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39 iüt róglak tepap 
illáét járó csapataink
s ezzel szemben mindössze nyol
cat kaptak. ll:l-es» 10:1-és, 
7:0-ás, 4:l-eg nagy eredmények
kel szerepeltek, arattak dicsősé
get a túrázó magyar csapatok s 
végeredményben hét mérkőzés kö
zül hatot megnyertek. Ez a hat 
győzelem, a 39 gól alaposan fel
javította csapataink téli túramér
legét.

A korm ányzó hozzájárul 
a m űkorcsolyázók olim piai
kiküldetésének költségeihez

— Saját tudósítónktól —
A műkorcsolyázó bajnoki verseny 

közel 4000 főnyi nézőtáborának élén 
az idei bajnokságok alkalmából nagy
bányai vitéz Horthy Miklós kormány
zó és felesége foglalt helyet a város
ligeti műjég csillogó tükre mellett. 
A kormányzó, aki igen nagy érdek
lődéssel és szerettei viseltetik a mű
korcsolyázás iránt, élvezettel nézte 
végig a bajnoki mezőny tagjainak 
szép futását s a látottak felett Hu
nyadi/ Ferenc grófnak, a. BKE elnö
kének teljes elismerését fejezte ki. 
Hunyadp gróf a bajnoki verseny 
alatt informálta az államfőt a ma
gyar páros műkorcsolyázók olimpiai 
kiküldetésének helyzetéről. A kor
mányzó a korcsolyázóegylet elnöké

nek kijelentette, hogy a páros mű- 
korcsolyázók oimpiai kiutazásának 
költségeihez 6 maga is hozzá kíván 
járulni. Elhatározásáról szárnyse
gédje útján fogja a BKE elnökségét 
értesíteni.

A magyar sportolók hatalmas tá
bora nevében örömmel köszöntjük 
Magyarország kormányzójának a 
sport iránt kifejezett újabb jóindu
latú támogatását, mely azt bizonyítja, 
hogy az 50 filléreit lerakó kispolgár
tól minden társadalmi rétegen át, 
fel, egészen az államfőig minden igaz 
magyar ember átérzi a magyar leg
jobbak olimpiai kiküldetésének hatal
mas jelentőségét és propagatív fon
tosságát.
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Az új esztendő második vasár
napja „fekete” napja volt a kül
földön túrázó osztrák csapatok
nak. Az Admira Nürnbergben 
szenvedett vereséget, pedig a dél
németek legjobbjai a Szövetségi 
Serleg küzdelmében voltak elfog
lalva. Münchenben a WAC húzta 
a rövidebbet. A Rapid csak dön
tetlent tudott elérni Lausanne- 
ban. A többi eredménnyel se di
csekedhetnek nagyon szomszé
daink.

Nürnberg: Nürnberg és Fürth 
válog,— Admira 4:3 (2 :2). 35.000 
néző Schmidt és Heeht góljai
val már 2:0-ra vezet a honi csa
pat, amikor Leipold öngólja ré
vén jutnak a bécsiek első gól
jukhoz. Szünet előtt még Schall- 
nak sikerül az egyenlítés. Ezután 
Leipold (11-esből) és Frank lövi 
a németek további góljait, amire 
az Admira csak Schall egy gól
jával tud válaszolni.

Lausanne: Sports— Rapid 3:3 
(3:1). A Rapid góljait Binder 
(2) és Pesser lőtte. Binder egyik 
gólia 11-esből esett.

Basel: Rapid— Baseli váloga
tott 5:0 (3 :0). Szombaton.

München: Müncheni válogatott 
—WAC 2:1 (2 :0 ). Pledl és Rohr 
lövi a müncheniek góljait. A 
WAC csak Kalteis öngólja révén 
jut egyetlen számolható eredmé
nyéhez.

Karlsruhe: Austria— Karlsru-
Lei válogatott 3 :2  (2:2). Az
Austria góllövői: Sindelar, Mock 
és Spechtl, a karlsruhei gólokat 
Keller és Grucher lőtte.

Sl
- , sport-, korcsolya-, 
hocki-.túra-jvadáss-
cipők és .csizmák
v íz h a t la n  tóin őségben

Jakahovicsnál,
Wsssslényl-utea 30. ai.

Belgrád: Beogradslci—Wacker 
5:1. Pénteken. A belgrádiak ala
pos revánsot vettek csütörtöki 
vereségükért.

Stuttgart csapatát 
revénsra szeretnék^ 

hívni a túra vezetői
— Telefonjelentésünk —

A stuttgarti súlyos vereség komoly 
nyomokat hagyott a túrázó csapat 
tagjainak és vezetőinek lelkében. Sem 
a játékosok, sem a vezetők nem isme
rik el, hogy a nagy vereség reális 
volt s annak bekövetkezései a külső 
körülményeknek tulajdonítják első
sorban.

Mannheimban, amint azt Herzog 
Edvin velünk közli, felvetődött az a 
terv, hogy a stuttgarti vereségért 
magyar földön kellene revánsot venni. 
A délnémeteknek úgyis többrendbeli 
mérkőzésért tartozunk revanssal s 
meg kellene ragadni az alkalmat, 
hogy akár Budapesten, akár valame
lyik vidéki városunkban vendégül lás
suk Stuttgart csapatát.

A gondolatot bizonyára megértés
sel fogadja majd nemcsak az egész 
magyar sport társadalom, hanem a 
futballszövetség is, mert valóban ér
dekes lenne látni azt a csapatot, 
amely túrázó együttesünk remek si
kersorozatát annyira el tudta ron
tani. Ha pedig valóban irreális volt az 
a stuttgarti vereség, akkor lássuk 
minél előbb a revánsát, a stuttgar
tiak feletti győzelmet!

A Magyar Üsző Szövetség a jövő 
hét egyik napján a kü'földi sajtó bu
dapesti tudósítóit hívja meg értekez
letre, mert fontosnak tartja a kül
földi propagandát és súlyt vet arra, 
hogy a külföld: sajtóorgánumok, út
ján a külföldi közönséget is meg
győzze arról, hogy a magyar __ vízi- 
pólóesapatnak és magyar úszóknak 
az i olimpiai játékokon részt kell 
vennt.

Magyar profi válogatott

A stuttgarti üdére-

Nagyszerű kezdés 
után fölényes Játék
ban szerezte góljait 
a m agyar csapat —  
nyom ás az első percek jó játékával e l
tűnt a játékosokról — A 10. percben  
Teleki, a 15.-ben Brunecker s  a 36.-ban  
ismét Teleki szerzett gólt — A marni- 
heimiek gólját Theobald és Siffling lőtte 
Háda nagyszerű játéka ellensúlyozta a  
német csatárok roppant nagy gólratö- 
rését — Nagy sikert aratott a védelem 
ben Nagy, a csatársorban Teleki és a  
baSszárny — A m ásodik félidőben W er- 
ner, maid Háda sérü lése miatt átcso
portosították a csapatot
Mannheim — 16.000 nézd — B író : Albrecht

Igen értékes győzelemmel zár
ták le útjukat ifjú profijaink, 
akik kezdetjen Csikók, majd a 
profiválogatott neve alatt ját
szottak változó összeálliiásokban 
öt mérkőzést holland-német tú
rájuk során. Hollandiában dön
tetlen, majd győztes eredménnyel 
szerepeltek profijaink, Német
országban pedig a kölni győze
lem és a stuttgarti súlyos vere
ság telte változatossá a fiúk sze
replését. A záróakkord most igen 
jól sikerült, mert nemcsak a 
Csikó-profi túra mérlege alakult 

ezáltal igen kedvező módon, ha
nem sikerü t revánsot venni a 
nemeteken a Ferencváros egy t- 
len németországi veresége miatt, 
amit a zöld-fehérek éppen a 
mannheimi válogatottól szenved

tek el. A Ferencváros ellett 3:2 
arányban győztes mrnnhe'mi 
csapatból hatan játszottak ezúttal 
a magyar profiválogatott ellen. ̂  

(A mannheimi mérkőzésről 
alábbi telefontudósításunk számol 
be:)

Mannheim, január 10.
Szép játékkal, 

komoly küzde
lemben jól meg- 

I, érdemelt győ
zelmet aratott a 
magyar profesz- 
szionista válo- 

______gatott a mann
heimi kerület válogatottjai fölött. 
Mikor a csapat a pályára lépett,

— Telefonjelentésünk —

már bizonyos volt, hogy a játék 
menni fog. A pálya talaja ugyanis 
igen jó volt, a füvet megszoktuk 
már, sár pedig nem volt, ami za
vart volna.

16.000 néző előtt Albrecht bíró 
adta meg a jelet a kezdésre a kö- 
vetkező összeállítású csapatoknak:

Magyar prof. válogatott: Háda 
— Nagy, Werner —  Remmer, 
Moóré, Vámos — Markos, Cseh 
ÍI., Teleki, Brunecker, Híres.

Mannheimi válogatott: Thirin- 
ger VfR Neckarau — Fleisch- 
mann VfR Mannheim. Broser 
VfR Neckarau — Haber Waldhof, 
Brezing Waldhof, Drössler VfR 
Neckarau — Seifelder FfR 
Neckarau, Theobald VfR Mann
heim, Siffling Waldhof, Pennig 
Waldhof, Walz Waldhof. -(Ebből 
a csapatból Fleischmann, Haber, 
Brezing, Siffling, Pennig és Walz 
játszott a Ferencváros ellen.)

Remekül kezdünk, 
csatársorunk gyors, 

ötletes, három  gólunk 
m egérdem elt, de két 

német gól is esik
Magyar fölény vezeti be a játé

kot. A fiúk láthatóan nagy kedv
vel játszanak, Ízlik nekik a pálya. 
Teleki mintha ki volna cserélve, 
olyan nagy frisseséggel mozog

ezen a talajon. Brunecker is nagy
szerűen mozog, szinte sajnáljuk, 
hogy nem juttattuk többször szó
hoz ezen a túrán. Megy minden, 
mint a karikacsapás. Az első ak- 
akciókat Híres vezeti, beadásairól 
azonban hajszálnyira lekésnek a 
belsők. A németek első akciója 
veszélyes, Háda rövid egymásután
ban kétszer is bravúrosan véd. 
Seifelder 20 méteres erős lövését 
Háda szépen fogja. Most a néme
tek jönnek frontba. A mannheimi 
balszámy rohama veszélyes, mert 
Háda kiejti kezéből a pergő lab
dát, macslcaügyességgel veti azon
ban piagát újra a labdára és meg 
is kaparintja azt. A 10. percben 
esik az első magyar gól: Remmer 
hosszú lövése a felső kapufáról le
pattan, nagy zavar támad a mann
heimi kapu előtt és a kavarodás
ból

Teleki ügyesen megszerzi a
labdát, amit két lépésről be

tesz a kapuba. 1:0.

A csapat önbizalma most már hi
bátlan. Egyik szép akció követi a 
másikat. Brunecker egyszer Hí
rest, azután Telekit dobja jól ki,
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az akciók ugyan nem hoznak gólt, 
de pompásan belelendülünk a já
tékba. Állandó támadásaink köz
ben & 15. perc meghozza második 
gólunkat: Markos jó labdát kap,
elfut vele és bead. Cseh II. kapja 
e labdát, amely Telekin keresztül

Bruneckerhez jut, aki még 
egy húzást csinál és közeli 
lövése máris a hálóban iil.

2:0.
Most a németek erősítik az ira
mot. Ekkor tűnik fel, hogy Wér
né* bizony kissé idegenül mozog 
a baloldalon. Szerencsétlenségére 
még erős rúgást is kap a veséjére. 
Jó ideig alig kap levegőt, nem 
teljes értékű harcos. Nagynak kell 
kisegíteni a baloldalon is, bátran 
végzi ezt a kettős munkát, kemény, 
sége rövidesen tekintélyhez is jut
tatja. A 30. percben a mannheimi 
balszárny lép akcióba. Walz veszé
lyes beadását Háda remek stílusban 
teszi ártalmatlanná. Hiába! Egy 
perc múlva megszületik az első né
met gól. A 31. percben újra a mann
heimi balszámy rohamoz, ide-oda 
cikárik a labda, míg

Rém mer vonul vissza, jobb
fedezet pedig Cseh II. lesz.

a fedezetlenül hagyott Theo- 
baldhoz kerül, aki védhetetle. 
nül irányítja a sarokba a 

labdát. 2:1,
A magyar csapat játéka még most 
is szép, különösen a védelem tesz 
ki magáért. Háda ismételten kap 
tapsot. A 36. percben Nagy hosszú 
rúgást irányít a német kapu felé. 
Thiringer kapus' kifut, csatáraink 
azonban megzavarják, kiejti a 
labdát, amivel

Teleki kiugrik és a balössze
kötő helyéről biztos rúgással 
küldi az üres hálóba a labdát.

3:1.
A németek nem adják meg magu
kat Erős ellentámadásba mennek

Mind a ketten igen jói megállják 
helyüket a szokatlan poszton és 
újra mi kerülünk erős fölénybe. A 
játéknak ez a periódusa azonban a 
néniét kapusé. Mindent kivéd. A 
18. percben Teleki szépen ugratja 
ki Kovács II.-t, akinek remek lö
vését bravúrosan fogja Thiringer. 
Most Markost küldi tűsbe Teleki, 
a szélső szépen behúz, éles lövése 
azonban a kapus zsákmánya. Te
leki most Híressel próbálkozik, a 
balszélső lövésébe merészen dobja 
bele magát Manriheim kapuvédje. 
Ezzel el is lövöldöztük egy időre 
puskaporunkat és

most a németek következnek.
A 23. percben Pennig szabadrúgá
sát nálunk a kapufa védi ki. 
Ezután ismét mi vagyunk a jobbak, 
többet támadunk. A 27. percben 
Teleki indítja el a támadást, Híres 
folytatja és Markos nagy lövéssel 
fejezi be, a labdát azonban fogja a 
német cerberus. Markos akciói kö
vetkeznek most, de a kiváló szélső 
mintha elvesztette volna önbizal
mát, minden labdát bead, a belsőink 
pedig már fáradtait. A 37. perc
ben kétségbeesett helyzet adódik a 
magyar kapu előtt. Walzot hatal
mas lesáliásből engedi el a bíró, 
Háda nem tehet mást, beledobja 
magát a labdába és közben rúgást 
kap a bordájába.

Ki kell vinni. Biri áll be a 
helyére.

Ezután azonban már nem történik 
semmi érdemleges, Biri nem 
nyúl a labdához. Vége, győztünk

a fiúkat! Remekül játszott a csa
társor.

Cseh II.: Szívesebben játszom
halfot, mint csatárt.

Híres: Ebben a csapatban öröm 
volt játszani. A fiúk annyira egy 
szíwel-lélekke! küzdenek.

Háda: Nagyon örülök, hogy jól 
ment a játék. Sérülésem egyáltalán 
nem súlyos és semmi bajom sincs. 
A fő áz, hogy sikerült a győzelmet 
kivívni.

Mannhelmbcn 
csikóvér tüze 
győzelemre a

óira a 
hajtotta 
csapatot
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Az érdekeltek és sze 
replők megjegyzései

át, aminek a 41. percben egyelőre 
csak érvénytelen eredménye tá
mad. Walz ugyanis feltűnő les- 
állásból indul, és hiába, rúg gólt, a, 
bíró nem adja azt meg. A 43 
percben azonban sikerül érvényes 
gólt is rúgniók a németeknek. 
Újra a balszárny vezeti a támadást, 
a jól irányított beadást

Siffling 8 méterről lövi véd- 
hetetlenül a kapuba. 3:2.

Alig egy-két, akció következik most 
már és vége az I. félidőnek.

Kovács II. áll be
Szünetben megbeszéljük a II. 

félidő összeállítását. Werner 
ugyanis előreláthatólag nem tud 
végig játszani. Nincs ugyan komoly 
baja, de mégse fit  ügy döntünk 
tehát hogy Cseh II. egyelőre ma
radjon ki a csapatból, helyére a 
pihent Kovács II. áll a jobbössze
kötőbe, Ha azután Wérnernek ki 
kell állnia, akkor C-seh II, beugor- 

, hat.

