nem soroztuk 
be Szántót, m ert csak egyszer sze
repelt: E z az eg y  szereplése egyéb
ként győzelem m el végződött.

A z  „öregek11 szerepeltek tehát a 
legjobban a zöld -fehérek csapatá
ban. A  fiatalok  közül az ifjúsági 
Hámori feltörése örvendetes. E z a 
gyors, nagyszerűen verekedő fiú 
igen nagy tehetség. Csak el ne fe 
ledje a dicséretek mellett, hogy m ég 
*-r sokat kell tanulnia is!

A  csapat _ sikere nem  teljesen az 
ökölvívók érdeme. N agy  része van 
abban Pordány  F erenc szakosztályi 
elnöknek. Salgó F erenc szakosztály
vezetőnek, Weidernann K ároly  inté 
zönek és az edzéseket vezető Leit- 
ner  Géza edzőnek is. Mindannyian 
rengeteg időt, fárad ságot és —  he- 
iyenkint —  pénzt is áldoztak a csa 
pat előkészítésére, jó  form a hozá
sara és más, olyan  ügyes-bajos dol
gok  elintézésére, am ivel é g y  csapat 
igazgatása jár.

A többiek...
A  második helyezett BTK  az idén 

is megmutatta a  fo g a  fehérét. Le
gyengült, átigazolásokkal és várat
lan szolgálati beosztások  folytán 
m egzavart csapattal is reménye 
volt a ba jnokság megnyerésére, 
még az utolsó fordu ló  előtt is. Az 
idén azonban a  őzerfencse nem állt 
a. magdolhavéroaiak ihellé,

A  c s ip á t  a n égy  mérkőzésen 11 
versenyzőt- indított. közül
Bogács, M onféra, Torpia II és B it
terei vett részt m inden mérkőzésen, 
Reinitz, Torma 1, Tárái és Erdős
3— 3, Kottái 2, P etró  és  Bturrn 1— 1 
összécspáson indult. A  legjobb tel
jesítm ényt Torm a I I  és Bogács  
hy.ujtotta, utána T orm a I, M onféra, 
B ittér a, Tárai, E rd ős, Koltai, Beinits  
a sorrend.

A  harmadik h elyen  holtverseny
ben végzett a  B V SC  és a  BSaKRT 
A  B otuli rAvmsrJuém m  M ám

form ája m iatt sú jtott BVSC-nak az 
idén nem volt reménye a bajnokság 
megnyerésére. A  BSzK RT ezzel 
szemben a  bajnoki cím  egyik  leg
jogosabb várom ányosa volt. Balsze
rencsés ítélkezések és —  az FTC 
ellen —  rosszul összeállított csapat 
juttatta hátrább a, villamosiak 
együttesét.

A  BVSC-ben A rtner, Podány, 
Szabó Gyula, V ojnovics és F arkas  
minden fordulóban indult, Szabó

József és M itterer  3— 3, B e m  2, 
N agy, K och, Vadáss és Szabó Gá 
bor 1— 1 alkalom m al indult a  vas 
utasok csapatában. A  vasutas-ököl
vívók rangsora a  OsR eredményei 
alapján: Vojnovics,  Szabó József, 
Szabó Gyula, A rtn er, Farkas, P o 
dány, Beme, M itterer.

A  villam osiak csapatában Hor~ 
váth, F rigyes, Lovas, Tákics és  
Szolnoki indult minden mérkőzésen, 
Kővári és N ém eth  3— 3, Varga, és  
Strincz 2— 2, M észáros  és Vépi 1— 1 
m érkőzésen szerepelt, összesen  te
hát 11 ökölvívót Indított a  B SzK R T 
a csapatbajnokság során. A z  ököl
v ívók  rangsora: Szolnoki, F rigyes, 
Tákics, N ém eth, Varga, Strincz, K ő 
vári, H orváth, Lovas .

Rendesé® : fe les
A  rendezés végig  kifogástalan 

volt. Ugyanezt nem. m ondhatjuk el 
a pontozásról és mérközésvezetésröl. 
Egyetlen mentségük, h ogy  —• m ind
egyik  csapatot sújtották döntéseik
kel. Végzetes károkat tehát nem 
okoztak. A  rendezés nehéz munka 
já t K reisz  László dr m egbízott f ő 
titkár, E gry  I,ászló, Faragó  Tibor 
és Bipos Im re végezte mindvégig 
fáradhatatlanul és igen eredménye 
sen.

S z e rd a  e s t e  8A 1 0 , d ís z e lő a d á s  m R O V n  A P O L L Ó  B Á N I

C H N fí/l D IN
Jeg yek  a* e is#  10 napra e lére  válthatók!

FŐISKOLA

M ileckei dx.e a főiskolai spoit 
miniszteri biztosa beszél

feladóiról, terveiről, 
álláspontjáról

közönség
A d  je r  Zsiga á lszakálla f, a lámpa beszélj 

ordít és még más

d tn u d ib  fe le jte t
az ökölvívó CsB utolsó 
fordulójáról

A  sport és a  jő  kedély olyan el 
választhatatlanok, akár az éj és a 
csillagok. N em  lehet tehát csodálni, 
ha minden sportesem ény garm adá
val termeli a  derűs, hum oros jelene
teket, a  csípős, néha egészen elmés 
bemondásokat. A z  ökölvívó CsB 
utolsó fordulójáról a következő ap 
róságokat jegyeztük  fe l:

(A kék-sárga szín
fibűnös r

F rigyessel ném ileg elbántak v a 
sárnap a  pontozók. M egérdem elte 
volna a döntetlent a  nagyszerűen 
harcoló M onféra  ellen. M ikor F ri
g y es  lem ászott a  szorítóból, ezt kér
dette tóié valaki:

—  M i volt a baj, D ezső?
—• Semmi —  válaszolta dühösen 

F rigyes, m ajd a mezére m utatva 
így  fo lytatta : —  E z a kék-sárga  
szín a bűnös, sem m i m ás!

(A lámpa beszél.,.)
A  villam os]aknak szurkoló F radi- 

közönség tüntetéssel fogadta  F ri
g y es  lepontozását. A  karzaton az 
egyik  m agdolnavárosi szurkoló m eg 
unta. m ár a  szom szédja állandó k ia 
bálását. Ingerülten szól rá:

•—  Ugyan hagyja m ár abba! K ár  
a hangjáért. N em  v ette  m eg észre  
eddig, hogy itt a lámpa beszél, a 
közönség csak  ordít?.

(Pezsgősüveg 
a szorító sarkában)

Feltűnést keltett, h ogy  a szorítő- 
segédek pezsgősüvegből itatták a  
versenyzőiket. A  színpadon meg* is 
jegyezte egy néző:

Hjdj m eglátszik, h ogy  farset/ug
van!

(Adler Zsiga 
és az áSszakáli)

A. BTK — BSzK RT m érkőzés után 
Ádler Zsiga, a BTK  edzője álszakái 
lal és bajusszal surrant ki az öltő 
zöből. A  folyosón rászólt valaki:

—  H ová m égy, Z siga?
—  M egism ertél? —  fordult m e°' 

ijedten Adler. —  A kkor, ú gy  látom , 
hiába minden furfang, m egverned  
kint.

—  K ik ?
—  A zok  a hiszékeny em berek , 

akik fogadtak a BTK bajnokságára.

(A szivarozó 
bajnokcsapat)

Mándi beváltotta ígéretét: mérkö 
zés után szivarokat osztott k i a 
zöld-fehér csapat tagjainak. A  szín
házi tűzoltók m ár régen otthon vag
dalták az ünnepi m ócsingot, am ikor 
a  Fradi-ölcölvívók felöltöztek. De ha 
látták volna a  ferencvárosiak kivo 
nulását, m egakadt volna a torkukon 
a fa lat:

A  nyolc ökölvívó vastag szivarból

M üecker  Rezső dr egyetem i tanár 
szavaira m ég élénken emlékezünk 
1938-ban, az M FSE  tisztújító köz
gyűlésén a  tanárelnöki ' székből 
m ondta: „N em  vagyok  barátja a 
nagyhangú kijelentéseknek. Szere
tek  csendben dolgozni. A  kitűzött 
terveim et pedig tőlem  telhetöleg  
m eg is valósítani, anélkül, hogy so- 
Jcat em legetném  azokat

Pontosan két év m úlva ugyanez 
a kijelentés hangzott el a  miniszteri 
biztos ajkairól, am ikor m egkértük 
ót, h ogy  vázolja  a. .Nemzeti Sport 
olvasótábora előtt azokat a terve
ket, am elyeket m aga elé tűzött, a 
m agyar fő iskolai diáksportunk 
újjáépítése érdekében. M üecker  
Rezső dr miniszteri biztos a  követ
kező pontokban vázolta előttünk 
munkásságának főbb  pontjait:

l?.l igagpiási rend
A z  első és legfontosabb lépés

nek tartom  a jelenleg fennálló iga
zolási rendszer gyökeres m egváltoz
tatását az, egyetem eken és főiskolá
kon —  mondta a miniszteri biztos.

E z  különben m ár jó  régikeletü 
problém ája fő iskolai sportunknak. 
Röviden arról van itt szó, hogy  az 
egyetem re, v a g y  főiskolára beirat
kozott hallgató csak az egyetem , 
vagy a főiskola  reprezentatív sport- 
egyesü letének  lehet a tagja. Már 
több egyetem  rendszabályaiban 
m egtalálható különben az a kitétel, 
hogy a hallgató csak az egyetem

hogy  a főiskolai 
legerősebb a  ha.

potekelve vonult végig  a  színpad \ sP ortegyesületén ek  színeiben versé- 
möeütti fo lvosón ’ . \ nup.zh.p.t un u .  *.----- *___ , ___m ögötti folyosón!..,

(Fénykép)
Tákics, a  BSzK RT középsúlyúja 

m ár a  2. menet elején kiütötte K ot
táit. A z  „esetről“ r-fényképfelvételt is 
csinálták.

A  nézőtér első soraiból felszól egy 
—  nyilván —  BSzK RT-szurkoló:

—  K oltai! Azután leüld el a Tá 
rainak.

nyeshet. Mi sem  ,  természetesebb 
azonban, m int az, ha a hallgató el
végezte, vagy  valam i oknál fogva  
nem fo ly ta tja  egyetem i tanulmá
nyait, oda m ehet, ahová éppen akar. 
Ezt a  feladatot tekintem t-ehát a 
legfontosabb feladatom nak, am elyet 
m eg akarok Oldani. Remélem, hogy 
az egyetemeit vezetői m egértőén tá 
m ogatnak ebben a kérdésben en
gem.

(Gyanús) | Pályák építése
Csontos m ár a  m érkőzések m eg-a

kezdése előtt hajtogatta, hogy az 
FTC lesz a bajnok, mert, hogyhát ő 
kelfillérest talált reggel.

M ikor a BTK  m ár 8:2-re vezetett 
a BSzK RT ellen, Szabó Gyuszi így  
szólt Csontoshoz:
, csak, nem  volt hamis a
két filteres ?

(Emlékezés)
N ém eth, a múlt vasárnap „szét" 

után kiütött versenyző, m ost Bittera  
elleni mérkőzésén „szét11 után ütött. 
A  ferencvárosiak nagyhangú szur
kolója  be is kiabált:

' M ost aztán fekü d j le gyorsan!

(Hej, az a fogyasztás)
Lihegve m ászott le a  szorítóból 

Kubinyi. A lig  volt annyi ereje, h og y  
kinyögje:

—  Soha többé nem  fo g y a sz to k !  
ö t  kilót adtam le tegnap.

E g y  feltűnő csinos hölgy nem tud
ta  megállni szó nélkül:

—  Mondja, hogyan csinálta? Fn  
é g y  hét alatt sem  tudok húsz d eká 
nál többéi leadni!

( Kubinyi elm agyarázta a  fo r ró  
gőzfürdő borzalmait. A  hölgyet k i
verte a hideg veríték.)

(Szigeti, a zulu-harcos)
S zigeti Európa-bajnokunk két ta 

passzal a szeme felett jelent m eg 
szoritőban.

—  Olyan ez  a  Szigeti, mint e g y  
zulu-harcos —  m ondotta valaki a  
színpadon. —  Félelm etes jelenség.

A zt hiszem, ez Bene vélem én ye
tett.© hassá vateHú

Az olaszok szurkolnak, hogy valaki el
halássza előlük az ökölvívó világbajnok- 
? í?  omegr?nde,zésének a iogát. Most azon táradoznak, hegy — túl szárnyalják az 
argentin ökölvívó szövetség ajánlatát.
FKIGYES NEM KAPOTT SZABADSAGOT
es így nem mehet Németországba, 
A magyar válogatott tehát Boroszlóban a
SamnM™ ° sszf állíti|sbai) ’ ép szorítóba: bampiás. Bogács, Kubinyi, Torma II
AZevn n í  özsef' .J ákics, J ászai. Szolnoki! A csapat szerdán este fél 8-kor a szövet-
?nf,uencmeSb?I?élfere jön ÖSS2«- Pénteken esz Boroszlóba, a mérkőzés vasárnap 
lesz a Jahrhundert-csarnokban Utána 
kedden Lipcsében, pénteken Béesben lép 
szorltoba egy-egy városi válogatott ellen 
a csapatunk. Visszaérkezés: szombton
H o í h f k csa,pf t?.í Kankovszky Artúr. Hollj Jenő alelnok és Forray Árpád 
szövetségi kapitány kíséri el a portyára.