Először a német kapuscap<
remekel, aztán ki

egyenlítődik a játék 
a II. félidőben

Újra magyar offenzivával kez
dődik a játék. Markos két sarok
rúgást harcol ki. Ezeket jól is 
irányítja, de a belsők elhibázzák. 
A magyar csapat játéka mindig 
szebb lesz. A 7. percben Brunecker 
— Teleki szép kombináció után 
Kovács II. fejese csak éppen hogy 
elkerüli a német kaput Egy perc 
múlva Kovács II. ad jó labdát 
Telekinek, a mannheimi kapus ki
fut, de Telekinek nincs szerencséje, 
nem talál bele az üres kapuba. 
Most a németek is támadásba len
dülnek és amikor látjuk, hogy

Werner tényleg nem bírja 
tovább a játékot, a 14. perc
ben kivesszük őt. Helyébe

KiíjeflíSE
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Herzog, a rajnai kerület elnöke 
Számomra nagyon kellemes meg 
lepeíés a magyar csapat jó játéka. 
A stuttgarti eredmény után nem 
várhattunk ilyen jó és szép fut
ballt, de a látottak alapján meg 
kell állapítani, hogy ez a fiatal, te
hetséges játékosokból álló együttes 
nagy fejlődésre képes. Mannheim 
azt adta, amire képes. Háda, a csa
pat kapusa, nemzetközi klasszis!

Hiiter, a, mannheimi kerület 
egyik vezetője: Az itt járt magyar 
csapatok bebizonyították, hogy leg
alább olyan jók, mint az osztrákok. 
A Ferencváros csapata kondícióban 
jobb, játékában egységesebb volt, 
mint a mai kombinált, ezen azon 
bán nem lehet csodálkozni, hiszen a 
Ferencváros színeiben klubcsapat 
lépett a pályára. A mai csapat 
nagy ereje a nagyszerű, huszáros 
lendület és a messziről látható aka
rat, igyekezet, ami a sikert is meg
hozta. Az anyagi siker —  körül
belül négyezer márka jutott a nyo
mó renyhí tő akció javára —  is azt 
bizonyítja, hogy érdemes magyar 
csapatokat vendégül látni.

Csányi József dr.: A mérkőzés 
méltó befejezése volt ennek a kör
útnak, amely néhány nagyon szép és 
értékes sikert hozott. A stuttgarti 
eredmény ugyan bizonyos fokig el
csúfítja a dolgot, de ott a körül
mények kellemetlen találkozása 
döntötte el ilyen értelemben a 
meccs sorsát. Itt ma küzdelem 
után, de. biztosan győzött a csapat, 
bár ei keli ismerni, hogy a stutt
garti csapat, mely éppen ma győz
te le Saarbrückemben 8:1 arányban 
a brandenburgi kerületet, sokkal 
erősebb ellenfél volt. Mégis a mai 
győzelem értékes pontot tesz tá
ránk végére, mert hiszen a mann
heimi csapat is nagyon erős. A 
győzelem aránya talán nem impo
náló, kivívásában is volt bizonyos 
nehézség, hiszen az ellenfél nagyon 
sok jó helyzetet teremtett, ame
lyeknek elhárításában Hadának ko
moly, nagy része van. A közönség
nek azonban tetszett a játék s ez 
döntő fontosságú. A jó pálya, a 
megfelelő talaj lehetővé tette, hogy 
a magyar csapat szokott lapos, jól 
iskolázott játékkal vívja meg mér
kőzését. Ez a körülmény adta meg 

mezőnyjáték érdekességét és 
szépségét.

Popper Béta: Ha a vége jó, 
akkor minden jól A stuttgarti já
ték és vereség csak kellemetlen 
epizódja veit ennek a túrának, 
mely egészében mégis csak sikert 
; elent minden tekintetben.

Werner: A balbekk posztja na
gyon szokatlan volt nekem. A csa
pat feltétlenül jobb volt ellenfelé
nél a így rászolgált a győzelemre. 

Nagy: Mintha kicserélték volna

Úgy érkezett ebbe a szép város
ba a csapat, mint valami ázott, 
csüggedt, vert sereg!

Tagadhatatlan, hogy a stutt
garti eredmény alaposan elcsúfí
totta ennek az egész túrának a 
képét s az a súlyos kudarc rá
feküdt a játékosok lelkére is. Nem 
lehet ezen csodálkozni, sőt bizo
nyára mindenki megérti, mit je
lent a győzelmek, a nagy örömök 
után hirtelen ilyen szomorúságra 
ébredni.

S előttünk állott az a mann
heimi csapat, amelynek erejét 
eléggé megismertük azáltal, hogy 
a Ferencváros csapatát le tudta 
győzni. A fiúk tisztában voltak 
ennek az eredménynek jelentősé
gével, ami még jobban nyomta a 
hangulatot és feketébbre festette 
a helyzetet.

A hangulat azonban lassan, 
lassan megváltozott. Különböző 
körülmények hatottak jótékonyan 
közre, hogy ez így történt. Első
sorban

vi-

az itteni sportvezetőket
kell megemlítenem, akik kedves
ségükkel, figyelmükkel minden
képpen azon voltak, hogy feled
tessék velünk Stuttgartot. Nagy
szerű hatással volt a heidelbergi 
kirándulás is, ahol a német diák
város könnyed levegője, sok szép
sége és érdekessége egyszeriben 
megváltoztatta az arcokat, mo
solyt csalt a szemekbe. Nos és 
közrehatott a jó hangulat kialakí
tásában az is, hogy a Ferencváros
ról sok jót hallottunk az itteniek
től. Elmondották, hogy a zöld. 
fehérek fényesen játszottak, pom
pás futballt mutattak be, csak 
éppen csatársoruk nem tört eléggé

gólra, ez idézte elő a vereséget.
A Frankfurter Zeitung 

szőni, megírta,
hogy a mi stuttgarti eredményünk 
nem reális, hiszen teljesen kelle
metlen körülmények, reánk nézve 
szokatlan viszonyok között jött 
létre. A csapat többet tud és 
többre képes, mint amit Stutt
gartban adott.

Ezeknek a körülményeknek és 
•az  időnek jótékony hatása 

napról-napra látható volt
a nehéz mérkőzés előtt álló sere
gen. A fiúk tegnap már elszánt 
tettrekészséggel fogadkoztak, hogy 
kiköszörülik a csorbát és más já
tékot mutatnak, mint legutóbb. Az 
eddigiekből, a hallottakból is le
vontuk a tanulságokat s megálla
pítottuk, hogy nem szabad a Fe
rencváros hibájába esni. Nem sza
bad tologatni, nem lehet túlkom
binálni a helyzeteket, hanem nagy 
lendülettel, erős gólratöréssel kell 
a győzelemre törni. A pálya talaja 
jó állapotban van, a viszonyok 
kedvezőek az ilyen játékhoz, tehát 
azt kell a pályán megtestesít M.

A mérkőzés azután nemcsak 
beváltotta reményeinket és 
várakozásunkat, hanem tel
jes mértékben helyre is bil

lentette tekintélyünket.
A csapat nagy agilitással, kedvvel 
és igyekezettel játszott az első 
pillanattól kedve s így történt, 
hogy bár alaposan meg kellett 
küzdenie a győzelemért, azt mégis 
elég biztosan, mindenekfölött pe
dig sikeresen ki tudta harcolni.

Nem volt könnyű dolog. A né
metek az utóbbi időkben komoly 
fejlődésen mentek keresztül s a 
mannheimi csapat nagy játékerőt 
képviselt. Nagyszerű akarattal ját 
szott csapatunk minden tagja s

iszonyú erő van ezekben a 
csapatokban.

Csak a magyar futball legfénye 
sebb tulajdonságai, az ötletesség 
és a szellemesség azok, amelyek 
meg tudják akadályozni ennek az 
erőnek teljes érvényesülését, ered 
ményben való jelentkezését.

Az egész csapat derekasan har 
colt, pompásan játszott S a nagy 
harc után örömünk elsősorban 
azért teljes, mert ismét ragyog a 
fiuk arca, ismét ott él rajta az ön 
bizalom és megnyugvás tudata!

Legbiztosabb
találkozóhely
küíiöldi állomások számára a Big-

lió-tíen, vagy a Big-Ben-öoy rádió 
készülék. Egyetlen töldrajzi rá
dió, hol lökök helyett varotok 
jelentkeznek. Egyenáramra is kap
ható, dynamikus hangszóróval 
együtt havi P 16.—. Szívesen be
mutatja rádiókereskedője, vagy « 
SZIK SZ Rádiógyár, Budapest, 
VIIL kerület, Rákóczi-út 9. szám. 
Telefon: J. 385 -  33.

Teleki úgy {átszőtt, mintha a jövője 
függött volna ettől a mérkőzéstől, 
Háda a nagy kapusok közé emel

kedett
Alig indult a játék, máris látni 

lehetett, hogy a magyar kombinált 
csapat egészen másként mozog a 
pályán, mint szerdai, szerencsétlen 
mérkőzése alkalmával mozgott. 
Olyan igyekezet látszott a csapat 
minden részén, amely igyekezetnek 
meg kellett hozni a győzelem gyü
mölcsét, amelynek nyomán ki kel
lett fejlődni a játéknak, sikeres 
harcnak.

Ha az egész csapatot megdicsér
jük is ezért, mégis

külön ki kell emelni Telekit,
aki az első perctől kezdve olyan já
tékot mutatott, mintha ettől a mér
kőzéstől függne jövője, boldógu- 
iása.^Magával ragadta társait, akik 
egytől-egyig fényesen voltak disz 
ponálva ahhoz, hogy ezt a mérkő
zést megvívják. Egyetlen zökkenője 
volt csak a csapatnak.

A védelmében, Werner játé
kán látszott, hogy a játékos 

nem igazi helyén szerepel
s nem tudja megszokni posztját. 
Mikor meg a második félidőben 
rúgást is kapott, át kellett csopor
tosítani a csapatot, ami azonban 
csak előnyünkre szolgált.

Egészen természetes, hogy a csa
pat jó játékának, fényjs küzdelmé
nek alapja az egyéni teljesítmé
nyekben található meg.

Ezen a téren

Háda minden dicséretet meg
érdemel.

A fiatal kapus eddig is ismert te
hetsége olyan nagyszerű tettekben, 
védésekben, bátor közbelépésekben 
nyilvánult meg, hogy valósággal 
elragadta a nézőt produkcióival, 
elmondhatjuk róla, hogy döntő 

fontosságú volt ezen a mérkőzésen 
a játéka és sikerét, érdemét jelzi, 
hogy ezt a fontos szerepet nagy

szerű sikerrel töltötte be. Voltak a 
mérkőzésnek olyan szakaszai, ame
lyekben a német csatárok szinte 
feitarthatatlanu! törtek kapunkra 
s ezekben a játékszakaszokban 
Háda tudása, helytállása, bátor
sága mentette meg a mérkőzést 
számunkra. Bátorságának eredmé
nye lett a második félidőben ka
pott rúgás, amely után nagyon 
megijedtünk. Később azonban kide
rült, hogy a sérülés nem komoly s 
Háda is egészségesen térhet haza 
velünk.

A védelem másik kitűnősége 
ezúttal Nagy volt.

Werner nem találta helyét a bal
oldalon s így Nagynak sokkal töb
bet kellett magára vállalnia, mint 
rendes körülmények között. A ki
tűnő bekk azonban vállalta ezt a 
szerepet a pályán s becsülettel be is 
töltötte. Nagyszerű belerohanásai, 
bátor közbelépései igen-igen tet
szettek a németeknek. Nagy volt 
az a jüíékos, aki legközelebb járt 
futballjával a németekhez s így 
nem csoda ha benne látta a mann
heimi ifjúság az ideálját. Werner 
maga mondotta félidőben, hogy 
nem tud beleilleszkedni a csapatba 
a szokatlan poszton. Éppen ezért, 
mikor sérülés is érte, Werner ki
cserélése miatt át kellett csoporto
sítani.

Ez az átcsoportosítás sikerült. 
Főleg azért, mert

Remmer
a balbekk posztján éppen ofyan 
biztos, jól romboló, körü'tekintő és 
megbízható játékot mutatott, mint 
előbb a jobbhaíf posztján. Végig 
rakkojt a mérkőzésen, ahogy csak 
az ilyen becsületes kötelességtudás
sal és istená'dotta játákkedwel 
rendelkező futballista tud rakkolni 
az első perctől az utolsóig. De

jő volt a halfsorban Cseh II. 
is,

aki váratlanul ezen a poszton sok
kal jobban megállta a helyét, mint 
a csatársorban. Elől nagyon sokat 
cselezett, pepecselt a labdával, a 
halfsorban jól passzolt és ügyesen 
játszotta tisztára társait. Elöl 
meglehetősen passzív volt a har
cokban, a halfsorban bátor és lele
ményes harcosnak bizonyult. S 
nemcsak a támadó játékban tönt 
ki, de a védekezésnek is ismeri kü
lönböző fortélyait.

Móré ezúttal is lassabban 
melegedett bele a játékba.

Nem az a játékos, aki a bíró síp
jelére azonnal a legnagyobb fokú 
küzdelemre tud rákapcsolni. Bizo
nyos bemelegítésre szorul. Mikor 
azonban már belejött a játékba, 
fokról fokra javult s nagy része 
van abban, hogy a csapat stíluso
san tudott játszani. Nemcsak a 
belsőket tömte labdáival, de a szél
sők foglalkoztatására is volt gond
ja, ami játékának komolyabb ki- 
teljesülését jelenti. Vámos szor
galmas és harcos t ársa volt a többi 
halinak. Voltak fényes periódusai, 
de voltak hibái is. Egészében véve 
becsülettel megállta helyét.

A csatárok közül Teleki játéká
ról már Bzólottunk. Mégis meg kell 
említeni, hogy éppen az ő játéka 
jelezte, hogy mi a különbség pálya 
és pálya között. A mannheimi gye
pen egészen más Telekit láthat
tunk, mint Stuttgartban. Fürge és 
agilis, gyors és ötletes volt, aki 
nagyszerűen foglalkoztatta a szár
nyakat s fényesen készítette elő a 
helyzeteket.

A balszárny volt mellette a
megértőbb és tökéletesebb.

Híres olyan jó játékot mutatott, 
amilyet mostanában általában lát
hattunk tőle. Hibája, hogy hatásos 
igyekszik lenni s ez a körülmény 
sokszor önzésbe kergeti. Brunecker 
bebizonyította, hogy ott a helye a 
csapatban. Sajnálni lehet, hogy 
nem jutott többször szerephez a 
túra során. Nagyon megértő társa 
volt Telekinek s igen hasznosan 
tud játszani a mezőnyben, kapu 
előtt egyaránt. A jobbszárnyon 
Cseh //.-vei kissé sántított a játék, 
Kovács //.-vei sem futott azonban 
fel ennek a résznek teljesítménye 
valami különösen értékes színvonal
ra. Kovács II. jól játszott ugyan,, 
de nem olyan hatásosan, ahogy 
tőle várjuk.

Az igazi csalódást azonban 
mégis csak Markos játéka 

keltette.
A debreceni szélsőtől tudása ég 
múltja alapján joggal vártunk 
többet, mint amennyit adott. 
Nagyon sok jó labdát kapott, hi
szen Teleki fényesen foglalkoztatta, 
ezeket a labdákat azonban nem 
igen sikerült a szélsőnek érvénye
síteni. Tévesen ítélte meg és ol
dotta meg feladatait, helyzeteit. A 
centerezés helyett rendszerint ön
zőén gólra tört, amikor meg ki
tűnő alkalma nyílt volna a gól
szerzésre, akkor rendszerint cente- 
rezett s kárba veszett a helyzet. A 
mérkőzés után panaszkodott csak 
saroksérülésére s annak tulajdonít
ja gyengébb teljesítményét

A mannheimi csapat 
játékereje

cornoly és nagy. Mint együttes je
lent különösen komoly ellenfelet ez 
a csapat, amelynek játékosai azon
ban magukban hordják a német 
futball jó és kevésbé jó tulajdon
ságait.

Thiringer, a kapus, fényesen ál
lotta meg helyét. A második fél
időben volt néhány meleg helyzete, 
de nem jött zavarba s meg tudta 
már őrizni kapuját a további gó
loktól. Beállítása próba volt a tsz a

g iip a s s ig g g



Hétfő, 1932 január 11, tSStíl
próba sikerült, mert teljes meg
elégedésre oldotta meg feladatát.

A kapusra azért is komolyabb 
szerep várt, mert a Fleisckrmnn, 
Broser bekkpár gyengén működött. 
Kevés a két játékosnak a taktikai 
érzéke, megértése.

Á halfsorrő] sok jót nem lehet
ne mondani. Haber, Brezing és 
préselő egyaránt szorgalmas. 
Igyekvő játékos, de nem járta még 
ki & futball magyar értelemben 
vett magasabb iskoláját.

A csatársor a csapat legnagyobb 
ereje. Nagy áttörő erő, hihetetlen 
lendület és határozottság van ben
ne. Nem sokat pepecsel egyik csa
tár sem a labdával, hanem mindig 
& kapura tör s amint alkalom nyí
lik rá, lő. És félelmetesen tud lőni 
valamennyi tagja. Háda tudása

# | f i  S P O ^ r S 2 Ö V ETEK

%̂jjl 8  nagy raktára, a legjobb mi- 
Hőségben olcsó árakon

Pártos Hrthur
Budapest, V»., Kir6iy-u,e. Simányindtrarbsa) 

Telefon: Aut. 223-SG 
Ewejülstehiet, esopoitoknak nagy irkcdKHili?

volt csak az, ami ezeket a tulaj
donságokat eredménytelenné tudta 
tenni.