NÉGY VÁROS LEVENTÉINEK ÖKÖL. 
VÍVÓ VERSENYE CEGLÉDEN

.„4  V??£Íédi , í^ ve» t'9 Egyesület hatalmas erdők kiélés közepette rendezte ökölvívó
b,°nS6n-’e t , a 7 áí°s i , V*»adó nagytermében. Kecskemét, Szolnok, Cegléd és Kis-
ted ,m ffyh“ Z“ i 1?sjV,bb, kveuto ökölvívói indultak 3 minteszcTaeu rendezett vja.

nagyterű előkészítése 
Virág terono leventeoktató 

erdeme- A nagysikerű r-ereiay ereditó* 
byet a, 1-ovet.keiük voltak: Bapírsúlv: L 
Dudás KeMfcemóU 2. Magyar Szolnok, s. 
Kisbenko Cegléd. Légsuly: 1. JJixiszJai 
Szo.nok, 2. Kovács Koeskcmét. s. Gvurkó 
Kecském at Harmafsúly: t, Vince, Kor*. 
krmét, 2. Balh Szolnok. 3. HaláLti T , owiiuvR, o. jttaiasz Co*jr- 
léd- Pehelyauly: 1. Mester Cegléd 3.

Keeskéfeót, 3. Tokaji Kiakunfélégy- 
háza. Konuyusuly:. 1. Csáki Kiskunlél- 
eg.vhaza. 2. Temesvári Kecskemét. I  
■ mag juskunfclegyhaza. Válíósúly: 1. 

Major Kceskenjéi, 2. Dávid Szolnök, 3. 
Gór Cegléd. Kózépsuly: i. Tasi Szolnok,
f v J r d 0^-- KJfkDí fflíF bi z*. *• Kaki 1- Csapó Szolnak.
Z Eiskunfalegyháza. 3. Korényi
♦ tirii!! r  mii1 Kisbenko Cegléd.

—  Korszerűen berendezett pályák 
nélkül azonban ezt az  új rendszert 
nehéz m egnyugtatóan keresztül
vinni. E gyálta lán: korszerű pályák 
híján ma m ár nem lehet kom oly 
eredményt felm utatni sehol a  sport
ban —  fo ly ta tta  a  miniszteri biztos.

Ezért minden törekvésem  a.rra 
irányul, h ogy  a s egyetem i egyesü le
tek  a  kornak m egfelelő  pályához 
jussanak. M int ismeretes, az OTT 
m unkaprogram jába vette a M űegye
temi pálya felépítését. A z  építkezés
sel, sajnos, várnunk kell addig, 
am íg a M űegyetem  nem dönt az új 
pálya területének kijelölése ügyé 
ben.

-A vidéki, különösen pedig 
szegedi e g yetem i' pálya felépítése 
nem tűr halasztást, öröm m el állapí
tom  meg, h ogy  ebben a kérdésben 
felettes hatóságaink  a legm elegeb
ben tám ogatnak bennünket. Itt em
lítem meg, h ogy  rövidesen tető alá 
kerül a  budapesti és a  szegedi fő is 
kolás sportcsarnok  is.

Nő* sp©rt
—- R égi óhajom , 

női sport legyen a 
zánkban. A. lehetőségek m eg is 
vannak erre, csak m egfelelő vezetőt 
kell keresnünk, aki rátermettségével 
és önfeláldozó munkásságával m eg
teremtené a  főiskolás női sportot, 
amely mellé az irtok folyam án ok
vetlen telnöne a társadalmi egyesüle
tek hölgy versenyző-gárdája is.

Nemzetközi kapcsolatok
—  A Nem zetközi küzdelmek a  

legjobb értékmérői a hazai sportunk 
fejlődésének. Ezért nagyon fontos
nak tartom, hogy a körülményekhez 
képest a nem zetközi kapcsolatain
kat baráti szomszédaink főiskolásai
val állandóan fenntartsuk és tovább 
fejlesszük. A német és az olasz 
diákság vezetőivel állandóan össze
köttetésbe állunk és a márciusban 
sorra kerülő olasz-m agyar m érkö« 
és indítja m eg as országok közötti 

viadalok sorozatát a sport vala
mennyi ágában.

(Eddig tartott a miniszteri biztos 
nyilatkozata. Am int látjuk, a m eg
oldásra kerülő feladatok nem köny- 
nyüelr, de nem is olyan nehezek, 
bogy  ne lehetne azokat megoldani. 
Ehhez pedig nem kell más, mint az, 
hogy a különböző felettes hatóságok 
vezető, sportszerető fórfia i megér
tőén tám ogassák 'a miniszteri biztost 
feladatai megoldásában. Ha ez meg. 
lesz, hisszük, hogy új korszak vir
rad a  m agyar főiskolai sportunkra.)
.___ (I. L>

A Kudovlkások visszaté 
rése a főiskolai 
sportba

M ár a  volt M ESE életében is 
elődeim, de m a gam  is sokat fáradoz 
tam  azon, h o g y  a  két Ludovika 
sportolóit ú jra  bekapcsoljuk a fő 
iskolai sportélet vérkeringésébe 
Feltétlenül bízom  abban, hogy már 
az idén sikerülni f o g  a kitűnő erők
ből álló ludovikás főiskolás verseny 
zőinket a  sp o r t . különböző ágaiban 
újból üdvözölni. M ert szerintem lu 
dovikások nélkül nehezen képzel 
hető el az egyetem es m agyar fő is
kolai sport.

Támogatás hér.úés$
*■ Minden sp ortágat egyform án 

tám ogatni fo g o k  —  fűzte tovább a 
beszédét a  m iniszteri biztos. —  A zt 
•akarom elérni, h o g y  sehol se legye
nek kiváltságos sportágak , am elyek 
elveszik az életlehetőséget a kevésbé 
erősek elöl. Term észetesen ez nem 
zárja ki, hogy  m éltánylandó esetek
ben másképpen ne intézkedjem . M in
den olyan versenysportot, am ely a 
nemzet és az egyetem es főiskolai

szolgálatában ált, íÁmogatteia

VÍVÁS

Pécs bajnokságai
Pécsett az epée, tő r  és kard férfi 

egyéni bajnokságot előkelő közön
ség előtt vasárnap rendezte meg a 
Pécsi Honvédtiszti Vívóklub a 
Zrinyi-hadapródisköla dísztermében. 
A  versenyen igen szép mezőny in
dult. Kardra 20, tőrre 18 és épéere 1 
nevezés érkezett. Eredmények: 

Epée-ben: I . M óricz Miklós szá
zados (H onvédtiszti V ívóklub), 2 
K irály István (P E A C ), 3. Kajdy 
Gusztáv százados (Honvédtiszti Ví
vok! ub).

Tőrben: 3, Szöts András főhad
nagy (H onvédtiszti V ívóklub), 2. 
M óricz M iklós százados (Honvéd
tiszti V ívóklub), III. Aprili Ferenc 
(Pécsi zrínyi M iklós nevelőintézet)' 

K ardban: 1 . Schmelz Dezső
-7 győzelemmel, 2. Mórica 

Miklós százados (H onvédtiszti Vívó* 
klub) 6 győzelem m el, 3. Somoss fő - 
hadnagy 5 győzelemmel. Schmela 
az elődöntő, középdöntő és döntő 19 
m érkőzéséből 18 győzelem m el vég- 
zett.
, f -  versenyt a Zrinyi-hadapródis- 
mla parancsnokának lelkesítő be

szédé es díjkiosztás fejezte be.

Nedo Nad, serleset alapított a* óla,a 
í!-w, Si.Tr.itsi;ír' Az olasz szövetség- nyom* bon Nádi _ halála után elhatározta, hogy 
01 okos vándordíját alapít Nedo Nádi vándordíj elnevezéssel.

t dÉ,-í Kerülőt vezetésébe*. A SZŐJ
Ao o t f  í f . kerü etenek elnöke, Kismányoky

8s» s s  a . ™  a *
MI LESZ A VÁLASZTÁSSAL?

VívószBvefségnek eJbMj 
-z övben kellene elnököt választania! 
M44t„a<lZo-i.iTapsíabv }’ értelmében az 1M0SS f í ® b b e n  az évben etvatle* 
ha “  “ iaPSMhály*

i, a mostam elookhojj. a 
spdchhoz, hogy Olaszországban tartsanak 
ó?UÍilCí?r-?iSt’ ^.a a z z a l  a céllá!", hogy

6 »PR2ab41yt módosítsak. Az eddiel 
tervek „érint ebben az évben t ó i  el*
hető°iiiVazlaSZt0tíat T0,Da- A ma'- meglő.k öz-.^ tfo t.!(rOS nemzotközi viszonyok Kozop^ite kétségé#, bogv ebben üt™
mnvte°la'n f rdcmíf-vc-6 történni, mert “bi-zónytalan, begy az eétlegés összehívás* 
Jó soiigresszns hatirozaikánns

azon fáradodk, 
tozott följ-jatodjarak ege-sz vilá^
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A íőrísapatbajnokság
döntőjének néhány eredményét már 
tegnapi számunkban ismertettük. 
(HTVK—BEAC 9:3, , HTVK— UTE 
14:2, MAC— UTE 14.2.) A  további 
eredmények ezek:

M AC— BEAC 9:5. Gerevich 3, 
Pesthy 3, Rajcsányi 2, Dunay 1 gy. 
Bay 2. Berzsenyi 2. Rerich 1, Hor
váth 0 gy.

A  harmadik fordulóban:
H TVK— M AC 9:3. Berczeliy 3, 

Hátszeghy 2, Maszlay 2, Zirczy 2 
gy. Gerevich 2, Dunay 1, Pesthy cs 
Sztoliár 0 gy.

BE AC— UTE 9:7. Bay 3, Berzse
nyi 3, Horváth 2, Rerich 1 gy. Pa- 
lócz 2, Vasek 2, Fodor 2, 2<tá.rkus
1 gy-

V égeredm ény: Bajnok a. HTVK
8 győzelem. 2. MAC 2 gy., 3. BEAC  
1 gy., 4. UTE 0 gy.

A  bajnokcsapat tagjai közül a 
döntőben a következők vívtak:

"Hátszeghy (3) 9 győzelem.
Maszlay (31 8 győzelem..
Berczeliy (2) 7 győzelem.
Zirczy (2) 4 győzelem.
Bedé (1) 3 győzelem.
Homoródi (1) 1 győzelem.
A HTVK biztos győztese volt a 

tőhcsapatbajnokságnak. "Évek óta 
védi olyan szilárdan, hogy szinte 
vita sem fér a győzelméhez. Ezidén 
is bátran mondhatjuk, hogy könnyen 
nyerte. Csapatának három oszlopa: 
M aszlay, H átszeghy  és Zirczy  ma is 
olyan megbízható, mint amikor első 
Ízben nyerte ezekkel az emberekkel 
a 'bajnokságot. Mellettük Bedö, Ho- 
m pródy  és B erczeliy  vívott. Bedö 
és H om oródy  megtette kötelességét 
s ,azt, amit vártak tőle. Meglepetést 
B erczeliy  okozott -— kellemes meg
lepetést —  kitűnő vívásával. Ber- 
czelly  eredetileg kardvívó. Sőt ma 
is az. De mégis ő vívott legjobban, 
például a MAC ellen. G erevich  jobb 
nála tőrben, már 4 :l-re  vezetett is, 
mégis megverte öt B erczeliy! Sike
rének titka a nagy küzdőképesség 
£ az, hogy valóban minden tusért 
ügy harcol, mintha ezen az egyen 
múlna a verseny. Kétségtelen nagy 
tőrvívótehetség, érdemes neki ez
zel. a fegyverrel, komolyan foglal
koznia.

A  MAC csapata D unayval meg
erősödve biztosan került a második 
helyre. A  csapatban R ajcsányi is 
vívott, még hozzá igen jól. A  kard- 
vívők sikert arattak ezen a tőrbaj
nokságon.

A  BEAC csapatának oszlopa Bay 
volt. Az egyéni versenyektől rossz 
egészségi állapota miatt Vissza
vonult s csak csapatban vív. Kitü
nően. A  régi jó és megbízható ..gya
logos", aki szintén tud minden 
tusért harcolni!

Az UTE csapata került a döntő
ben a negyedik helyre. Csapatában 
P alócz  szerezte a. legtöbb győzelmet. 
Palócz az élsorból való, de —  egy 
ember csak egy ember a csapatban.

A  versenyt a Műegyetem szén
szünete miatt a HTVK-ban bonyolí
tották le. A  rendezés gördülékeny 
és . jő volt. A  törcsapatbajnokság 
olyan sportot nyújtott, ami megér
demelte a bajnoki nevet -— és meg
érdemelt volna több közönséget.

Á gyorskorcsolyázók évi
pontversenyének álfása

Név 500 IDOO 1500 3000 SfNX> 10.00<»
1. Ladányi G. 45.5 1:33.8 2 ’27 2 5:13.5 8:49.6 18:32.2 302.286

Hidvéghy L. 47.3 1:36.7 2:28.0 5:09.3 8:46.1 18:22.1 304.247
3! Enyedi F. 49.6 1:40.5 2:32.0 5:21.2® 8:48.0 18:34.6* 312.579
4. Gündisch J. . 48.7 1:40.7 2:33.1 5:22.7* 8:49.9 18:46.3° 313.171
5. Ladányi E. 46.6 1:39.8 2 :oo.4 5:26.6 9:19.4 258.673
6, Wintner I. 46.1 1:39.2 2:35.2 5:31.3 9:21.6 «—3 258.809
7. Bácskai B„ 46.2 1:36.4 2:30.5 5:40.7 9:38.9 259.239
8. Somlai Gy. 48.0 1:40.0. 2:36.7 5:37.4 9:32.4. »— 263.706
9. Kiss A. 47.5 ö 1:41.5 2:37.1 5:38.4 9:50.3 266.046

10. Elekfy Á. 51.2 1:42.3° 2:39.0 5:34.3 9:31.5 — 267.216
11. Vida B. 49.0 1:43.4 2:42.2 5:47.1 9:45.4 •— 271.156
13. Kass Z. 51.9 1:46.0 2:42.3 5:37.8 9.27.0 — 272.166
13. Szoboszlói Z. 49.S 1:45.5 2:40.7 5:45.5 9:46.2 272.319
14. Chiba T, 50.4 — 2:46.0 5:45.3 9:58.8 —* (223.162)
15. Kakas F. 49.2 1:44.3 2:45.5 — *-- —
16. Szederkényi J. 51.7 1:47.5* 2:47.0* 6:04.3 —’ *—- (221.832)
17. Szederkényi I. 51.8 1:49.8 2:51.0 6:18.1 — (226.582)
18. Bereknyei I. 54.2 1 :50.2 2:49.2 -— *— —
L9. Enyedi Gy. 55.0 1:51.S 2:53.4* 6:15.0* — —> (231.2ÜÓ)
20. Szabolcs J. 54.2 1:52.2 3:03.0 6:09.7* — — (232.916)
A csillaggal jelölt idők a pénteki és vasárnapi versenyeken elért egyéni csúcsokat 

jelzik.