Különösen jól játszott Walz, a 
balszélső, aki mindig veszélyes le
futásokat vezetett. Kívüle a jobb
összekötő Teobaldot érheti komo
lyabb elismerés,

Herzog Edwinu

Utimérkőzések, 
amelyek soron 
következnek

Január 14;
Panna; Szeged FC—AS Parma.

(Január 12 és 15 között Athénben 
játszik a Somogy as Atromitos és 
Grudi komb, ellen.)

(Január 10 és 17 között Francia- 
országban játszik a III. kér.— 
Sabaria kombinált),

Január 16;
Németországban Újpest vendégjá- 

• téka.
Január 17.t

Németországban Újpest vendégjá
téka.

Rennes; Hl. kér. és Sabaria komb, 
-—Stade Universíté.

Drezda: III. kér. és Sabaria B) 
komb.—DSC.

Görögországban a Somogy túra- 
mérkőzése.

Január 28.;
Nimea: III. kér. és Sabaria komb.
-FC Nimes.

Január 24.:
Marseille: III. kér. ős Sabaria 

köíttb.—Olympique.
Január 26:

Nice: III, kér. és Sabaria komb. 
«-“OGC.

Február 7.;
Kairó: Magyar proli vál.—Kairó.

Február 9, 12, 14.:
Magyar prolivál. Egyiptomban.

Február 19.:
Kairó: Magyarország vál.—Egyip

tom vál. Bíró: Barlassina (Olaszor
szág).

Nem játszott, mégis eltörte a lábát.
“ cakónak, , a CsTK balhátvédjének 
^unkaközben súlyos vasdarab esett 
? lábára, úgyhogy a ballábszára el
törött.

Chemez Rezső ünneplése. Szómba 
t'm este ünnepelték Miskolcon, a ju
biláló Chemez Rezsőt. Budapestről a 
■“T-t Kami Ferenc képviselte: mű
vészi plakettet nyújtott át az ünne- 
Peltnek. Az Északi BT - nevében Ha- 
ranghy aranyórával lepte meg, míg 

E L A S z részéről Klenies Barnabás 
* Corinthián-plakettet nyújtotta át 
vhemeznek. Az ünneplés a késő 
éjjeli órákba nyúlt.

IV., Kossuth lajos-utca 6
Egyenruhák és 

polgári öltönyök.
Tisztek és kar* 
paszományosok 
szabályszerűen 
felszereltetnek.

Nagy Kálmán
Nagy választék 

angol szövőtökben I

Ú jp e s t ra g y o g ó a n  já ts zo tt  
tegnap B e rlin b e n ,

o l y a n n y i r a ,  § m g y  a  m é r k ő z é s  u t á n  n e m
e u g e é i é k  i m z m  s

o t t  t a r t o t t á k  

k é t  ú j a b b  m e c c s r e
ü á r  a z  t. télidében

szottak, a v e z e té s t
lin iek  é rté k  el, d e  

előtt történt a z  e g y e n líté s , hogy  
a ztá n  a II. té lid éb en  te l je s  e ré v e l  
bontakozzék ki Ú jp e s t  tu d á sa

Ú j p e s t —

T e n n i s  B o r u s

B S V  1 8 9 2  k o m b i n á l t

Góllövő: Lehmarw, P. Szabó, Sáros, P. Szabó, Sas 4 : 1  0 : 1 )
Ú jp e s t  b a ls z á rn y a  re m e k e lt , d e  
a z  e g é s z  c sa p a t  k itett m a g á é rt  
4  knai r é g i  nagy

B e rlin  n a g y  e lis m e ré s s e i 
a d ó zó it Ú jp e s t játékánaks  
15. OOO n é ző  á llapította  m e g , 
h o g y  te k in té lyü n k  h e ly r e 
á llt a n é m e t földön

Berlin, január 10.
(—  Halló Ber- 

Un? Berlin A. 1. 
* (T). Jager 7651?

‘ 'N —  Ja, ja...
Hotel Russischer 
Hof.

M jip —  tch bitté 
) j , Herrn Langfel- 

y  ^  dér.
—• Ein Moment.

■ —  Halló itt Langfelder! Tudják 
már az eredményt?

—  Természetesen. 4:1.
—  Igen, 4:1 s hátha még azt 

tudnák, hogy milyen ragyogóan 
játszott a csapat. Elsőrangúan. 
Pompásan kezdtük az újévet.

■— Gratulálunk.
—  Köszönöm. Adom a részlete 

két):

Szalay megsérült 
még az /. téiitiöben 
ki kellett cserélni 

Viggel...
Mind a két csapat eredeti össze

állításában vette fel a küzdelmet:
Újpest: Aknai — Kővágó, Fo

goly IIL — Borsányi, Volentik, 
Szalay —  Sas, Avar, Sáros, Vö
rös, P. Szabó.

Tennis Borussia, BSV 1892 
komb.: Philipp (B.) — Lux (T .), 
Fuchs (B.) — Lehmann (B.),
Kauer (T.), Martwig (T.) — Bal- 
lendat (B.), Hahn (B.>, Hand- 
schuhmacher (T.), Schmidt (T .), 
Pahlke (T.).

—  Saj'nos, nálupk változtatni 
kellett játék közben — veti közbe 
Langfelder — mert Szalay az I. 
félidő S0. percében úgy összefejelt 
as egyik kemény fejű némettel,

— Teiefonjelentésünk —

hogy ki keUett állania. Helyére 
Víg jött be.

Pompás időben, kitűnő füves, 
gyepes, talajú pályán, mintegy 
15.000 néző előtt került sorra a 
mérkőzés. Már a kivonulásnál fel
tűnt, hogy

a nézőtéren számos magyar 
ember foglal helyet.

Nagy örömmel fogadják a lila
fehéreket.

Nagyszerűen kezd az Újpest. 
Már első támadása góllal kecseg
tet. A német védelem éppen a tá
madás befejezése alkalmával, az 
utolsó pillanatban tud csak kor- 
nerre szerelni.

Folyton támadnak az újpestiek. 
Sorra adódnak a ragyogó gólhely
zetek, ámde a németek túlkemé- 
nyek. Nem rugdosnak ugyan, de

folyton lökdösnek.
Ha újpesti játékos a levegőbe 
megy a labdáért, akkor ellökik, de 
ellökik akkor is, ha mind a két 
lábán áll. Feltűnően és a szabályok 
által egyáltalán nem megengedve 
használják ki nagy testi erejüket. 
Legtöbbször

már akkor lökik az újpesti 
játékosokat, amikor még nincs 

is náluk a labda.
A bíró nem is törődik ezekkel a 
faultokkal.

Avart lökik akkor, amikor sa
rokrúgásnál felmegy a levegőbe, 
hogy fejeljen. Fejese így kissé 
irányt változtat és

kapufélfáról pattan vissza.
Nem sokkal később Avar egészen 
a gólvonalon van: itt újra lökik s 
így történik meg, hogy a. jeles 
csatár

a gólvonalról fejel fölé.
Támad az újpesti csatársor, 

csak egyelőre nincs kellő szeren
cséje. Vörös kitör, ámde lövése 
hajszálnyira száll fölé. Sáros ke
rül biztos helyzetbe, de ő meg 
mellé lő. Közben a németek a fél 
vonalon is ritkán jönnek át. A 
20. percben a labda Újpest kapu
jánál a vonalon túlfutna. Az 
egyik német csatár ugyan meg
indul utána (nem érte volna el) 
de Fogoly III. testtel feltartóz
tatja. Most a bíró rögtön észre
veszi, hogy test is volt o játékban 
és szabadrúgást ítél Újpest ellen-

Élesen száll kapura a labda, 
de Aknai parádés védéssel 
nagyszerűen fogja. Máris szól 
a bíró sípja: ü jra kell rúgni 

a szabadrúgást.
Újpest játékosai nem álltak kilenc 
méternyi távolságban a labdától. 
Laza az újpesti védőfal s ezútta 
nem kapura megy a lövés, hanem 

a védőfal mellett elsurran és 
a jobbfedezet Lehmann elé 
kerül a labda. Az ráfut és 
besétál vele a kapuba. 0:1. 
Újpest nem csügged. Olyan fö

lényben játszanak a lila-fehérek, 
hogy szinte le leket olvasni a játék 
képéről: ezt a meccset Újpest nem 
vesztheti el.

Nagyszerű csatárakciók kerge
tik egymást. A 40. percben Sas 
fut a labdával, Avarnak adja. 

Ricsi látja, hogy P. Szabó 
pompás lendülettel tart be
felé. Máris száll feléje a 
labda s P. Szabó összehúzott 
szemekkel rohan, kapásból 
vág bele vagy 15 méterről s 
lövése védheteílenül zuhog 

be a hálóba. 1:1,

A hátralevő öt perc is az uj* 
pestieké.

Amikor a  gyere 
taeostíebás gólt / « »  

l e n t
Berlini támadással indul a II. 

-félidő. Ámde az újpestiek nem 
hagyják magukat. Két perc múlva 
már átveszik a játék irányítását, 
A 4. percben taccsra megy a labda. 
A  német játékosok mintha oda 
sem figyelnének. . .  Víg ezt látja.

Villámgyorsan kapja fel a 
labdát és már a futópályáról 
dobja. A berliniek erre nem 
voltak elkészülve s amikor 
észbekapnak, akkor Sáros már 
a 16-osnál jár a labdával. 
Pompásan használta fel a za
vart a center. A 16-osről jól 
céloz és lövését a kapus csak 
érinteni tudja, fogni nem. 

2:1.
Továbbra is a lila-fehéreknél 

van a karmesteri pálca. Különösen, 
az Újpest balszárnya vezeti a 
szebbnél szebb támadásokat A 18. 
percben Vörös pompás labdát ad 
szélsőjének, P. Szabónak.

■— Vidd, P. Szabó —  süvít & 
nézőtérről a magyar hang.

P. Szabó meg is fogadja a ta
nácsot. De nem vágtat eszeveszet
ten, hanem nyugodtan fut s közben 
ügyesen cselezi ki fedezetjét, a 
hátvédjét, mire már csak a kapus 
áll vele szemben. As kifut eléje, 
mire P. Szabó ügyesen a

a kapus háta mögé ejti a lab
dát, majd utána rohan és 
csavart lövést ereszt meg. A  
labda a jobb kapulécről vágó

dik be gólba. 3 :1 .
—  Hajrá Újpest, hajrá Újpest 

—  jön meg a nézőtéren elhelyez
kedett magyarok hangja, öröm
mámorban úsznak.

A bíztatás azonban most úgy 
kell, mint egy falat kenyér, 
mert a németek hatalmas ro

hammal kapcsolnak rá.
Sorra futnak a támadásaik. 
Negyedóráig nem jut szóhoz az 
Újpest, ámde védelme, élén az újra 
remek formában levő Aknaival, ki
tűnően látja el feladatát. Nincs i» 
baj. S amikor a németek a meddő 
támadásokba belefáradnak, Újpest 
veszi át újra az irányító szerepét. 
Az utolsó tizenkét perc a lila
fehéreké s ragyogó támadásaiknak 
a berliniek nem tudnak gátat vet
ni. Sárosnál a labda. Remekül tesz! 
ki P. Szabót.

—  Seriff, add ide —  Idáit Vö
rös 3 máris nála a labda. Gyorsan 
hátrajátsza Víghez, az meg átlátva 
a helyzetet, átvágja jobbra Avar
hoz.

Avar ugrik a labdára, de, mi
után nincs jó szögben, hátra
fejeli Sasnak. A  kis szélső 
ráfut s mielőtt a labda földet 
érne, erős, kitünően megcél
zott lövéssel küldi a hálóba.

4:1.
—- Hajrá Újpest —  hangzik újra 

a nézőtérről. A berlini magyarok

Legjutányosabb

intézeti
ágyak, bútorok, matrac, paplan, 

pokróc és ágyneműek
LEGSZEBB ALAPiTTATOri’: 1854

PAP,,
LEGJOBB

SZŐNYEG, POKRÓC, fÜGGÖNY,
ágy- és asztalterítők, gyermek
kocsik, nyugszékek, leányszoba, 
előszoba minden k iv ite l ben 

kaphatók:
Gichner János
BUDAPEST. Hl., ERZSÍ8ET-KÖBÖT 28. SZ.
Nagy katalógust postán bér

mentve köldök,
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is eltemették mér a tempót- Az 8 
jelszavuk is „hajrá”. Újpest meg is 
fogadja a tanácsot, nem lankad, 
remek támadással fejezi be a já
tékot, hogy á német közönség tap
sa mellett vonuljon el diadala szín
helyéről.

Komerarány 8x3 a lila-fehérek 
javára.

A berliniek n&gymx@« 
f i i o n  j á t s z o t t a k , ,  ít®  
Ú j p e s t  t ö b b s z ö r ö s e n  

j o b b a n  * . .

A berlini egyesített csapat meg
lepett jó játékával. Különösen az 
első félidőben viaskodtak kitünően 
Tetszetős volt, amint védelmük 
sorra verte vissza Újpest támadd 
aait.

Tudták azt, hogy Avar a lila
fehérek gólzsákja s így egy

szerűen ráálltak;
ügyeltek arra, hogy még csak gól
helyzetbe se kerülhessen. Kapu
suk remekelt, de két hátvédjük is 
aüg-alig vetett hibát. Különösen 
» Tennis Borúsaidban játszó Lux 
vonta magára a figyelmet.

A fedezetaoruk hozta a. meglepe
tést, Szorgalmasan dolgozott, ke
ményen és csupa szívvel. Rombol
ták az újpesti támadásokat. S arni 
legjobban feltűnt, az, hogy okosan 
is játszottak.

Újpest azonban túltett rajtuk. 
Bajnokcsapatunk teljes fegyverze
tével vonult fel s technikáját, vala
mint .taktikáját a németek még 
ezzel a nagyszerű játékukkal sem 
tudták megközelíteni.

RÉTHY PEMETEFÖ-MRKA
iíltögéi, rekedtség és hurut ellen

Különösen az újpesti hafeiárnj 
fitogtatta, a tudását.

Valóban válogatott formát
árult el, akár P. Szabó, akár 

í Vörös játékát nézzük.
Á túlsó oldalon Sas játékán erősen 
látszottak a fejlődés nyomai, ön
állóan is mert. már játszani, nem 
jött zavarba, pompásan futott le és 
centerei, is sorra kitünően sikerül
tek. Avar . nem fejthette ki teljes 
tudását Mint már fentebb is mon
dottuk:. egyenesen ráálltak. Néha 
öt német játékos forgott körülötte. 
Az újpesti gólzsák így aztán na
gyon helyesen csak arra Ügyelt, 
hogy passzai jól sikerüljenek. 
Abban azonban már nem tudták 
megakadályozni, hogy a levegőbe 
ne menjen a labdáért. Néha csak
nem másfél métert is ugrott kapu 
előtt egy-egy fejes miatt s hogy 
mégse tudott gólt fejelni, a? csak 
onnan van, hogy a fejesek közben 
erősen lökdösték.

Az újpesti fedezetsor ezorgalma- 
san küzdött, örvendetes volt Víg 
tip-top formája. Volentik idŐnkint 
egészen nagyszerűen látta el a fel
adatát, míg Borsányi nem játapott 
ki szenzációs válogatott formát. 
Azonban így is megfelelően látta el 
a feladatát, sőt nagyon sokszor be
felé is segített. Á hátvédek közül 
Kővágó volt a jobbik, míg Aknai 
ismét a régi, igazi válogatott for
májában védett. Meg is csodálták 
a berliniek.

Külön keli szólni Fogoly Ill.-rói 
és Sárosról Ez a két játékos hos
szabb ideig pihent. Azonban rend 
kívül lelkesedéssel és kényszerpihe
nőjük ellenére is elfogadhatóan 
játszottak s egyáltalán nem látszott 
meg rajtuk az, hogy az őszi sze- 
aóraban hiányoztak a legerősebb 
mérkőzéseken. ■

látta, hogy ® berliniek némileg 
lábra kaptak s igyekezett segíteni 
őket. A neve: CetmitzerJ

B oriin  m eg  van e l é -  
g o s i r ®  Ú j p e s t t e l

(—  Halló! Mit szóltak a berli
niek?

—  Tetszett a játékunk. Meg van
nak elégedve. Különben kérem itt 
van éppen Kutner dr., a Tennis 
Borvmw, elnöke. Beszéljen in
kább ö:

—- Halló - -  szólal meg német 
nyelven Kutner dr. —  Igen, ké
rem, ragyogó mérkőzés volt. A 
német csapat várakozáson felül
játszott, de ezzel szemben Újpest

valósággal frappirozott játékával. 
Ez a pompás győzelem helyre 
állította a magyar futball tekin
télyét Németországban.