Ilyen
f /  e r  í f l„kívánság ! . . .

A zt hisszük, hogy ma az európai 
rádióhallgatók egyik  legkedveltebb  
m űsorszám a a néjnet rádió ,Jííván- 
ság-hangversenye", Operától jazzig  
—  minden van ebben.

Vasárnap este  as egyik  ném et 
állomás „K íván ság-lem ezeket11 adott. 
G éczy Barnabás rem ek tangóit hall
gattuk, aztán am erikai hangosfilm- 
dalokat, n ém et m uzsikát és... e g y 
szerre m egszólalt a bemondó:

,fiüost hangfelvételt adunk a gar- 
m isch-partenkircheni korongtorna  
döntőjéről, a Cseh-m orva Védnökség  
— M agyaroszág m érkőzésről.“

A z egész csak öt percig tartott. 
Am olyan egyv e leg  volt, amit ragyo
góan csinál mindig a ném et rádió. 
A vége  ixilahogy ez volt:

,N  agy szerűén  támad a magyar 
csapat, de gólt nem  tud lőni... 
ü robny m eg y , villám gyors a fiú, 
egy  húzás m ég .Gól! 6:0 a védnök
ség  javára!“

Hát bizony a mi szám unkra ez 
nem volt „K ívánság-lem ez".

L a t o r  d r .
—  i t t h o n

A magyar válogatott korong
csapat eddigi kísérője. Lator  Géza 
dr tegnap a késő esti órákban már 
haza is érkezett Budapestre, 15 órai 
fárasztó utazás után. Ahogy leszállt 
a vonatról, ennyit mondott:

—  N agyon  szép  volt a portya  és 
nagyon örültem , hogy a ném etek  
legyőzése áltál csoportgyőztesek  le
hettünk és így  mi játszhattuk a 
döntő m érkőzést. A prágaiak elleni 
m érkőzésünk már nem  sikerült úgy, 
mint szerettü k  volna, de azért két- 
három gólt, m egérdem elt volna a mi 
csapatunk is, m ert nekünk is sok  
helyzetünk volt.

Berzins győzött I

keresztül, mert az eddigi vezető: I^ator 
dr és Bauer Sándor kísérő hazatért. Okét 
váltja fel a portya további részére vitéz 
Szántó László, a BBTE korcsolyázó 
szakosztályának az elnöke.

Változást tervezett a szövetség a csapa
ton is, de a még mindig szabadságolási 
nehézségekkel küzdő Margó dr-t most 
sem sikerült Prágába elküldenie.

A válogatott korongcsapatunk ma, ked
den este és holnap, szerdán este játszik 
Prága válogatottjával.

HOSPOUT i

E n y h e  v o l t  a  l e j t ő
— mondja Schöny, 
a bécsiek legjobb 
műlesiklója

A bécsi versenyzők nagyszerűen 
érezték magukat Magyarországon. 
A  legnagyobb elragadtatás hangján, 
áradozva beszéltek mindenről, ami a 
versennyel, a rendezéssel és a ven
déglátással kapcsolatos. Csak hosz- 
szabb beszélgetés után jut eszükbe 
itt-ott valami kis kifogás. Ezek a ki
fogások sem lényegesek, inkább 
csak arra valók, hogy a dicséretek 
értékét még jobban növeljék.

A  nagy viadal utáni lakomán cso
portokba verődve, egymás szavába 
vágva mondták el egymásnak a sze
replők immár huszadszor a történ
teket, Mindenkinek volt valami 
nagy élménye, mindenkivel történt 
valami egészen renkívüli, csak 
Schöny, a lesiklóverseny győztese, 
ez a halk, alacsony szőke fiú húzó
dott el az egyik Sarokba. Onnan 
szemlélte —  húszegynéhány évéhez 
éppen nem illő komolysággal —  a 
többiek hangos jókedvét.

Kérdésünkre is csak , halkan, egy
két odavetett szóval válaszolt. Szin
te az látszott rajta: minek kérdez
nek éppen engem, hiszen a többiek 
sokkal szívesebben és többet beszél
nek. Később azután mégis felélén
kült egy kicsit s akkor a. következő
ket mondta:

—  Minden pompás volt. A  rende
zés elsőrendű, a hó is m egfelelő Volt, 
csak eg y  kicsit puha. A  pályát is jól 
jelölték . A z  első futam  alkalmával 
kitűnő havon, a másodikon —  tér-

A fjoppa Imjieri® serlegért folytatott 
városokközötti csapatversenyt Rónia 
nyerte. 2. Milano. 3. Bari. 4. Velence, 
5. Piemonte. fi. Nápoly, 7. Genova.

MIT TUDNAK A SVÁJCIAK?
A svájci gyorskorcsolyázó bajnokságo

kon a következő eredményeket érték el: 
1 A Justensen 45.1, 1:33.6, 5:34.2, 9:50.8, 
209.180 pont, 2. O. Ritzi 45.8, 1:47.3, 5:23.4, 
9:23.6, 209.710 pont, 3. A Bestebreurtje 
47:4. 1:39.8, 5:46.0, 9:59.7, 214.937 pont, 
4. R. Rogger 48.5, 1:42.9, 5:35.2, 9:54-1, 
215.227 pont, 5. F. Vaudaux 49.0. 1:42.6. 
5:48.4, 10:08,6, 219.247 pont. Justensen
Buű méteres eredménye új svájci csúcs.

A KISOK GYORSKORCSOLYÁZÓ 
BAJNOKSÁGOKAT

február S-ár. csütörtökön délután 2 órakor 
rendezik. A fiatalabb korosztály (15 év
nél fiatalabbak) 1000 méteres futamban 
indul, a felsősök 500 és 1500 méteren 
csapnak össze. Nevezési zárlat 6-án dél
ben -12- órakor- van.

Február 15. és 16. napján rendezik a 
KISOK. műkorcsolyázó bajnokságokat. 
(Fiúk és lányok részére.) Nevezési zárlat 
8-án délben 12 órakor.

Olvassa az

ELLENZÉKET,
m ert a legmegbízhatóbb 
és legfrissebb anyagot a 
l e g k i v á l ó b b  újságírók 
feldolgozásábban hozza.

Hirdessen az

ELLENZÉKBEN,
m ert ezt a lapot minden 
k o m o l y  v e v ő  és e l a d ó  
m indennap e l o l v a s s a .

&, nrtéaztóség éa kiadóhivatal:
C S . U J - K O L O Z S V Á R ,
Úri versi táti! Sir. (Egyetem-u.) 8.

Oslo, február 4.
A  nemzetközi gyorskorcsolyázó- 

verseny a lett Berzins Európa- 
óajnok 194.677 pontos győzelmével 
végződött a norvég H  aráldsen
(195.135 pont) és Mathisen  előtt 
(195.668 pont).

1500 méteren Baráldsen  2 p 19 
mp-es idővel norvég csúcsot állított 
fel. Mögötte következett Berzins 
2 p 19.4 mp-es és az amerikai W ál- 
lace 2 p 20.4 mp-es idővel. 10.0ÓQ 
méteren a norvég H agen  17 p 19 
mp-es teljesít.ménnyel szintén nor
vég csúcsot állított fel. További he
lyezések: 2. M athisen  17 p 20.7 rop, 
j. W angberg  17 p 37.4 mp. Berzins 
ebben a számban 17 p 47.2 mp-es 
idejével a hetedik helyen végzett. 
(Az 500-at tudvalévőén Engestan- 
jen  iwertö B erzins  előtt.)

k is o k -k o r o n g b a j n o k s a g
A tegnap délután megtartott két diák- 

oajnoki korongmérkőzés eredménye:
evangélikus g.—Árpád g. 4:1 <4:1, 6:0, 

>-.0). Játékvezető: Endrey. Evangélikus g: 
ízeghy . Czabklay, Szőgyén I. _ —
ilesinger, Elek. Pásztor. Csere: Schmidt. 
trpád g: Korányi — Pallós, Gigler — 
Jonyódi, Várallyay, Somfai. Góllövő: 
Uesinger (4), illetve Pallós.

Bercsényi g.—Zsidó g. 3:1 {t:ö, 1:0, 
l-l). Játékvezető: Endrey. Bercsényi g: 
£iss _  Gara. László — Müller, Schrantz, 
ladnics. Zsidó g: Bleier — Pásztor, Gold- 
itein — Mayer, Laube, Bíró. Csere: 
kjárer. Góllövők: Schrantz és Müller,
lletve Mayer. ' ' . , ,  ,Ma délután az elődöntő mérkőzésekkel 
oíytatódnak a KISOK korongbajnoki 
nérkőzései. Sorra kerül: Evangélikus
fimn.—Szent Imre gimn. Rákóczi felső
kereskedelmi—Eötvös gimn. Árpád gimn.— 
Srinyi gimn. , .

8-án. csütörtökön délután: Kir kato- 
ikus gimn.—Szent István gimn. Kakoczi 
'elsöker.—Aranyosi felsőker.

10-én, szombaton délután: Kir. katolikus 
úmn.—Gyakorló kereskedelmi.

12-én, hétfőn délután: Gyakorló keres
kedelmi—Szent István felsőkereskedelmi.

MA ÉS HOLNAP: PB AGA
Válogatott korongcsapatunk a garmischt 

corongtorna után hétfőn reggel már_el 13 
jtazott a német téli sporthelyrol Prága

m észetesen  már gödrös pályán fu 
tottam . A  m agyar versenyzők kissé  
túl óvatosan m ozogták. E g y  hiba 
volt csupán...

(Elállt a szavunk a csodálkozás
tól. Eddig csak dicséretet hallot
tunk. Mégis volt hiba?)

—  ...M égpedig az,, hogy nem  volt 
elég m eredek a pálya. Mi sokka l 
m eredekebbhez szoktunk az A lp o k 
ban, D e azért így is m ent a dolog...

Ez igaz! -Ment. Ügy látszik azon
ban, hogy ha ez a kis *;,hiba“ néni 
csúszik a rendezésbe, Schöny bará
tunk nagyobb fölénnyel győzött 
volna.

De akkor talán még hallgatagabb 
is lett volna...

A BÉCS—BUDAPEST VIADAL DÍJ
KIOSZTÓ VACSORÁJA

nagyszerűen sikerült. A BSE helyiségé
ben gyűltek össze a vendégek. A székes- 
fővárost Bódy és Kovácsházi alpolgár
mesterek képviselték. A vacsora után 
parázs tánc kerekedett és Kozich bécsi 
alpolgármester négy óra tájban elérke
zettnek látta a pillanatot, hogy újabb 
beszédben — a fehér asztal mellett és a 
táncparketten mutatott formák alapján — 
a Becs—Budapest viadal 48:36 pontos 
eredményét 0:50-re helyesbítse. A reme
kül „együtt levő'* társaság csak hajnal
tájban oszlott szét.

A MÁTRÁI MCLESIKLÓ VERSENY
eredménye közül beszámolónkban csak az 
első 12-t közöltük. Most pótoljuk a 
többit- Műlesiklásban: . . .  12- Deczky
MSK 2:43 (1:10. 1:27 és 6), 14. Szokolay 
BEAC 2:44 (1:19. 1:251. 15. Dózsa BEAC. 
2:46 (1:13, 1:27), 16. Bábel PSE 2:55 (1:27, 
1:28). 17. Tassonyi BBTE 3:59.8 (1:22.8, 
1:19 és 18), IS. Ványa UTE 3:04 (1:34, 
1:34). 19. Gömbös Gy. H 3:07.4 (1:31, 
1:36.4), 20. Kovács Zs. BBTE 3:24 (1:39, 
1:45'. 21. Kozma UTE 3:27, 22. Kovács 
J. BEAC 3:29, 23. liatuskovich MSK.
3:36.4. 24. Kalándy H 3:44. 25. Molnár 
BBTE 3:44.8, 26. Ulbert BBTE 3:50, 27. 
F. Szabó H 4:02. 28. Sőnyei H 4:07. 29. 
Tömör H 4:43 és Pauer UTE 4:43. 31. 
Lőcsi H 5:22, 32. Körmöczi H 6:28.
A lesiklásból és műlesiklásból összetett 
versenyben: 1. Szalay BBTE 592.6. 2. 
Emánuel BBTE 610.1, 3. Szathmáry BEAC 
625.9. 4. Mátyásfalvy BBTE 627.8 . 6. Kő
vári BSzKRT 6:28. 6. Tassonyi BBTE, 7. 
Szokolay BEAC. S. Dózsa BEAC, S. 
p jv -kv MSK, 10. Bábel PSE.

Az Ujkutai Levente Egyesület február 
2-án Ujhután igen jó hóviszonyok között 
síversenyt rendezett. A sí verseny főbb 
eredményei: 3 km-es futóverseny:
1. Teleki József 16 perc, lesiklóverseny: 
1. Bérei József IS mp.

A svájci síszövetség meghívta az olasz 
szövetséget 30 kilométeres futócsapat
versenyre február 25-re. A versenyt a 
norvég Bjornstad emlékére akarták ren
dezni. Az olasz szövetség azonban 
— tekintve, hogy ezen a napon már fog
laltak a versenyzői — lemondott, illetve 
a meghívást nem fogadta el.