-— Besten dónk.
—  Bitté, bitté...)

Ujposiot 
t m

nőm ongo* 
hoz*

(—  Halló —  szólal meg újra 
Langfelder — , azt hiszem, hogy si
kerünket ' nem jellemezhetem job
ban, mintha elmondom azt, hogy 
nem engednek haza.

—  Mi történt?
—  Semmi különös, csali éppen 

itt ül néhány ember a szállodánk
ban s újabb mérkőzésről tárgyalok.

Az egyik <&r drezdai, m másik 
Chemnitzből való. Meghívások ta
vaszra ... És mostanra. Két mér
kőzést kötünk le, vagy ' ma este, 
vagy hétfőn délelőtt. Ha végleg le
kötöttük, rögtön értesítjük a Nem
zeti Sportot. Az egyik mérkőzés 
szombaton, a másik vasárnap lesz.

—  És szombatig pihennék?
—  Igen. Közben azonban szerdán 

tréninget tartunk abban a város 
bán, ahol éppen időzni fogunk.

(A következő pillanatban a köz
pont bont s Langfelder, akivel az 
előbb még úgy beszéltünk, mint 
aki másfél méterre áll tőlünk, újra 
több mint hétszáz kilométeres át
hidalhatatlan távolságban van tő
lünk.)

A  III. 
biliált

kér. FC, Sabaría kői 
viharban játszott,
tizenegy 

Lorientben
gólt hagyott

IIL kér. FC, Sabaría komb.—SC Lórién! 
lls í (5:0)
Remekül játszott a kombinált fedezet
sora — A magyar gólok közül Ormos 
négyet, Fenyvesi és Zilahy hármat- 
hármat és Lengyel egyet lőtt

—  Távirati jelentés. —-

A bíró
—  Halló! És a bírót
—  A píró, .kérem, vegyes benyo

másokat keltett. Nénit akarok pa- 
'itaszkodm dlene. Az I. félidőben 
mit egy labda, amit inkább lehet 
11-mwk. hívni, mint rálőtt labdá
nak. Egy ízben azonban Vörös ki
tört s ekkor a hátvédjük szemmel 
láthatóan, kézzel fogta meg a lab
dát. Esért már aztán igazán ll-es 
jár mindenhol! Egyébként 3:1 
után nyomott bennünket. Akkor

BÚTORÜZLET_______ A  feloszlik!
■w • 5emíie»óbbiMi minden elfogadható 
: fewtiMMic. frÜSkrn hiteikéi** egyé; tétfizetést fcedvezmeny. Címre figyelni!
L JÓZSEF-UTCA M. SZÁM

A nan tes i 6:1 
után Szombathely és 
Óbuda kombimáit 
csapata Lorient vá
rosába utazott át s 
ott tegnap délután az 
SC Lorient együtte
sével találkozott. A 

kombinált második mérkőzésén 
ugyancsak kitett magáért s fölényes 
játék utón 11:1 arányban mért 
súlyos vereséget a lorienti legény
ségre. A kispestiek után az 
óbudaiak és a szombathelyiek is mél
tón képviselték a magyar futballt 
Lorientben. (A Kispest december
20-án 8 gólt rámolt be a lorientiek 
kapujáéba.)

A kombinált tegnapi mérkőzésé
ről Komor Ödön alábbi távirata 
számai be:

Imrient, január 10.
Az SC Lorient ellen állandó fö

lényben játszva könnyen nyertünk 
11:1 (5:0) arányban.

Az időjárás most sem kedvezett 
mérkőzésünknek Hatalmas szél
vihar volt egész nap s ezzel magya
rázható az is, hogy csak 3000 fő
nyi közönség nézte végig a mécs
esét.

Így állottunk fel:
Vermes •—  Kovács /., Bíró —- 

Beretvás, Lutz, Magyar —  Feny
vesi, Ormos, Zilahy, Lengyel, 
Beiké.

Ellenfelünk kezd, de rögtön mi 
támadunk. Az első percekben azon
ban még fölényünk nem meggyőző, 
de a fiúk hamarosan belelendül
nek a játékba * ekkor mér erősen 
egyoldalú a küzdelem. A 21. perc
ben szép ossz játékkal közelíti meg 
a csapat az ellenfél kapuját, végül 
is. Zilahy kerül lövőhelyzetbe s 
megvan az első gól. 1:0.

Az ellenfél csapata csak elvétve 
kerül át térfelünkre. Több ki
hagyott helyzet után a behúzódó 
Fenyvesi küldi a labdát a lorientiek 
kapujába. 27. perc. 2:0. öt perc 
múlva már megvan harmadik gó
lunk ia Ezt kidolgozott akció után 
Ormos löm. 3:0. A csapatnak 
nagyon megy a játék. Lorient sehol 
sincs. A  42. percben Zilahy ugrik 
ki, többen nyomják, de hiába, 
Zilahy mégis lőni tud, sőt a célt- 
sem téveszti el. 1:0. Alig kezdünk, 
már megint az ellenfél kapuja 
előtt van a labda s Ormos lövését 
a lorienti kapus fogni nem tud,ja. 
5:0.

A második félidőre sem változ
tatunk az összeállításon. A helyzet 
nem változik, állandóan támadunk, 
az SC Lorient csak erőtlen akciók
kal próbálkozik. A 8. percben 
Fenyvesihez kerül «  labda, elég

kint áll még, de lő s megvan a ha
todik gólunk is. 6:0.

A göllövésben most hétperces 
szünet következik, de a 15. percben 
már megint formás támadásunk 
bontakozik ki, amit Zilahy véd- 
hetétlen lövéssel fejez be. 7:0.

Ellenfelünk egyre jobban meg- 
zavarodik, sokat csetlenek-bötlanak 
a sáros pályán s látszik rajtuk, hogy 
most már csak a további góljain
kat szeretnék megakadályozni. Ez 
sem sikerül nekik, A 20. pereljen 
magas labdát fejel Ormos kapum 
s a labda élesen vő nádik a felső 
sarokba. 8.0.

Öt perc múlva Fenyvesi szerzi 
kilencedik gólunkat. 9:0.

Most már kezdi a csapat meg 
elégelni a dicsőséget, kissé lefékez, 
ami hamorsan megbosszulja magát, 
mert a 29. percben a francia csa
pat megszerzi egyetlen gólját. 9:1

A  gólra hamarosan két fejes 
góllal válaszolunk. A 37. percben 
Lengyel, két perc után pedig Or
mos fejel a hálóba. 11:1.

A mérkőzés alatt a közönség me
legen ünnepelie csapatunkat s tisz
teletünkre a meccs után a magyar 
himnuszt is eljátszotta a kivonult 
zenekar.

A csapat a fedezetsor remek já
tékával vívta ki a hatalmas győ
zelmet.

Komor Ödön.

A Gubacsi díjért két meccset 
is játszottak tegnap, mind
kettőt pesterzsébeti csapat 
nyerte;
Etc FC-Bak TK 4:1 (3:1)
EMTK—CsTK 5:2 (3:2)

Saját tudósítónktól —

(A Gubacsi-díjért tegnap foly
tatták a csapatok a küzdelmet. 
Mind Csepelen, mind Pesterzsébe
ten meglehetősen nagy érdeklődés 
nyilvánult, meg a meccs iránt. A 
harmadik fordulóban, jövő vasár
nap kerül eldöntésre a díj derbi 
meccse, amelyet a két pesterzsébeti 
csapat, az Etc FC és az EMTK 
vív meg egymással. A tegnapi, má
sodik fordulóról az alábbiakban 
számolunk be részletesen:)

EMTK— CsTK 5:2 (3 :2).
Csepel, Bíró; Seidhr. i00 néző. 

EMTK: Kratochwiil — Hambur
ger, Vicsár — Veisx, Nagy, Zimmer- 
mann —  Matlag, Bakk, Antal, Ke
mény, Kovács IV,

CsTK; Simonira — Takács II., 
Csizmazia — Marmorstein, Gergely, 
Kriszt — Keck, Meggyes —  Kemény, 
Sehneider, Scháffer.

A tartós esőzés ellenére is megle
hetős jó pályán került sorra a mér
kőzés, amelyet a gazdaságosabb erő
beosztással játszó erzsébetiek bizto
san nyertek. A csepeliek súlyos vere
ségét menti védelmük tartalékos 
volta. A második félidőben már nem 
állta 82 iramot.

Kezdés után rögtön Matlagé 
labda, aki beadja és Bakk kapufát 
rúg. Most néhány percig még az 
EMTK támad, de lassan a csepeliek 
veszik át a szót. Különösen Sehneider 
és Scháffer veszélyeztet többször. A
8. percben Sehneider Keménynek 
tolja át a labdát, a center Medgyest 
szökteti, aki sarkon gólt rúg. Ezután 
Sehneider szabadrúgását védi Kra
tochwiil. A U. percben Kemény ki
ugrasztja Bakkot, aki nehéz helyzet
ből csavarja a hálóba, a labdát. 1:1 
Alig később Matlag kapufája hozza 
izgalomba a csepeli szurkolókat. A
19. percben Kratochwiil kezében a 
labda, de Scháffer kikotorja a kesé
ből és a CsTK újra vezet. 2:1. Ez a 
potyagól megismétlődik Simonicsnál 
is, mert lábbal védi a kipattanó bőrt, 
mire Bakk a hálóba ragasztja. 2:2. 
Az egyenlítés után az erzsébeti 
együttes fölényre tesz szert. Bakk

w w w w w v w w v w w w w
Korcson ák. 
ríniuk, ifik, 
mindenféle 

, , gyíitmáBj.
Kerékpárok, varrógépek, öjau és használtak le 
szállított árban. Eladás, vétel, csere. Nikkele
déi-, élesítés. Javítás LM éra alatt. Csasnfeld 
műszerésznél. Vili., Dobozi-utca 7-0. Telefon- 

hívó József Sfil-52

egymásután két ízben ig kapu:
A SS. percben az erzsébeti Kemény 
Kovács IVo elé tálal és e szélső nem 
hibáz. 3:2.

Fordulás után eleinte a csepeliek 
vannak frontban. Á kiegyenlítés * 
levegőben lóg. Sehneider és Scháffer 
dolgoz ki közösen jó helyzetet, de 
Medgyes tiszta állásból is mellérűg. 
Az EMTK-nál Kemény ront közvet
len a kapu előtt. A CsTK még 
igyekszik egy ideig, de halfsors las
san kimerül" és az EMTK támadásai 
mind szaporábbak lesznek. Kovács
IV. beadását Takács II. as utolsó 
pillanatban komerre menti. A 15. 
nercben Kemény otthagyja az. egész 
csepeli védelmet, de nem tudja ki
használni a kedvező alkalmat. A 
CsTK mindinkább visszaesik és az 
erzsébeti jobbszárny úgy játszik, 
ahogy akar. A. 2.1. percben Matlag 
komért rág és a labdát Bakk a ka
puba vágja. Most Kemény megunja 
az összekötő szerepét és kimegy a 
szélre. A 33. percben nagyszerű lab
dát kap, végigszáguld a szélen, be
gurít s Antal már nem hibáskai. 5

Az erzsébeti csapatban a védelem, 
kimagasló embere Hamburger volt, 
aki a tartalék Vicsárnah is sokat se
gített. A fedezetsorban Nagy ját
szott a leglelkesebben, a leghaszno
sabb azonban Zimmermann volt. A 
csatársor főereje a Matlag—Bakk 
jobbszárny. Kemény sokat igyekezett, 
bár sokat rontott is. Antal újra kezd 
magára találni.

A CsTK védelme csak az első fél
időben működött elfogadhatóalt. A 
fedezetsorban az ifjúsági Gergely 
nehéz szerepében is elég jól dolgo
zott. Kriszt gyenge volt. A támadó
sor leghasználhatóbb embere Schnei- 
dér. A jobbszárny keveset volt já
tékban,

Etc FC— Bak TK 4:1 (3:1).
Erzsébet-utca. Bíró: Zimmernumn.
Etc FC: Gergely — Sőtér, Csóka 

— Szabó, Simon, Geguss — Ixsépy, 
Urbancsik, Létay, Pomázi, Béres.

Bak TK: Augusztinovits — Pcr- 
nes, Skarka —  Gombkötő, Buzássy, 
Kocsis — Knyazoviczky, Blaskó,, 
Kendik, Bursy, Satek.

Feneketlen sárban csapott össze a 
két csapat és így reális játékról szó 
sem lehetett. Már az első percben 
Gergelynek sárban kell hasalnia, 
hogy Blaskó lábától leszedje a lab
dát. A Bak támad még tíz percig, de 
eredmény nélkül. A 11. percben megy 
át először az erzsébeti csapat a Bak 
térfelére, de akkor mindjárt ered
ményt ér is el. Létay Vrbancsikot 
szökteti, aki kiugrasztja Izsépyt, a 
szélső a vonalról Létaynak adja hátra 
a labdát és a center a léc alá lő. 1:0. 
Az Etc FC továbbra frontban ma
rad, de csak két. kornert tud elérni. 
A 21. percben Kendik hosszan szök
teti Satekot, aki elhúz Szabó mellett 
és Sőtér is csak faulttal tudja meg
állítani a, szélsőt, ll-es, amit Blaskó 
értékesít. 1:1. A Bak-ot fellelkesíti a 
kiegyenlítő gól, támadásba megy át, 
Buzássy Blaskót küldi előre, aki Csó
kát átjátsza és már csak a kapussal 
áll szemben, de Gergely most is lá
báról szedi le a labdát. Az Etc tá
mad. A 16-oson Skarka szereli Vr- 
bancsilcot, a bekk hazaad, de a labda 
bennragad a sárban, Létay elcsípi és 
a kapus mellett belövi. 2:1. Az erzsé
betiek most Béres révén jutnak előre, 
a fürge szélső a vonalig szalad a lab
dával, majd centerez, de a. belsők el
hibázzák a nagyszerű helyzetet. Most 
ismét a sárga-fehér balszániy veszé
lyeztet. Pomázi a 16-osról a kapura 
lő, a lövést Kocsis kézzel védi ki, A 
11-est Pomázi szépen lövi, Auguszti
novits kíboxolja, mire újra Pomázi, 
lövi — kaim mellé. Egy perc sem 
múlik el, amikor az erzsébeti csapat 
újra 11-eshéz jut. Ezt már Létay 
beteszi. S:l.

Az Etc szép akciója vezeti be 8 
második félidőt, Béres—Geguss—Po
mázi a labda útja, az összekötő a 
kapu felé tör, miközben Augussüno- 
vits kifutással megzavarja, de a lab
da így is Létay elé ker ül, aki ezúttal 
sem téveszti el a célt. í : l .  Most az 
erzsébeti csatárok teszik próbára 
Augusztinovits képességeit. _ Előbb 
Béres, majd Pomázi éles lövését teszi 
ártalmatlanná. A 19. percben a Bak 
Gergely labdahordozásáért a ll-es
tájékáról megítélt szabadrúgáshoz
jut, Buzássy Bursy t akarja kiugrasz
tani, de túlhosszú a szoktatás, kapu 
mellé jut. Még egy ideig a Bak má
rad fölényben, de az erzsébeti véde
lem minden góllövési kísérletet szét
rombol. Simon hosszú labdával indít
ja útnak Bérest, aki a 16-osig fűtés 
onnan hatalmas lövést ereszt meg a 
felső kapufára. Az utolsó percekben 
Kendik jut nagyszerű helyzetbe, do 
lövését Gergely komerre öklözi.

A győztes csapatból a halfsor és a 
védelem küzdött nagyszerűen. A tá
madósorból Létay társai fölé emelke
dett, jó és eredményes játékával.

A Bak-bél Augusztinovits, a fede- 
zetsor, a két szélső és Blaskó érde
mel dicséretet.

A díj állása jelenleg a következő:
1. Etc FG 1 1 ------ 4:1 2
2. EMTK 2 1 — l  7:6 2

Bak TK 2 1 — 1 4:6 2
4  CsTK 1 —  —. i  2:5 —
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A  Budai „11“ fői kezdett 

tegnap Rennesben, de a 
27. percben 1:0>ás veze
tésűéi ScStuszier öngólt 
vétetett s  ez letörte az 
am úgy is fáradt gárdát

Hg eredmény:

Sfade ífennais— Budai „11“  
3:2 (2:1)

Gátlova: C zumpt, Schusfer (öngól), Kai sár, Vaillanf 
Tárnok

—* Távirati jelentésünk —
A Budai „11“ 

hosszú utat be
barangolt gár
dája tegnap a 

franciaországi 
Kennesben állott 
ki túra járlak

utolsó mérkőzé
sére. A budaiak 
szombaton nehéz 

küzdelmet vívtak meg Parisban,
mégis bizalommal tekinthettünk ven- 
íiesi vendégszereplésük ©lé, hiszen 
®llenfeie, a Stade líennais igazán 
Bern tartozik az élgárdába' Francia- 
országban, még a bajnokságért sem 
játszik. A  rennesiek azonban, úgy 
látszik, mégis jó csapattal rendel
keznek., mert mint alábbi tudósítá
sunkból kiderül, vereséget mértek a 
budaiakra. Nem kell elfelejteni,
hogy karácsony első napján. Kispest 
ts nehéz mérkőzést vívott még Ken- 
heshen s csak mindössze egy góllal 
tudott nyerni, 3:2-re.