KÉZILABDA
Megírtak, hogy a németek február lí-től 

fedettpálya kézilabda tolnát rendeznek a 
berlini Deutschlandhalleban hat város, 
Kopenhága, Bécs, Berlin, Hamburg, Stet- 
tin és München csapatának részvételével. 
Nagy kár. hogy kézilabdázóink meg
hívása elmaradt, pedig ők biztosra vet
ték nemcsak a meghívást, de — a jó 
Szereplést is! (A meghívás elmaradása 
számunkra nem meglepetés. A németek 
ugyanis úgy tudják, hogy Magyar- 
országon nincs alkalmas hely a fedett
pálya kézilabda űzésére. Ami igaz is, 
mert a Nemzeti Tornacsarnok nem szá
mít komoly megoldásnak.)

Jakab, a BTK kitűnő kapusa hosszabb 
időre vidékre távozott.

Ak MKESí  villám tornát írt k i. szövet
ségi díjas csapatok részére.

Forral VÁC visszavonni. A  kitűnő válo
gatott csatár a jövőben mint intéző és 
játékvezető kíván működni.

Kopenhágában két német csapat játszott 
teremkézilabda mérkőzést, A Berliner 
SV nagy küzdelem után tudott csak 7:6 
(2:3) arányban nyerni a Kopenhága 
ellen, a berlini Polizei pedig a dán kol
légákkal 11:11 arányban mérkőzött.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
„Kohó.’* Az 1934 tavaszán Budapesten 

lejátszott magyar—angol mérkőzésen
Avar és Sárosi dr lőtte a magyar gólo
kat, Tilson pedig az angolok gólját.

MOZI
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RADIÖ

Mai műsor
Kedd, február 6.

Budapest I. (549.5 m.) 6.45: Torna.
Hírek. Hanglemezek. 10: Hírek. 10.20:
Menyasszony-vőlegény. Irta: Hegyaljai
Kiss Géza. 10.45: Divattudósííás. 12.10:
Hanglemezek. Közben hírek. 13.30: 
Fúvószenekar. Vezényel: Keil Ernő. 14.30: 
Hírek. 16.10: Asszonyok tanácsadója.
16.45: Hírek. 17: Hírek szlovák és ruszin 
nyelven. 17.15: Gyermekek farsangja.
Helyszíni közvetítés. Beszélő: Budinszky 
Sándor. 17.40: Sárai Elemér cigányzene- 
kara. Közben Tersánszky Józsi Jenő 
humoros elbeszélése. 18-45: Búcsú a far
sangtól. Verseket mond: Fáy Béla. 18.55: 
Húshagyó kedd. Nagykovácsi Ilona énekel 
zongorakísérettel. 19.15: Hírek. 19.25:
Farsangi emlék. Irta: Haraszty Lajos. 
Elmondja: Jávor Fái. Utána : Pertis Jenő 
cigányzenekara csárdásokat játszik, 19.35: 
Farsangi leánykérés. Hangjáték. Irta: 
Babay József. 20.10; Pertis Jenő cigány- 
zenekara csárdásokat játszik. 20.20: 
Magyar tánclemezek. 20.30: Pertis Jenő
cigányzenekara keringőkel játszik. 20.40: 
Rádióoperett bemutató. 21.49: Hírek.
22.10: Csárdáslemezek. 22.20: ..Beszéljünk 
magyarul!’ Kővári Gyula vidám jelenete. 
Előadja: Titkos Ilona és Pethes Sándor. 
22.30: KeringŐk hanglemezről. 22.40:
Válassz szivem. Vidám, jelenet. Irta: 
Pethes Sándor. Előadják: Titkos Ilona és 
Pethes Sándor. 22.50: Magyar tánc-
lemezek. 23: Hírek német, olasz, angol 
és francia nyelven. 23.20:. Szabó Kálmán 
jazzhármasa. 23.40: Farkas Jenő cigány- 
zenekara muzsikál. 09.05: Hírek. 00.15: 
Toki-Horváth Gyula cigányzenekara 
muzsikál. Cselényi József énekel. 00.45: 
Mindenből egy keveset. Zenés egyveleg. 
1.30: Tánclemezek. Utána Kurina Sírni 
cigányzenekara gyorscsárdásokat játszik.

Mai jelentősebb külföldi műsorrészek:
5: Hamburg: Olasz dalok.
8.20: Bukarest: Szimfónijcusok.
8.45: Belgrádi Filharmonikusok

(Beethoven-hángversény >.
9: Firenze: Puccini: Manón Lescaut

című operája.

M é l y  G s r ö
vidám filmje

a „M átyás rendet csinál", ma kerül 
két bemutatómozi műsorára. Az új 
film szerzői új emberek a, filmvilág
ban. P usztaszery  Margit írta, Bán 
Frigyes rendezte és M áthé István 
zenésítette meg a/vígjátékot, amely 
a szakmai bemutatón már nagy 
sikert aratott.

A  főszereplők: Mály Gerő, Lukács 
Margit, N ém eth  Romola, Erdélyi 
Miéi, K ökén y  Ilona, Tímár Kató, 
Bc.rky Dili, s ’zilassy  László, F elcky  
Kamill, N agyajtay  Andor és Kővári) 
Gyula.

Páger tanítja Turayt
A  Hunniában február 1-e óta foly

nak a „Jöjjön elsején" c. Eékeffi- 
vígjáték filmváltozatának a felvé
telei. Eddig még a szereplők Is mind 
egészségesek s a fűtőanyag sem fo
gyott ki. (Mostanában ettől a két 
bajtól retteg minden filmgyártó.)

»
Turay Ida játsza a vígjáték női 

főszerepét. (A. színpadon is ő ját
szotta.) így mutatkozik be:

—  Donna Katarina, spanyol in- 
kasszdnsnö!

Elvesztvén irodai állását, Turay 
pénzbeszedő lesz. Atyai barátja, 
Árvái bácsi, a sokat tapasztalt régi 
pénzbeszedő, tanitgatja a kislányt a 
nehéz mesterség fortélyaira. Árvái 
bácsit, a pénzbeszedés kitűnő szak
értőjét —- P áger  Antal játsza.

*
A  pénzbeszedőnek (még ha ked

ves fiatal nő is), nemcsak barátai, 
hanem ellenségei is vannak. Turay 
ellensége az a fiatalember, aki —  
nem akar fizetni. Ezt a makacs 
adóst Jávor Pál alakítja.

T erm észetesen  az em ber ( különö
sen , ha kedves fiatal nő az em ber), 
az ellenségét szokta  meghódítani...

£
Pe3ti bérház intim élete tárul fel 

a filmben. Gondok, pletykák, sze
relmek, remények és pénzbeszedők 
nyüzsögnek a bérházban.

*
A  vígjátékból a szerző, B ekefji  

István maga írta a forgatókönyvet. 
A zenét Kiss A ngyal Ernő szerezte. 
Rendező: Ráthonyi Ákos. A  három 
főszereplőn kívül még Sulyok 
Mária, Szondy Biri, Rózsahegyi Kál
mán és Szukats Zoltán kapott fontos 
feladatot.