A tegnapi mérkőzés lefolyásáról az 
alábbi táviratot kaptuk;

Rcnnes, január 10. 
Utunk utolsó mérkőzésén a Stade 

Reáliáig csapatával szemben 3:2 
arányban vereséget szenvedtünk. 
Félidőben is a helybeliek vezettek 
8;l-re.

Az időjárás most sem kedvezett 
mérkőzésünknek. Egész nap alapo
san be volt borulva, majd játék 
közben az eső is megeredt. A füves, 
rendkívül széles pálya talaja, így 
hagy oh csúszott s a játékosok alig 
tudlak megállni rajta.

Riuu$ bíró sípjelére ezzel a tizen
eggyel kezdtük el a küzdelmet: 

Lantos — Sz mere. Moharos — 
Kiss, Kárpáti Schusztet — Czumpf, 
■Kárpáti I/., Polgár, Lyka, Tárnáit, 

Jól indul a meccs, azonnal táma
dásba lendülünk s már az ötödik 
Percben pompás összjáték után 
Czumpf bevágja első gólunkat. Vé
telünk.

A folytatás azonban elmarad. Tá
madunk, támadunk, de a francia 
csatárok is sokszor eljutnak Lantos 
szentélye elé. A 27. perc tragikus 
eseménnyel szolgál. Kapunk előtt 
meleg helyzet alakul ki, Svhuszter 
tikár felszabadítani, de a labda le- 
Perdül lábáról s bevágódik a hálóba.
Öngól! in.

Fz a szerencsétlen gól alaposan 
megzavarja a csapatot s bizony, az 
ellenfél is támad legalább annyit, 
®Int mi. Az iram igen erős, a küz
delem nagy. A félidő utolsó peroé- 
ben megint kavarodás keletkezik 
kapunk előtt, védelmünk kapkod, a 
Sromolyag-ban végül is az egyik fran
cia csatár, Kaiser megszúrja a láb- 

s Lantos hiába veti mayát, azt 
esa& a háló akasztja meg. 2:1. 
t A második félidő első percei me
zőnyjátékot hoznak, hogy azután 
ket perc aiatt kialakuljon a vég
eredmény. A 4-ik percben a francia 
■J-ütaní szökik m g, átjátszó hiit- 
fádjeinhet s lövését fogni nem le- 
hét. S:í.
, A csapat most minden erejét 

eleadja a küzdelembe. A játék igen 
r®0' a közönség is többször meg
jósolja ;iz akciókat. A. 6. percben 
'-"fwok elfut a szé.en, beadását vár- 
í , , ’ de 6 lö s már csak egy gól az 

,°nfél előnye. 3:2.
- J o b b r a  is hevesen folyik a harc, 
de *s so5t jö helyzetünk akad,

^használni egyet sem tudunk,

jtesgwliv. Gijrnsv. Simt
fésüli szőlő- és piucegazMga
•oScsván é s  Tálíyán
Központi iroda: p ad a pest, 

Mária-Up^S^Tel.: 399 21 
tJ^anott kivédi6 ttp]j borok II- 

I p&jő.öi Kezdve 
tok P « ,,e’ mindenu minőségű 
p, ■-Ül szamorodni aszuoorok 

‘úckozva is kaphat, — Te e- 
J^rontSslésr© 10 ernói na- 

1 5*o3,s» mennyiség jtöliség- 
|J»ontesen házhoas átállítunk

igaz, hogy ellenfelünk sem s így az 
eredmény marad 3:2.

Riaux bíró hibátlanul vezette a 
szép és igen. heves mérkőzést 

Túránkat befejeztük ® mint már 
tegnap jeleztem, kedden este haza
érkezünk.

Faragó Lajos.

Kedden indüi franciaországi tárájára 
a Nagyvárad JIC

— Tele fon jelentésűnk —

Nagyvárad, január 9.
Hosszas tárgya

lások után készen 
á!I a NAC fran
ciaországi túrája. 
Az út egyelőre öt 
mérkőzést ölel fel, 
de az előjelek sze
rint egy-két mér
kőzést még nyél
beüt a NAC veze
tősége.

A túra állomá
sai: Január 17.: Rennesben a Sta
de Rennais VC, január 28.: Párté
ban Racing Football Club, január 
24.: Parisban Montrenie Club, feb
ruár 7.: FCR Ruen, február 9-én: 
Le Havreban Havre AC.

A  NAC csapatában játszani fog 
a már visszatért Bodola is, azon
kívül Kotormány, Sfera és Sepi is 
erősíti majd a nagyváradi gárdát.

A gárda 12-én, kedden indul út
nak Nagyváradról.

Kedden délben érke
z ik  haza holland né

m e t  fúróról a csapat
— Telefonjelentésünk

A mannheimi mérkőzéssel tegnap 
befejeződött az a nagyszabású hol
land-német túra, amelyet a Csikók 
kezdettek el, majd a profik kombi
nált együttese folytatott.

A csapat a tegnapi mérkőzés után 
ma délig marad Mannheimben s ma 
délben ül vonatra, hogy Budapestnek 
vegye útját. A túra vezetősége a 
francia földön járó III. kér. FC-tő! 
táviratot kapott, amely arról értesíti 
Herzog Edvint, hogy Rennes lemon
dotta a mérkőzést és így nincs szük
ség további játékosra. Az eredeti terv 
szerint ugyanis Teleki Mannheimből 
Franciaországba utazott volna, hogy 
szerepeljen a kék-sárga csapatok 
kombináltjában.

Az újabb intézkedés értelmében te
hát az egész mannheimi társaság 
együtt érkezik meg kedden délben 
egy órakor a Keletin a magyar fő
városba.

A késő éjjeli érákba nyűit MLSz
tanácsülésen a berekesztés előtt 
gyorsan elintézték a következő egye
sületek ügyét: a Szeged Aigner-
telepl Sport Egyesület tagfelvételét, 
a MOVE Csillaghegyi .Football Club 
és a Kissi ngtelepi Torna Club egye
sülését, illetve az utóbbi feloszlását; 
a MOVE Ceglédi Sport Egylet és a 
Ceglédi Kathotikus Ifjúsági Egye
sület egybeolvadását, illetve az 
utóbbi feloszlását; az Üvegesek Test
gyakorló Köre és az Alsórákosi Ré
tek Sport Clubja egyesülését; a 
Kispesti Munkás Testedző Egyesület 
és a MOVE Gránit Sport Egylet 
egyesülését; az Izsáki Előre Sport 
Club működésének beszüntetését; a 
Balassagyarmati MOVE Sport Egy
let működésének beszüntetését; a 
Pápai Vasutas Sport Egylet műkö
désének beszüntetését.

Utolsó útímérkőzéséí 
óriási játékkal, hatalmas 
gólaránnyal nyerte 
a Ferencváros

Fer ette város-^CasselI - válogatott 7s§ (3:0)
Toldi e g y m a g a  öt g ó lt  lő tt, m íg  a  m á s ik  
k é t  g ó l s z e rk ő je  T u r a y  é s S z e d la c s ik
Sáros! a z  e lső  fé lid ő b e n  kisebbfajta z&» 
z ó d á st sz e n v e d e tti d e  to vá b b  já ts z o tt
M a  é jfé lk o r  h a z a é r k e z ik  a  z ö ld fe h é r 
g á r d a

TJtimérkőzései- 
nek utolsó állo
másán, Casselben 
hatalmas győ
zelemmel vett 
búcsút a zöld
fehér gárda Né
metországtól. Az 
eredeti prog

ram szerint a „Casséler SC 1903" 
ellen kellett volna a Ferencváros
nak játszani, de az utolsó pillanat
ban a rendező egyesület a város 
válogatottjait állította ki. Annál 
értékesebb a Ferencváros óriási 
arányú győzelme, amely nagyot 
javított a zöld-fehérek útimérkő
zésének mérlegén. És ami talán a 
legörvendetesebb, nagyszerű játé 
kot mutatott be a magyar bajnok
ságban veretlenül vezető Ferenc
város, olyan játékot, amelyet nem 
fognak tudni a casseliek egy 
hamar elfelejteni.

A Ferencváros casseli mérkőzé-

Sportegyesiifet
szobaevezésre alkalmas evezSkaszlit keres, 
liinlal ír meiicl&lés£vsl Bjiesl 82, poslaíiók 40.
séről az alábbi táviratunk szá
mol be:

Cassel, január 10.
Csak a mérkőzés előtt tudjuk 

meg, hogy nem a „Casseler SC 
1903”-at, hanem a város válogatott
jait állítják ki ellenünk.

—  Sebaj! —  mondogatják á 
fiúk egymásnak —  annál joo. 
belefekszünk.

Itt még sohasem látott nagy
számú, 12.000 főnyi közönség lepi 
el a nézőteret, amikor a pályára 
lépünk. Már a kezdés előtt nagy a 
sikerünk, sorfalat alkotva üdvö
zöljük a közönséget. Wingenfeld 
bíró sípjelére ebben a felállítás
ban kezdjük a játékot:

Angyal —  Takács I., Papp —
Laki, Sárosi, Lázár —  Tán
cos, Szedlacsik, Turay, Toldi, 

Kohut.
Mindjárt kezdés után nagy ira

mot diktálnak a fiúk, amelyet a 
helyi csapat is átvesz. Az első 10 
percben változatos a játék, majd 
a talajt a fiúk megszokva, mind
inkább belejönnek a játékba és 
hamarosan olyan nagy fölénybe 
kerülünk, hogy minden pillanat
ban esedékes vezetőgólunk. Ami 
késik az nem múlik: a 17. percben 
szép játék után Turay védhetet- 
len félmagas lövése a kálóban köt 
ki.

1:0
A gól kicsit megnyugtatja a 

fiúkat, de az iramból nem enged
nek. Gyönyörű kombinációkat, le
futásokat látunk, de a kapu előtt 
nincs szerencsénk. Most még jól 
és nagy szerencsével véd a helyi 
kapus és a védelmük is jól bírja 
a rengeteg munkát. De hiába, 
mert a 29. percben a Turay által 
szöktetett Szedlacsikot nem tudják 
megakadályozni abban, hogy a ki
futó kapus mellett második gólun
kat be ne vágja.

2:0
Ellenfelünk kezd, de csak az 

összekötőig ér a labda, Turay

—> Távirati jelentésünk —

közbelép, Szedlacsikhoz játszik, 8 
szökteti Táncost, akinek ideális 
beadását Toldi nyugodtan a hálóba 
fejeli.

3:0
A közönségnek nagyon tetszik 

játékunk, sok tapsot kapunk. Há
rom góllal vezetünk, ez egy kicsit 
elbizakodottá teszi a fiúkat, akik 
fölényeskedve iskolajátékot mu
tatnak be. A 40. percben egy össze
csapásnál

Sárosi jobb lábán zúződást 
szenved,

kicsit sántikál, de tovább játszik. 
A félidő végéig támadásban mara
dunk, de több gólt nem tudunk 
elérni.

A szünetben úgy, ahogy helyre
jön Sárosi lába, tehát változatlan 
összeállításban játszuk a második 
félidőt is. Most is a mi támadá
saink vezetik be a játékot, sőt 
perceken keresztül ellenfelünk nem 
jön át a félvonalon. Ebben a já
tékidőben a gólok sorát a 11. pere 
nyitja meg. . Kohut lapos beadását 
Toldi kapásból lövi a kapuba.

4:0
Folytonos offenzivánk hatása 

most kezd kiütközni az ellenfél 
védelmén; amely most már nagyon 
ingadozó, olyannyira, hogy a két 
összekötőjük is hátramegy segí

teni. Sokat ez sem használ, meri 
Toldi úgy megy keresztül rajtuk, 
mintha ott sem lennének és a H. 
percben lövi ötödik,

5:0
a 25. percben hatodik 

6:0
és a 27. percben utolsó, illetve 
hetedik gólunkat.

7:0 » . f
Továbbra is támadásban maró. 

dunk, de most már egyáltalán nem 
ambicionálják a fiúk a góllóvést,

csak a szép játékot s így az ered
mény nem változik.

A mérkőzés végén a közönség 
berohan a pályára, óriási ünnep
lésben részesíti játélcösainkat, sőt 
közülük többet a vállain visz le a 
pályáról.

A mai meccséi befejeztük tú
ránkat, még ma este vonalra 
ülünk, hogy holnap éjjel fél 12 
órakor megérkezzünk a Nyugati 
pályaudvaron.

Klement Sándor.

Alaposan felforgatott 
csapattal is értékes 
győzelmet aratott 
Szeged csapata 
Vícenzaban

Szeged FC—US Vicenza 
2 :0  (1:0)
Gól ovo: Stemlsr, Gr'sz
C sü törtök ön  P a n n á b a n  
n e k  a  s z e g e d ie k

— Távirati jelentésünk —
Túrájának ötö

dik mérkőzését ját
szotta tegnap az 
olaszországi Vicen- 
zában Szeged csa
pata. Ellenfele az
I. A) osztály első 
helyén álló US Vi- 

eenZa vélt. A szegediek ezzel a 
mérkőzéssel kissé helyrebillentet
ték eddig meglehetősen gyenge 
táramérlegüket: két vereséggel 
szemben az egy döntetlen mellett 
most már két győzelem is áll.

A szegedi csapat győzelmének 
értekét növeli, hogy alaposan fel- 
forgatott csapattal volt kénytelen 
kiállni.

Távirati tudósításunk a követ 
kező:

Vicenza, január 10,
Az US Vicenza ellen győztün! 

2:G-ra. Már félidőben is vezet 
tünk l:0-ra.

A mérkőzés nagyszerű, derül 
időben került sorra, de a pály< 
talaja az előző napi esőktől ala 
posan felázott s mély volt.

Így állottunk:
Pintér —  Raffai, Havas -  

Pólyák, Sós, Tóth — Korányi 
Grósz. Stemler, Sirály, Harmat

A küzdelem élénk iramban kéz 
dődik s szép játék alakul ki. Mái 
a 12. percben okosan felépített
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támadás befejezéseként Stemler 
megszerzi első gólunkat,

1:0.
Utána is több helyzetet dolgoz
nak ki csatáraink, de a lövések 
körül mindig valami baj van. Az 
olasz csapat erősen, lelkesen har
col, két szükségbekkünk azonban 
jól tapossa a sarat, Pintérnek is 
’ielyén van a szíve 3 így komoly 
Daj nincs s egy gólos előnyünket 
tartani tudjuk.

Szünet után is változatlan a 
helyzet. Á támadások egymást 
váltogatják, de a mi akcióink 
mindig komolyabbak. A 25, perc
ben Korányi orrán megsérül s 
kiáll, helyére Hernádi jön be. 
Négy perc múlva, a 29. percben 
szerezzük meg második gólunkat. 
Ezt is kidolgozott támadás előzte 
meg s Grósz juttatta a hálóba.

2 :0.
Csapatunkban nagyszerűen ját

szott a védelmi hármas, Pintér, 
Raffai és Sirály, továbbá a fede
zetsorban Tóth és Sós, a csatár
sorban pedig Grósz tüntette ki 
magát legjobban.

A bíró nagyon gyenge volt.
E mérkőzéssel utunkat még 

nem fejeztük be, csütörtökre si
került mérkőzést lekötnünk Par- 
xnáöa.

Szeged FC.

A  S o m o g y  v é g i g v e r i  a  g ö r ö g -  
o r s z á g i  c s a p a t o k a t
Tegnap kétszámjegyű eredményt értek 
el a kaposvári profik

S o m o g y — A s t i r  10:1 ( 6 : 0 )
Jakube megint megmutatta, hogy nagyon  
gólképes center, mert 7 gólt lőtt, de 
csak  5-öt adott meg a bíró — A többi 
g ó lszerző : Körösi (2), Pető, Győrffy, 
Péter

A ünyraali BT 
közgyűlése

—  Saját tudósítónktól —

A BT délnyugati alosztályának 
tegnap Pécsett tartott közgyűlése 
simán folyt le. A központot Vámos 
Soma képviselte.

A megválasztott új tisztikar (elnök 
és társelnök nem került választás 
alá):

Alelnöki Léhner Dezső, Rosenfeld 
Imre, főtitkár: Láng Frigyes, Atlasz 
Miklós, pénztáros: Krausz László,
ellenőr: Büchler Imre, ügyész: Honig 
Ferenc dr., orvos: Strenger József.

Tanácstag: Balog Lajos, Barna Pál, 
Bizse Pál, Csík Pál, Darvas Zoltán dr.. 
Grünbaum László, Hajnesz Jenő, 
Krebsz Miklós, Rosenfeld Elemér, 
Pauncz Márton, Világosi József, Za- 
kál Gyula, póttag: Kemény László,
Lovag Károy. Strenger Dezső, Kraj- 
tor Dénes.

Orsz. közgyűlési kiküldött: Pfeif- 
fer Márk dr., Léhner dr., Orsz. ta
nácstag: Hajnesz, Krebsz, póttag: 
Rosenfeld.

Htot lattal! arra, hogy a vidékibfrák is vezessenek iroti mérkőzéseket -  jelen
tette ki Kaao Ferenc az északi BT kőzgynlésén

— Saját tudósítónktól —

Tegnap zajlott le Miskolcon az 
északi BT évi rendes közgyűlése. A 
közgyűlésen a BT központjának kép
viseletében Kann Ferenc jelent meg. 
A főtitkári jelentés kapcsán közel 
másfélórás nívós vita folyt. A vita 
során a felszólalók különösen azt kö
vetelték, hogy a vidéki bírák is ve
zessenek profi mérkőzéseket. Kann 
Ferenc válaszolva a beszédekre, ki
jelentette, hogy a BT foglalkozik ez
zel a kérdéssel s az előjelek szerint 
sikerülni fog a kérdést úgy elintéz
ni, hogy a vidéki bírák megnyugod
janak. „Minden bizonnyal módot ta
lálunk arra, .hogy a vidéki bírák Í3 
vezethessenek profi mérkőzéseket” 
mondotta többek között Kann.

Á választások során a hivatalos 
lista ment keresztül. Az új tisztikar: 

Elnök: Haranghy Gyula, alelnök: 
Czeizler Sándor, Puskár László, fő
titkár: Adorján Rezső, titkár: Gyúr
ják Sándor, pénztáros: Pataki János, 
ellenőr: Hajdú Mór, ügyész: Vas* 
Emil dr., háznagy: Lőrincz Sándor, 
orvos: Szegő Sándor dr.

Tanácstag: Skrada János, Weisz
József, Mayer Kálmán, Galgóczy Je
nő, Dróth László, Krompaszky Emil, 
Szlavkovszky Károly, Mercz István, 
Stepmiczky Sándor, Tarpay Lajos, 
Poppá István, Hartmann Mik
ié#. Póttag: Kovács József, Szegő
Pál, Tamás Jenő, Kisgéczy József.

Országos közgyűlési kiküldött: Ha- 
tangby, Puskár. Országos tanácstag: 
Czeizler, Weisz, póttag: Adorján.

A Riviérán túrázó prágai Viktória 
Zsiskov Monteearlóban 5:3 (3:2) 
arányban győzött az AS Monaco

A derék kaposvári profik ugyan
csak kitesznek magukért mostani 
görögországi túrájukon. Tegnap 
hatodik meccsüket játszották, 
megint győztek immár hatodszor, 
igaz, hogy ezúttal olyan helyen és 
ellenfél ellen, amelyről még alig 
hallottunk valamit, de kétszám
jegyű góllal terhelték meg hálóju
kat és ez igen nagy szó messzi 
idegenben, idegen pályán és kör
nyezetben. Teljes elismerés illeti 
szép teljesítményéért a Scmogy le
génységét. Tegnapi Agrionió-ban 
lejátszott mérkőzésükről az alábbi 
táviratunkban számolunk be:

Agrionio, január 10.
Hatodik görögországi mérésün

két az itteni Astir ellen 6:0-ás fél
idő után 10:1 arányban nyertük 
meg. Nagy közönség előtt, jó pá 
lyán. Bajai bíráskodása mellett a 
következő csapattal játszottunk az 
első félidőben:

Szemző —  Vadász, Bankó —
Pető, Péter, Győrffy —  Egri,
Körösi, Jakube, Csizi, Tu- 

nyogi.
Mi kezdünk, de az első támadást 

mégis ellenfelünk vezeti, de csak 
hátvédeinkig jutnak el. Majd mi 
jövünk fel, de csak két komért íu 
dunk elérni. A 11. percben szép 
összjátékltal nyomulunk előre, Ja
kube a tisztán álló Körösihez ját
szik, aki a 16-osról megeresztett 
nagy lövéssel megszerzi a vezetést. 
1:0. A gól után mindjobban kidom
borodik fölényünk, állandóan ellen
felünk térfelén tanyázunk, A 19. 
'percben Pető előrehvzódik a csa
társorba, Körösi kiteszi őt és máris 
2:0 az eredmény. Könnyen is nagy 
fölényben maradunk és a 21. perc
ben Jakube mutatja meg a görö
göknek góllövö tudományát: 3:0. 
Ezután az ellenfelünk jut komer- 
hez, majd a felszabadító rúgással 
Jakube ugrik ki a 32. percben, ami 
egyben negyedik gólunkat jelenti. 
1:0. A görögök erősen kereteik az 
ollót. Különösen csatársorunk ját
szik nagyon jól, itt is Jakube. A 
37. percben Tunyogi lefut és be
adását szép lövéssel Jakube teszi a 
hálóba. 5:0. A görögök tehetetle
nek a mieink technikai és taktikai 
felsőbbségével szemben. A félidő 
■utolsó gólját Győrffy messziről 
küldött lövése hozza meg. 6:0. 

Fordulás után Szemző helyett

— Távirati jelentésűnk —

is meghozza. A 10. és 12. percben 
Jakube kétszer eredményes, de a 
bíró egyik gólt sem adja meg azon 
a címen, hogy Jakube lesáhásból

indult.
A csapat minden tagját dicséret 

illeti.
Somogy.

S z é lle g y ze te k  
a ta n á csü lé sh e z,

melyen nagyobb von a hűhó. mint akár 
az egytotemi csapást kővető tanács
ülésen is

— Saját tudósítónktól —
mindenki elismerőleg

Még a tanácsülés elején %sar° 
nóczay múltkori vádjai miatt Ma
ros Oszkár állt fel. Papírlapot vett 
elő, előadta, hogy Tibor Géza 
pénztárossal megvizsgálták a Csikó
túrák elszámolását. Kimutatta,, 
hogy a tűraelszámolások folytán 
illetéktelenekhez nem folyt be 
pénz. Kimutatta azt is, hogy 12 
egyesület közül 11 már a múltkori 
tanácsülést megelőzőleg, tehát 
Zsamóczay vádja előtt felvette a 
járandóságait s a 12-ik, a Ferenc
város is csak azért nem vette fel, 
mert képviselője pár napig nem 
tudott felmenni a szövetségbe. 
Maros Oszkár beigazolta, hogy 
Zsamóczay összes vádjai megdől
tek. Éppen ezért éles hangot hasz
nált ellene, amit azonban Zsarué- 
czay még élesebbel viszonozott. 
Maros erre csak annyit tartott ér
demesnek mondani:

—  A vádak valótlanok s éppen 
ezért furcsa, hogy Zsamóczay nem, 
nyújt elégtételt azoknak, akiket 
jogtalanul megbántott.

Legjobban Mariássy volt öíkese- 
redve. Nem engesztelte őt ki az, 
hogy végeredményben a csapatnak 
és neki köszönetét szavaztak. így 
szólt csendesen az ülés végén:

— Ilyen orrot még a párisi olim
pia után sem. kapott & szövetségi 
kapitány...

Népdal
(kesergő)

Esik eső karikára,
Szegény sízö sapkájára.
Valahány csepp esik rája,
Annyi szitkot szór a szája.

Erdőst állítjuk a kapuba, egyéb
ként változatlan az összeállításunk. 
A gólok sorát már a 2. percben 
Jakube nyitja meg. 7:0. Két percre 
rá megint ő eredményes. 8:0. Most 
ellenfelünket is szóhoz engedi jutni 
a bíró, sőt Marko nevű csatáruk
nak kézzel a hálóba ütött labdáját 
nagy meglepetésünkre a bíró érvé 
nyes gólnak adja meg. A 18. perc
ben Egri megfut, gólt lő, de a bíró 
ofszájd címén nem adja meg. Már 
nem nagyon erőlködünk, de még 
így is a 28. percben Péter hosszú 
lövése talál utat a kapuba, sőt 
Körösi kiszökése a tizedik gólunkat

Mariássy Lajos szövetségi kapi
tány jelentése nyomán nagy vita 
kerekedett az MLSz szomoatéjjeli 
tanácsülésén. Mariássy a vereség 
okául i.yeneket sorolt fel:

— . . .  csúszós pálya ...a bíró, és 
megint a bíró! . ,  az MLSz erőtlen 
nemzetközi politikája. . .  S csak 
utolsó sorban szólt arról, hogy a 
csapat összeállításába hiba csú
szott. Erről beszélt legkevesebbet s 
közben olyanokat mondott, hogy 
Kalmárt a válogatott tréningen 
mutatott játéka alapján állította 
be, majd nem sokkal később azt ta
lálta mondani, hogy a több hétig 
sérült volt Toldit nem állíthatta be 
a válogatott tréningen mutatott 
20 perces jó játéka alapján.

A tanácstagok közül sokan szinte 
várták, hogy Mariássy befejezze a 
jelentését, hogy aztán annál éleseb
ben térjenek ki a szövetségi kapi
tány ez ellentmondására. Zsarnó
czay kíméletlen hangon keit ki 
amiatt, hogy a csatársorban három 
játékos is nem az eredeti helyén 
szerepelt. Hibáztatta Manássyt, 
hogy a kapust nem tudta megfele
lően megválasztani, közben ilyent 
talált mondani:

—  Aki hivatásszerűen űzi a válo
gatott kapitányi tisztet. . .

— Figyelmeztetem a tanácstag 
urat! —  szolt közbe erélyesen Ti
bor társelnök.

-  Fentartom azt, hogy hivatás- 
szerűm űzi —  szólt újra Zsarnó- 
czay, majd hozzátette —  lelkihiva
tást érez magában.

Zsarnóczay hangja annyira éles 
volt, hogy a végén, amikor így fe
jezte be:

—  Nem szavazok bizalmat a szö
vetségi kapitánynak, a jelentést 
nem veszem tudomásul,

Sokan csóválták a fejüket. Vol
tak aztán olyanok, akik védelembe 
vették Mariássyt, voltak o’yanok, 
akik támadták. Támadták Takács
II. miatt (Zsamóczay szándékosan 
nem szólt Takács 11.-ről, mert Ta
kács legalább eredeti helyén ját
szott), csodálkoztak azon, hogy Ma
riássy nem látta előre azt, hogy 
Takács II. ezen a mérkőzésen, ahol 
küzdeni kell, nem lesz sehol

A jelentés Kapcsán Tarján Illés, 
a délmagyarországiak képviselője 
ott látja a hibát, hogy játékosaink
ban nincs meg a kellő lelkesedés

(Mariássy itt olyasvalamit ta
lált mondani, hogy könnyű az o’a- 
szoknak: néhány ezer líra prémiu
mot ígértek be nekik. . . )

Tarján csak arra kérte a tanács
tagokat, hogy igyekezzenek lelke
sedést önteni a játékosokba. Be

széde után 
bólintott.

Keresték a hibákat. . .  S találtak 
eleget. Zsarnóczay elsősorban 
KISOK-ban látja a főhibát.

(Egyhangú helyeslés.)
—  Elvették az intelligens elemei 

a futballtól s így az út csak a rom
láshoz vezethet.

Ilyeneket lehetett hallani:
—  Csináltak egy fejet, de a tőr 

eset elfelejtették —  dörgi Zsarnó
czay. —  Elismerem, hogy 
KISOK-ban példás adminisztráció 
van, De csak adminisztráció. . .

De nem a KISOK-ot hibáztatja 
Zsarnóczay, hanem azokat akik a 
KISOK-paragrafust megteremtet
ték. S mind emelkedettebb hang
ban ígérte meg, hogy elmegy or
voslásért a legfelsőbb fórumig is 

e
A sok vita, veszekedés kellős kö

zepette ügyes közbeszólása volt 
Lénárt Ernőnek. Nem mondott 
mást, csupán annyit, hogy egy kis 
szeretettel legyenek egymásiránt a 
felszólalók. Feltűnést keltett vele! 

•
Magából kikeLve beszélt Barna 

Sándor, aki nem szégyelte kimon
dani azt, hogy a futballsport mai 
válságos helyzetéért azok felelősek, 
akik a tanácsban ü’nek s hogy ha 
a BLASz elbuktatja a nemzeti, 
vagy vegyes bajnokság tervét, 
akkor egyedül Zsamózzay és alszö- 
vetsége lesz a futballsport végrom' 
iásának az okozója.

Barna Sándbr kissé tűlment a 
határokon, de sokan erezték, hogy 
a legtöbb az igazság a2 6 szavai
ban. Csupán Zsarnóczay és pártja 
harsogott imígy:

—  B löff! b lö f f ! ! - - -

Akadt egy ember, aki magáról a 
futballról beszélt. Buday Gyula 
testnevelő tanár ugyanis az izmok 
munkájáról tartott előadást. Annak 
kapcsán, hogy játékosaink újabban 
nem tudnak kétszer 45 percig ját
szani

—  Ez is régen történt meg —  
jegyezte meg valaki csendben. — 
Itt a tanácsülésen nagyon régen 
beszéltek magáról a futballról...

Buday azonban olyanokat talált 
mondani hogy a játékosoknak nem 
szabad télen át pihenniük, hanem 
szorgalmasan kell dolgozniok torna
teremben. Ez persze csak a teljes 
pihenőt élvezőkre vonatkozott, te
hát bizonyára félreértette a szava
kat Barna Sándor, aki vieszautasí- 
tóan válaszolt erre:

—  Hazajön a csapatom, a Budát 
„11” holtfáradtan s akkor én vi
gyem rögtön tornázni a Czumpfott

Be'glum
A bajnokság tizenhatodik for

dulója: FC Brugeois— Daring
Brüsszel 1:2. Racing Malines—- 
Standard 4:2. Racing Gand—  
Liersche 1 :3. US Gilloise— FG 
Malinois 4:1. Berchem— Tuban- 
tia 7:1- Turnhout— Beerschot 
8:3. Antwerp FC— CS Brugeois 
2 : 1.

Franciaország
Francia Kupa-mérkőzések

Páris: Racing Club— Club
Francais 4:3,

Lyon: Olympique Alés— FC
Soehaux 4:3.

Amicns: Iris Club Lilié— CA 
Paris 2:1.

Marseille: AS Cannes— FC
Mulhouse 2:1.

Roubaix: Olympique Lillois—  
US Tourcoing 8:1.

Troyes: US Belfort— Stade
Francais 3:2.

Montpellier: FC Séte— SC Ni-
mes 2:1.

Paris: Amiens AC— SO Mont
pellier 3:2.

Arras: RG Roubaix— RG Léna 
5:1.

Mulhouse: Red Star Paris— US 
Annemasse 5:0.

Mit akar Fodor dr. Zsarnóczay 
nyelvére... Az MLSz szombatesti 
tanácsülése szokaí.anul izzó légkör
ben pergett le. Különösen Zsarnó
czay szónok.atainál figyelt fel min
denki, hiszen a IlLASz elnöke kimé- 
lett nül támadta Mariássyt a torinói 
vereség miatt, a KISOK-paragrafus 
miatt meg úgy dörgött, hogy szinte 
beleremegtek a falak, síit megelőző
leg éles hangon támadta a profikat, 
keményen vitázott Maros Oszkárral, 
majd Barna Sándorral, de nem kí
mélte a Torinóban járt Rosenberg 
a'.elnököt sem. Az egyik ilyen szó
noklat után Fodor dr, állt fel, A 
PLASz főtitkára diplomatikusan, 
kissé tréfás vágányra siklott át, de 
nem hagyta szó nélkül azt, hogy 
Zsarnóczay szélsőséges hangjával 
kedvét szegi egyeseknek, kritikája 
túlmegy a határon. így folytatta 
tehát beszédét, mosolygós arccal} 

— Ba nemcsak lőfegyverre, hanem 
másra is el lehetne rendelni a sta
táriumot, akkor én elsősorban Z ár- 
nóczay nyelvére rendelnék el statá
riumot . . .