8000 álarc —
50 fodrászsegéd

Megírtuk máj", hogy a Metró fil
met készített Frank L. Baum Os 
című könyveiből. A  film elkészítése 
nem volt könnyű munka. Az Ope- 
reheián túli alakok megszemélyesí
téséhez 8000 álarcra, maszkra volt 
szükség. A  főszereplőkön kívül 
maszkírozni kellett a törpék orszá
gának lakóit, a gonosz boszorkány 
testőreit és majmait, a Smaragd- 
város népét és mindenki mást. Egy- 
egy tömegfelvételi napon 50 fod
rászsegéd dolgozott a műteremben. 
Ez még Amerikában is ritkaság. 
Az Oz egyébként már megérkezett 
Budapestre s akik látták, azok azt 
mondják, hogy az idény kiemelkedő 
eseménye lesz ez a minden részében 
újszerű film,

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

nap, n = Vi, f — %, h — %
Bemutató mozik

ATUIUM Margit-Itörút 55. Tel.: 153-034. 
16, 18, 110. Sz. V .: 12-kor is. Az utolsó 
Vereczkey.
CASINO ‘ Éskü-út 1. T .: 383-102. Í6, ’ 18, 
110. Sz. V.: 14-kor is. Földindulás.
CITY Vilmos esászár-út 36. T: 111140. hfi, 
h8, hlO. Sz. V .: h4-kor is. Mátyás rendet 
csinál.
CORSO Váci-u. 9. T .: 182-818. n6, n8, nlO. 
Sz. V.: n4-kor is. Férjet keresek. V. d. c. 
nl2: Jazzrevümatiné.
DÉCSI Teréz-körút 28. T .: 125-952. 6, 8. 
10. Sz. V.: 4-ko'r is. Az utolsó Vereczkey. 
FÓRUM Kossuth Lajos-u. IS. T.: 189-543. 
n6, Í8. b 10. Sz. V.: a4-kor te- Halálos tn 
vosz. 7-ik hét! V. d. e. 10: Lovas-matiné. 
HIHADO FILMSZÍNHÁZ. Erzséltet-krt 33. 
T .: 222-499. 10—24-ig folyt. Magyav-Ufa- 
Fqx és rajzos híradó. Kultur- és trükk- 
film. A finn—orosz háború legújabb 
eseményei.
OMNIA KClcsey-utca 2, T : 130125. 6. nS. 
flO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. Mátyás rendet 
csiná 1
RADÍtJS. Nagymezőimen 22. T.: 122-098. 16, hg, hlü. Sz. V.: í-l-kor is Nőstény 
tigris. 2-ik hét!
ROTÁL APOLLO Brasébet-körút 43., T: 
2)2002. n6, fS. hlO. Sz. ős V: 4. 6, 8 10. 
Földindulás.: 2-ik hét!
SCALA Teréz-krt. 60. T .: 114411. n6, Í8. 
hlO. Sz. V .: 3-kor is. Férjet keresek: 
URÁNIA. Uákóczi-út 21. T.: 145-04$. 5, nS. 
flO. Sz. V.: h3-kor is. Operabál. 2-ik. hét!

ütánjátszó mozik
BROADWAY, Károly-krt 3. T .: 144-212. 
Í4, 16. 18, 110. Sz. V.: 12-kor is. Ber
csényi -huszárok.
C APITOL Baross-tér 32. T.l 134-337. 
14, 16, 18. 110. Sz. V.: 11-kur, 12-kor. 
A kirchfeldi pap.
CORVIN Üllői-út 40. T : 1389S8. 14. 16. 
18. flO. V.: í2-kor is. A holnap hősei. 
ELIT Szent István körút 16. T: 314502. 
£4. 16. h8. 10. V .: Í2. 14, h6, h8, 10. Is
ten veié, tanár úr.
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T : 142455.
3, n6, Í8, lilO. V.: i. n4, 16. h8, 10. Is
ten vele. tanár úr. V. d. e. f i i :  Táncolj 
és szeress!
KAMARA. Dohány utca 42. T-: 141-637
11. 2.' 4. 6. 8, 10. A férj közbeszól. 
LLOYD Hollón-úlea 7/a. T.: 111994.

4, 6. 8, 10: V.: 2-kor is, Gibraltár. 2-ik 
hét!
PALACF. Erzséhet-krt 8. T.: 221-232. 11.
2, 4, 6, 8, 10. Vihar Ázsia felett.
SAVOY, UUői-út 4. T.: 146040. 14, 16, f8, 
flO. V .: f 12-kor is. Gibraltár. 2-ik hét! 
SIMPLON Horthy Miklés-át 62. T.: 268999.3, n6. 18, hlO. V .: 1, u4, 16, h8, 10. Is
ten vele, tanár úr!
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 140S40. 11'. S.
4, 6. 8, 10. V .: 2-kor is. Csapda. 3-ik 
hét!

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS GömhiSsTiatiía 17. T.t 355374. 
n4, n6, n8, hlO. Ilyenek a férfiak, 
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T .: 384-533. 
4. 6. 8. 10. V: 2. 3, 4. 5 6. 7 8. 9. lü.
16 évesek.
BUDAI APOLLO Széna-tér. Ti 351500. 
15, h7, 9. Tehetséges család. V. d. e. f i i :  
Algiri légió.
ELDORADO Népszínház-ulca 81. T: 133171. 
4, 6. 8, 10. V .: 2-kor ‘isi A szerelem tol
vaja. . » ■
HOMEROS Hermina-út 7, T .: 296-178. 
hé. 7. nlO. V.: í2-től folyt. Töprini nász. 
IPOLY Csákv-utca 65. f :  292626. ti, 16 
£8, £10. V .: 12-kor is. Mister Flow. 
JÓZSEFVÁROSI. Kálvária-tér 1. T.: 134- 
644. £4, 16, 18, £10. V .: £2-koi’ is. 16 éve
sek. | . ;
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T: 312347. 
11, 2, 4. 6, 8. 10. Misiét- Flow.
OTTHON Beniczky-utca 3. T .: 146-447. 
n4. n6. n8, nlO. V.: n2-kor is. Földi 
mennyország.
PATRIA. Népszlnház-u. 13. T.: 145673.
4. 6. 8, 10. v.: 2-kor is Gibraltár. 2-ik 
hét.
PH ÓNIX Rákóczi-út 68. T.: 144-454. 11, 1. 
3, 5. n8, 110. A kis fenség parancsa: 
RIALTO. Rákóezi-nt 70. T.l 139-197. II, 
1. 5. 5. nS, ti 10. V.t 10. 13. 2. 4. 6, 8,
10. 16 évesek.

■•Klekül k zord* ée szombat Mvét 
ve! minden nap. Szorlícsztőííéig és kit 
hivatal Bp. V ili., Bükk Szilárd utca 
— Telefon 132—499 és 133-977. Ls
eim: Bndapest 72. Poatafiók 42.

F6szerkftszt6: Dr. Vadas Gyula. — 
iel-öa szerkesztő: Hoppé László. — I"
M5o kiadó: Knltaár IstvAn.

Előfizetési d íj: BeltölJre egy hóra 
2.20, negyedévre *—. külföldre 8. 
(Amerikába lö.—>-

Nyomatott a Stáittam Rt. kfirforsé 
tsea . Feleid*: O söty  A M áe