Népes tanácsülést tartott szomba
ton este a futballbirák testületé.
Az Ülésen megállapították az orszá
gos közgyűlés időpontját február 
G-ában, határozatképtelenség esetén 
február 14-ében. Ugyancsak meg
választották a közgyűlést előkészítő 
jelölőbizottsága ’mfe Tagjai lettek 
Kiss Hugó eljirtetévtyv-l Iváncsics M* 
Ring F., SterT. Tihanyt B„
míg a vidél Harangi.; bvt Gy. é« 
Kann F. fogjképvlselni. Elhá),, 'áraz- 
ta még a taesiités, hogy fenni Há
gának 15 év jubileumát dísli* íz- 
gyűlés hereien február 7-én dél- *" 
előtt 10 órtr a Sporfpalota köz
gyűlési teroen ünnepli meg, ami- 
kor Is nrrérdemee tagjai részére 
háromféle izoklovelet oszt ki.



Mz érdekeit sz
k ü z é s  ^ r i a d ó v a l * *
a MMfiMéi magya
az olim piai ké ltségek  
essz& gjísjtés©  wégeít

eddig három határozott módszer 
merült fel:

Gróf Széchenyi László és gróf
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g y á r  fiÉm előad ásek  r e n d e z é s e

Sigray Antal amerikai értékes 
összeköttetéseinek segítségével az 
amerikai előkelő társaságban foly
tatják a gyűjtést, amelytől sikert 
várnak.

<p. Fümelöadások rendezése. A 
szükséges filmanyag összeválogató- 
sát és össBevágását Béla Miklós, a 
Hollywoodban élő magyar színész 
már elvégezte. Ebben a terjesztő 
előadásanyagban magyar sport
képek mellett általános ismertető 
és történelmi filmanyag is helyet 
foglal.

A Nemzeti Sport által fel-

Béess Hakoah—Nemzeti 4:8 (8:1). 
Madrid; Madrid válog.—Hungária 

3:0 (2:0).
Milano; Ambrosiana—Újpest 4'.#

(3:0).
December 21.:

Mannlielm: Mannheim válog.—Fe
rencváros 8:2 (2:1).

Bécss Slovan—Nemzett 8:1 (4:1)* 
December 2T.s

Amsterdam! Fecskék—Csikói 8;f
(2:0).

Bécs: Rapid—Nemzeti 4:0 <*:®. 
Marseille! Kispest—Öllmphiue 1:0

Saját tudósítónktól —

Az olimpiai bizottság gazdasági 
albizottsága tegnap délelőtt tár
gyalta az olimpiai kiküldetésekre 
szükséges összeg külföldön való 
összegyűjtésének lehetőségeit. Az 
filésen újabb ötlet nem merült fel, 
viszont a már régebben felmerült 
és megtárgyalt tervek felett sem 
tudtak véglegesen dönteni, pusztán 
bizonyos összefüggést teremtettek 
közöttük és az egész komplexumot 
az OTT elnöke elé terjesztik, aki a 
mai nap folyamán dönt a teendők 
fölötti

A bizottság egyöntetű állásfog
lalása szerint

meg-

ffeltétlenül szükséges, hogy az 
amerikai gyűjtés irányításá
nak munkája egy kéz által 

történjék.

A mozgalom hivatalos 
indítója

lesz a mai vagy a holnapi nap 
folyamán az érdekelt szövetségek 
és az OTT által kibocsájtandó fel
hívás,

a riadó,
amelyet az érdekelt szövetségeken 
kívül a Külföldi Magyarok Világ- 
szövetsége és a Magyar-Amerikai 
Kereskedelmi Kamara ír alá.

A felhívás ismertetni fogja azt 
a kényszerhelyzetet, amelynél fog
va Magyarország az olimpiai ki
küldetéshez szükséges anyagi esz
közöket külföldi gyűjtés révén

Szükséges, hogy az ezt irányító 
magyar sportember a gyűjtés tar
tama alatt legalább három hónapon 
keresztül az Egyesült Államokban 
tartózkodjék. Ennek a megbízott
nak a költségeire a szövetségek az 
OTT-től kérnek pénzt és remélik, 
hogy ennek az egy személynek a 
költségeit az OTT meg fogja adni 
s a kormánynak sem lesz ezzel 
szemben ellenvetése.

A gazdasági bizottság felkérte 
továbbá az OTT elnökét, hogy az 
amerikai magyar követet kérje fel,- 
hogy a csikágói magyar kiállítás 
holnapi, január 12-i megnyitóján a 
gyűjtés gondolatát megnyitó beszé
débe foglalja bele s az ott össze- 
mfiilelcezett amerikai magyar veze
tőkkel már szoros kapcsolatot ve
gyen fel.

kénytelen megszerezni.
Biztosítja továbbá az adományo

zókat, hogy a kiküldetésnél csak a 
rátermettség fog szerepet játszani, 
politikai vagy felekezeti szempon
tok nem jönnek tekintetbe.

Az adományok az Egyesült Álla
mok egyik legnagyobb bankjába, a 
National City Bankba folynak be 
a „Magyar Olimpiai Alap” javára.

Ezeket a felhívásokat az olimpiai 
bizottság megbízásából a iake- 
placidi téli játékokra kiutazó dr 
Minich Jenő fogja magával vinni 
és a gyűjtés munkáját az amerikai 
magyarság vezetőivel megbeszélni.

Ami a gyűjtés módozatait illeti,

ajánlott 200 példány amerikai elő
fizetési díjából várható mintegy 
1600 dollár.

Egyelőre ezek a gondolatok 
azok, amelyek a gyűjtés munkáját 
irányítani fogják. Lehetséges, 
hogy közben még egyéb, magáno
sokhoz intézett kérések és magá
nosoktól származó önkéntes adoma 
nyok folynak be,

az eredményt mindenesetre 
bizonyos tartózkodással vár
ják a gazdasági bizottság 

tagjai.
Azt az összeget, amit gyűjtés elmén 
Össze lehet hozni, az amerikai vi
szonyokkal ismerős sportemberek 
igen különbözőképpen ítélik meg. 
Van, aki húsz-, van, aki tízezer dol
lárt vár és van, aki —  csak három
ezret . . .

Minden vélemény egyezik abban 
hogy a gyűjtést azonnal meg kell 
indítani bármilyen formát Öltsön 
is fel a kivitel.

(0:0).
Locarno: 

3:1 (1:1).
Catania:

(4:1).

Szeged FC—Locarno F0 

Budai—SS Catania 8:*

Képzőművészet

A  BLASz rendbe akarja 
hozatni a fővárosi kis 
pályákat még a tavaszi
forduló megkezdése
előtt

December 38.:
Hága: Csikók—Fecskék S:2 CS:0>. 
Nápoly: Budai „11“—'Főmérő 4:1

(2:0).
December SÍ.3

Athén: Somogy—Atromitos-Grudi
komb. 5:0 (2:0).

Január Lt
Köln: Magyar profi váL—Köln 8:3 

(0:2).
Esslingen: Ferencváros—Sport-

fretmde Esslingen 8:8 (4:1).
München: Hungária—Waeker 8:8

(3:2).
St. Raphael: Kispest—Canneai ke

rületi egyesített csapat 6:2 (3:0).
Locarno: Szeged FC—FC Locarno

3:3 (1:0).
Athén: Somogy—Apollón 5:1 (8:1b
Toulonse: Budai „11“—Club De-

portivo Espagnol (Bordeaux) #:• 
(1:05.

Január 2.:
Bordeaux: Budai ,41“—Bordeaux

válogatott 4:1 (8:1).
Athén: Somogy—Etnikos 7® (9:®.

Január S: .
Halié: Közlpnémetotszágl • vIL—

Hungária 4:1 (8:1). _
Düsseldorf: Ferencváros—Düssel

dorf vál. 2:2 (2:1). „
Nimes: SC Nimois—Budai #U

2:1 <2:0>- „  . t Cannes: Kispest—CanneBi kerületi
vál. 4:1 (1:0). . _ i:

Lecco: AC Lecco—-Szeged FC 8:1
(0:0).

Január 6.:
Stuttgart'. Dé'németország—Profi- 

válogatott 5:0 (3:0).
Bergamo: Kispest—Atalanta 8:1

(1:0). „
Fulda: Ferencváros—Borraasia FG 

04. 5:2 (5:0). . .
Vigevano: AS Vigevanesl—Budai

„11" 1:0 (0:0).
Padova: AS Padovar—Szeged FC

Tradíciók. Egyik legjelentősebb 
művészeti intézményünk, a Mű
csarnok zsűritagja Vidovszky 
Béla. Az olasz király, a Szépművé 
szeti, Fővárosi és több vidéki mu 
ueumban levő művei egyéni és ér
tékes megnyilvánulásai a szüksé
ges tradícióknak művészetünkben.

Reneszánsz-stílus. A Műcsarnok 
Téli Tárlatán nagy szenzációként 
hatott Rottmann Mozárt bravúros 
szín- és formatudással megfestett 
fiatal leányportréja, mely a ma
gyar reneszánsz-stílusnak Benczm 
óta egyik legfigyelemreméltóbb 
megnyilvánulása.

Az ecsetvezetés. A  folthatások 
lendületes maestriájával tűnik ki 
gyügyei Nagy Zsiga, a spanyol 
király volt udvari festője. Sok 
külföldi múzeumban képviselve 
van bravúros festészete, melyet 
nemrég a Független Művészek 
Társasága a Rothermere-díjjal 
tüntetett ki.

H. Schuschny Erna. A magyar 
csendélet és tájfestésben a lég 
kifinomultabb megoldásokig ju
tott el. Hangulatos színezés, egyé 
ni tónushatások és a témái rész 
poétikus közvetlensége jellemzik.

Progresszivizmus. Az irány lég 
újabb törekvései között kitűnt U. 
Álmos Imre témái őszinteségre 
törekvő, finoman leegyszerűsített 
művészeté az érzéstartalom ki 
hangsúlyozásával.

Illusztratív problémák. A vonal
hatások erőteljessé tételének prot>- 
lámái foglalkoztatják Turi-Tauber

Vfiost. Élénk színharmóniák^ jő
él átás teszik európai nívójúvá
meit.

Káldor László.

Elnöki bizottság járja be a segélyt 
kérő pá lyákat  
V asárnap  délelőtt öt északi 
vizsgált m eg a bizottság

I 8:4 (8:1). 
Pyrgos: 

(1:0).
Somogy—Heracles 8:1

Január 8:
Somogy—Heractes 6 KJ 

Január 8:
Páris: Budai „11"—Red Star Olim*

Pyrgoa:
(4:0).

4:4

— Saját tudósítónktól

A BLASz elnöksége a téli szünet 
alatt bejárja az összes budapesti 
kis pályájukat, hogy személyesen 
győződjék meg a pályákon szüksé
gesnek mutatkozó munkálatokról. 
A BLASz-nak van ugyanis egy kis 
összekuporgatott tőkéje, amihez az 
OTT-tól remél még egy összeget 
és ebből akarják még a tavaszi 
idény megkezdése előtt elvégeztetni 
a legszükségesebb javításokat, pót
lásokat.

Zsamóczay János elnök, Nagy 
Marcell elnök és Weisshaus 
Mihály dr. orvos volt a bizott
ságban, amely tegnap, vasár
nap délelőtt egy építészmér

nök kíséretében
-  aki sportszeretetből díjmente

sen vállalta ezt a munkát —  be
járta az első napra kijelölt öt pá 
lyát.

A hírhedt
Rákospatak

mentén a VI. kér. FC helyezkedett 
el a főváros által az ASC-nek (nem 
működő egylet) átengedett terüle
ten. A törekvő egylet szinte 
semmiből csinált ott pályát meg
felelő öltözőkkel, nincs azonban 
pénze a kerítéshez.

Az UMTE
Szent László-téri pályáján a kerí
tés szorul sürgős javításra, aẑ  öltö
zők bár szegényesek, megfelelőek.

A Turul MTE Gyöngyösi-úti 
pályáján

csak as a baj, hogy vízvezeték

nincs a pályán. Hordóban keU oda
szállítani a vizet és teknokben kelt 
tartani, ha mérkőzés van. A főve
zeték körülbelül 200 méternyire 
vonul el a pályától és a vízmüvek 
csak úgy hajlandók megépíteni a 
pályához a csővezetéket, ha a költ
ségek törlesztéséért valami garan
ciát tud állítani a klub. Itt tehát a 
BLASz-ra vár a feladat, hogy se
gítségére siessen a szorgalmas 
egyletnek.

A BTK
pozsonyiúti pályáján a kerítés van
bedülöfélben,

a RÜAC
visszakapta a Lehel-utcai pálya te
rületét, de itt is sürgősen meg kel
lene építeni a kerítést és az öltö
zőket is.

A meglátogatott öt pályán 22 
egylet működik egyenkint 

három csapattal,
a fővárosi amatőrfutball elsőrangú 
érdeke volna tehát, hogy a BLASz 
minél hamarabb megtalálja a mó
dot és eszközöket e pályák rendbe
hozására.

D * -FÉNYES szakorvos
?éf-, t)Sr-é*n»

lókus-al Bwmben nap

B U D Á N
az ö ssze s  M O T O R -

O L A J
kü lön legessé 
gek, Bosch sib.

, ll.sConrin-!ér 5 - sz. Gíiiilany Miklós
| Minden házhoz szál lítva. IeL: 8.510-W

Az idei téli túramérv 
kőzések eddigi ered

ményei

Athén:
(2:1).

Firenze:
(2:0).

December 18.:
Csikók—Görögország 4:3

Bocskai—Fiorentina 5:2

Belgrádi
Bú (1:0).

Nls: Csikók 
tett 5:2 (2:0)

December lf.s
Jngoelavia—Ferencváros

pique és Club Francai s komb.
(2:2).

Nantes: III. kér. FC és Babaija
komb.—Stade Nantes Universké Club
6:1 (2:0).

Január 10.
Mannheims Profi válogatott— 

Mannheim vál. 3:2 (3:2).
Berlin: UjpesF-BSV „92” és Ten

nie Borussia komb. 4:1 (1:1).
Cassel: Ferencváros—Casseli vüo* 

gatott 7:0 (3:0).
Rennes: Stade Rennais—Budai

„11” 3:2 (2:1).
Vicenza: Szeged FC—US Vfcensa 

2:0 (1:0).
Lorient: IIÍ. kér. FC és Sabaria 

komb.—SC Lorient 11:1 (5s0).
Agrionie: Somogy—Astir 10:11

(6:0).
Ossxesfté*

Veretlenek:
Somogy 6 6 — —
Kispest 6 6 ---------
III. K.-Sab. k. 2 2 — —
Újpest 2 1 1  —
Bocskai 1 1 — —

85: 8 
25: 6 
11: 2 
8: 5 
5: 2

-Nial kerület: váloga-1 változó sikerrel szereplők:

December IS.:
Hungária—Gradjanski 3:1Zágráb:

(1:1).
December 28.:

Qnimper: Kispest—Lorient kerületi 
válogatott 8K) (5:0).

Lvgano: Ferencváros—FO Lugano
S:1 (2:0).

Zágráb: Gradjanski—Hungária 1:2 
(3:0).

Retgrid: Profi rálog.—Belgrád 8:2 
(3:1).

December 2i.t
Rennes: Kispest—Stade Rennais 8:2

(2:0).
Saarbrüeken: Ferencváros—Saar

briteken FV 05, 6:1 (8:0).

Csikók 
Ferencváros 
Szeged FC 
Budai „11” 
Hungária

8
8
5 
8
6

24:26
34:15
13:15
28:14
11:16

Nemzeti
Siker nélkül: 

8 — - 8 8:14
összesen: 54 85 S14108:118

Hátsók Ervin, a Húsosok vo(st el
nöke, aki az utóbbi időben ezorgab 

------- *-• ■ • k BT-WÍ.másán bíráskodott, kilépett a
A szabolcsi alosztály mérkőzéseit

kedden sorsolják ki Nyíregyházán. A 
bajnoki küzdelem március 1-en ke** 
dódik.
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KÜLFÖLDI LAPVÉLEMÉNYEK j leletet M rí erre a kérdésre akkcr 
amikor minden egyes játékos ti- 

! dása, rendkívül nagy.”

Ha győzni nem is  m in d ig  s i -  
kerüli túrázó c s a p a t a in k n a k , 
mindenütt b e c s ü le tte l m eg*! 
állták h e ly ü k e t  é s m in d e n fe 
lől kedvező b ír á la to t  k a p ta k !

Saját tudósítónktól

A müncheni Sport-Telegraf
a Hungária haüe-i i:í-es veresége 
kapcsán a következőket írja:

—  A budapesti Hungária csaló
dást keltett. Technikai felkészült
ség tekintetében a két csapat 
egyenrangú volt, a szászok oldatán 
voit azonban a jobb összjáték ás a 
nagyobb lelkesedés. A középnémet 
válogatottban a lipcsei Lángé 
mint középfedezet volt a legjobb 
ember. Szélsőhalfjai jól támogat
ták. A- csatársor megértőén ját
szott, a siker nem is maradhatott 
el. A védők jól megálltak helyüket 
a magyarok gyér, de veszélyes tá
madásaival szemben, különösen a 
halle-i Grosse tűnt fel a kapuban 
néhány remek védésével. A ma
gyar csapatban egyik játékos sem 
árult el kimagasló tudást. Legjobb 
embereik voltak: a két hátvéd
(Mándi, Kocsis) és Híres. A csa
tároknál hiányzott a lövőképesség.

L’Echo deg Sports
a Budai „11” toulouse-i 3:0-ó.s győ
zelméről, amit a Deportivo ellen 
aratott, a következő tudósításban 
számol be;

—  Az erős hideg nem nagyon 
szolgálta e mérkőzés érdekeit, en
nek ellenére a bevétel közepes volt. 
a nyújtott sport pedig nagyszerű. 
A magyarok jelentős fölényben 
voltak és alaposan megcsodálhat
tuk passzaik nagy pontosságát és 
egyáltalán nagy klasszisukat A 
talaj kissé mély volt. Castelbou ki
váló védése ienetővé tette a Uepor- 
tivo számára, hogy igen tisztes 
gólaránnyal szenvedjen csak vere
séget. A magyarok szünet előtt 
egy gólt értek el, azután kettőt. 
Mind a három pompás lefutásnak 
és remek kombinációnak eredmé
nye volt. A két első védhetetlen 
volt, a harmadikat fogta Castel
bou, de a lövés olyan erős volt, 
hogy mégis heperdült a hatóba. —- 
A közönség elégedetten távozott. 
A csehszlovákok után a magyarok! 
Meg kell állapítani, hogy a futball 
behozta Toulouse-ban azt, amit » 
rugby veszített.

A Budai „11” bordeaux-i U'-l-ss 
győzelméről is beszámol a párisi 
újság és a címben újra a Deporti- 
vöt jelzi a budaiak ellenfele gya
nánt, a szövegben azonban elisme- 
fi, hogy a csapatot más bordeaux-i 
játékosokkal is megerősítették. —  
Helytáll tehát a Budai „11” jelen
tése, amely szerint Bordeaux-ban 
egy ottani válogatott ellen győ- 
s ott.

—  A magyarok egymásután ér
ték el góljaikat és nemcsak nagy
szerű technikájuknak, hanem nagy 
mozgékonyságuknak adták tanuje- 
lét. A Deportivo, amely erre az al
kalomra az FC Bordeaux két 30 
játékosával erősítette meg magát, 
technikai alsóbbrendűségét nagy 
agilitással igyekezett kiegyenlíte
ni. A vendéglátók néhány csinos 
akciót vezettek, de nem tudták 
leküzdeni a vendégek állandó fölé
nyét.

A BZ am Mittag
.a Hungária l:í-es haüe-i veresé
géről így ír;

—  A saalementi Halle-nak hosz 
szú idő óta végre újra nagy napja 
volt az új esztendő első vasárnap
ja. A kelleir.et.en eső ellenére is 
7000 néző gyűlt össze a pályán, 
hogy lássa a budapesti Hungária 
küzdelmét a középnémet válogatott 
csapat ellen. A „jutalom” fényes 
játék volt és egy váratlanul magas 
győzelem a budapesti futballmű- 
vészek fölött. A középnémet csa
patban az utolsó percben még vál
tozásokat kell csinálni, mert Hol- 
mann Richárd és Stössel lomon 
dott. Helyükbe Schwarzwálder és 
Krampe ugrott be. Bár a magya
rok inkább urai voltak testüknek 
és technikájuk is jobb,  ̂ meglepe
tésszerűen hiányzott náluk a he
lyes összmunka. Ezenkívül a szá
szok oldalán volt a nagyobb ambí

ció. Kiváló teljesítményt nyújtott 
a középnémet fedezetsor, minde
nekelőtt Lángé a középen. Nagyon 
jó volt Grosse is a kapuban. A 
magyarok közül a védelemben Ko
csis és Mándi tetszett, rajtuk kí
vül Híres a halszélen.

Ugyancsak a BZ am Mittag- 
bán olvassuk az alábbi kritikát a 
Ferencváros düsseldorfi 2:2-$ döw- 
tetlenjéről:

—  A budapesti Ferencváros ma 
Düsseldorfban vendégszerepeit, 
ahol a nyugatnémet bajnok For
tuna állt ki a magyarok ellen, 
megerősítve a VfL Benrath játé
kosaival, ilyenképpen tehát Düs
seldorf város csapatát állítva ki 
a pályára. Az elképzelhető legrosz- 
szabb idő ellenére 6000 néző jelent 
meg a pályán, akik nem csalódtak 
a mérkőzésben, mert lefolyása ér
dekes volt. A vendégek enyhe fö
lénye volt érezhető a mezőnyben, 
ennek ellenére mégis meg kellett 
elégedniök 2:2 arányú döntetlen
nel. Félidőben 2:l-re állt a mérkő
zés a magyarok javára . . . Szü-

Ném etország
Dél és Észak került a Szövetségi 

Serleg döntőjébe
Saarbrücken: Dél— Berlin 8:1

(4 :1 ). Á délnémetek válogatott vé
delme —  Kress —  Schütz, Stubb 

nagyszerűen verte vissza a ber
liniek rohamait.

Hamburg: Észak— Délkelet 3:2 
! :1 ). Délkelet többet támadott, 

Észak győzelme szerencsés volt.
Egyéb eredmények:

Berlin: Minerva— Wacker 8:2. 
Preussen— Spandauer SV 3:1. 
Wedding— Südstern 3:1. Blau
Weiss— Neukölln 2:2. Barátságos 
mérkőzések: Arminia Hannover 

-Norden Nordwest 3:2. Hertha 
BSC— Viktória 1:2.

Délnémetország:
Frankfurt— Kickers
0:0,

Délkeletnémetország: Vorwárts
Gleiwitz— SC Kattovice 2:0.

Középnémstország: VfB Leípzig 
-Eintracht Leipzig 2:1. Wacker—  

Olympia Germania 3:2. Guts Muts 
-Dresdner SG 2:1. 
Északnémetország: Union Ere

men— Werder Bremen 5:2. Phönix 
Lübeck— Germania Wismar 12-A 
Eintracht Braunschweig— Hanno
ver 97 3:2.

Nyugatnémetország; Germania
Elfoerfeld— Düsseldorf 3:2. For
tuna Düsseldorf— VfL Benrath
1:3. Union Krefeld—-Sportfreunde

Eintracht
Offenbach

Egész sereg gyors győzelem  
telte izgalm assá az ökölvívó 

csapatbajnok! küzdelmek 
tegnapi fordulóját

F T C — MÁV 1 2 :2 ,  Bp Vasutas-
9 s 7

m c
Saját tudósítónktól

net után nőtt a magyarok fölénye, Krefeld 2:0. Duisburg 99-Preus- 
siker azonban nem I sen Krefeld 3 :2. fechalke 04— Ger-a számszerű

járt ezzel. . .  A magyaroknál 
hiányzott a híres lövő. Tal<ács II.

A Westdeutsche Spottzeitung
a Ferencváros düsseldorfi 2:2-3 
eredménye nyomán így ír:

„A magyar bajnok játékkultu 
rája gondosabban fejlesztett, min- j főtte, 
den játékosa fényes testi kondíció
ban van és ezenfelül kiváló tech 
nikával rendelkezik. Angyal nagy
tudású kapuvédő, a két gólt nem 
védhette. Takács 1. a .jobbszélső 
Táncos mellett a csapat legjobb 
játékosa. Papp szintén kiváló 
hátvéd, a helyezkedésben nagj a 
rutinja. Sárosi olyan középfede. 
zet, akinek lapos passzai utolérhe
tetlenek, biztos szeme van az el
lenfél támadó szándékának fel 
ismerésére és saját játékosainak 
helyzetét illetőleg. Lázárral szem- 
ben Albrecht állandóan a rövideb- 
bet húzta. Laky a többi magyar 
játékoshoz viszonyítva valamivel 
gyengébb volt. A csatársorban 
Táncos fantasztikusan gyors és 
ügyes játékos, kiváló technikával.
A belső csatárok —  Szedlacsek,
Turay és Toldi —  a raffinált fut- 
ballművészet minden hálával meg 
kent játékosok, akiknél csak az 
éles kapuralövést nélkülöztük, 
amilyen pl. a mi Hochgesangunk 
sajátja. Nagyon gyors és labda- 
biztos a balszélső Kohut is, aki 
azonban éppen úgy nem tud pon 
tosan lőni, mint társai 

A II. félidő harminc percétől 
eltekintve, amikor a magyarok 
toronymagasan fölényben voltak, 
a düsseldorfi csapat, mint egész, 
nem is volt rossz.”

A Casseler Nachrichten
a Fet.T tárosnak a *•- Bo-
nCssia ellen aratott 5:2-6 győzel
me után így írt:

„Tizenegy futballművész, egyéni 
képességekben virtuóz játékos kell 
ahhoz, hogy hivatásos csapat ala 
kulhasson, mert rengeteg egyéni

mania Herne 3:0.

Jugoszlávia
Belgrádi: Slavia (Prága)—Beo-

gradski SK 3:2 (2:2). A Slavia gól
lövői: Jóska (2) és Sobodka, a BSIÍ 
góljait Krusovics és Marianovics

A v. ökölvívó csapatbajnok! küz
delmek során tegnap a gyengének 
tartott FTC ugyancsak rácáfolt, az 
őt eltemetni akarókra. Imponáló 
fölénnyel győzte le elleniciót, a 
MAV-ot. A csapatból Marton és 
Szigeti munkája volt legtciszosobo. 
Az ulóbui tiszta ütéseit külön élve
zet volt nézni,

A MÁV-bói a két ifjúsági, Minkéi 
és Győrfi voit a legjobb. Szíve kü
lönösen Miskeinek van. Gyűr fi ked
vetlenül dolgozott, ami a többi ver
senyzők eredményének volt a ha
tása.

Kemény és izgalmas csatát vívott 
a Bp. Vasutas az .NSC-veL Egé
szen az utolsó pillanatig nyílt volt 
a küzdelem sorsa. Erős, Énekes 
munkája és Bokodynak az első két 
menete volt élvezhető. Aa NSC-ben 
Szamosi volt meglepően jó, amíg a 
tempót bírta. Simó 6 kilót fogyasz
tott, de ennek ellenére is fejlődésről 
adott tanúbizonyságot.

Kirívó bírói tévedések ez alka
lommal nem voltak. A közönség egy 
éretlen része azonban, ha kedvencét 
vesztesnek érezte, tegnap is megra
gadott minden alkalmat arra, hogy 
nemtetszésének füttyel és ordítozás- 
sal kifejezést adjon.

FTC— MÁV 12:2

Svájc

ki lerogy g & küzdelmet feladja.
Pehe.ysúly: Erős Bp. Vasutas

győz Szamosi NS>U ellen. Erőt. gyo
morszájra utazik, de közben Sza
mosi kétkezes horgokat visz be Erős 
véd.ölen fejére. Heves a küzdelem 
és kiegyenlített. Erős okos munka
beosztása lassan érvényre jut. Ütései 
miadgyakrabban mennek be aa egy
re jobban visszaeső Szamosba, úgy
hogy végül Erős megérdemelten 
győz.

Könnyüsúly: Ványi Bp. Vasutas
győz Bobák NSC ellen. Egyik sem 
tud nagyon sokat. Ványi sokat üt 
alkarral. Bobák rövid horogjaira el
lenfele jó swingekkel válaszol, sót 
szúrt egyenesekkel a .győzelmet te 
meg tudja szerezni. '

Wcltersú.y: Andor NSC győz teell-’ 
nikai k. 0 . Pesti Bp. Vasutas ellesi., 
Minden volt ez, csak ökölvívás nem. 
Csapkodás, pofozkodás, szabálytalan
ságok sorozata, amelyből mind a 
kettő kivette részét Andor egyik' 
ütése megrendíti ellenfelét. Ettől 
kezdve Pesti védekezni sem tud, An
dor így tisztán tud ütni, amit ki ie 
használ. Végül a bíró technikai 15-
i'.-.-i- pP-i-ff meg.

Bajnoki mérkőzések: Blne Stars— 
Etoile 3:1. Grasshoppers—EtoileCa- 
rouge 1:0. Servette—Old Boys 5:2. 

Kupamérkőzés: Uránia—Biel 4:3.

Csehszlovákia
Prága: Téli Kupa-mérkőzések. 

Liben— Viktória Pilseo 2:1 (1 :1). 
Sparta— Kladno 3:2 (1:1). A meg
maradó négyes mezőnybe eszerint 
a Sparta, Kladno, Teplitzer FK  
és Bohemians jutott.

Olaszország
Favoritgyőzelmeket és reális 

döntetleneket hozott a tizenötö
dik forduló, amely után Bologna 
változatlanul vezet, most már 26 
ponttal a 22 pontos Juventus 
előtt. A harmadik és negyedik 
helyen Torino és Ambrosiana kö
vetkezik egyformán 20 ponttal. ' 

Eredmények: Ambrosiana—
Lazio 2:0. Brescia— Juventus 0:4. 
Torino— Milán 0:0. Bologna—
Alessandria 3:1. Bari— Pro Ver- 
eelli 1:0. Triestina— Casale 2:2. 
Pro Patria— Napoli 2:0. Modena 

-Fiorentina 1:1. Roma— Genova 
6:0.

Ausztria
Bécs: Arany Serleg mérkőzé

sek. BAC— Nicholson 3:1 (3 :0). 
WSV— Slovan 3:1 (3 :0). Barát
ságos mérkőzés: Hakoah— Weisse 
Elf 1:1 (1:1).

A* Újpesti Torna Egyesület tegnap 
és együttes edzés kell ahhoz, hogy | délután tartotta meg évi rendes köz
ilyen artista módra uralkodjanak l gyűlését az újpesti Közművelődési 
a játékosok testük és a labda fö-l Körben. A megejtett tisztújításon 
lőtt és amellett ennyire rátermet-1 egyhangúlag a hivatalos lista ment 
tek legyenek a sportra. Mozgéko- I keresztül. Diszelnök: Mauthner Zol- 
nyan és sebesen, tökéletes tech-1 tán; tiszteletbeli elnök: Dinich Vi- 
nikával, zavarba nem hozható mó H or- S8®®* a^ mh?reT
dón vitték keresztül a magyarok ^
akcióikat. Egy pillanatig sem fut k ^ ®  sJSa 'o sL W  Róbert 
a labda céltalanul, hanem lapos J S *  gS S T '  Selnöt
passzokkal vándorol egyik ember* Arányi Arpádt Paragó Laj08, gö 
tői a másikhoz, pontosan és cél- m6ri Vilmos, Hoffer Mihály, Krist 
tudatosan. Táncszerfien, játszva j Lajos, Labiner Gyula, Mellinger Jó 
működik a támadósor, rendszere- j wef, Qulitner Lóránt, Weiszberger 
sen felépítő munkát végez a iede-j József: tótitkár: Kiss Zoltán. A köz- 
zetsor. Az ilyen játékhoz olyan I gyűlésről szóló részletes beszámolón- 
megértés szükséges a csapatban, I kát holnapi ezánmnkbin közöljük.

Légsúly: Szakái FTC győz Újvári 
MÁV ellen. Szakái a többet támadó 
fél. Újvári belharcban igyekszik 
pontokat szerezni. Kétkezes egyene
sek záporával borítja el egymást a 
két ellenfél. A tempót Szakái bírja 
jobban és ezzel győz is.

Bantamsúly: Pesti I. FTC és Ha
rangi MÁV döntetlen. Óvatosan kezd 
Pesti is, Harangi is, de közben az 
eleresztett lengő ütéseket mindegyik 
beszedi. Harangi belharcot erőszakol, 
de nem megy vele sokra. Ismét visz- 
szatér a kül harcra, ebben eredmé
nyesebb és döntetlent ér el.

Pehelysúly: Márton FTC győr.
Miskei MÁV ellen. A hosszúkezű 
Márton egyenesei jól ülnek. Miskei 
is rájön ennek az ellenszerére s re
mek ellentámadással szorítja a sa
rokba Mártont. A lendület csak rö
vid ideig tart, a híres Fradi-hajrá 
kikészíti a derekasan küzdő Miskeit. 
Remek küzdelem.

Könnyüsúly: Szenes FTC és Hónai 
MÁV döntetlen. Rónai indítja a tá
madásokat. Felütései sokszor közel 
járnak a mélyütéshez, pedig duplá
zott egyeneseit sem tudja Szenes vé
deni. A 3-ik menetben fellobban Sze
nesben a virtus, jobbkezes horogjai 
megrendítik Rónait, ki ezzel döntet
lent csikar ki.
, Weltersűly: Pandúr FTC győz Ri
deg MÁV ellen. Lassan jön lendü
letbe Pandúr s így Rideg jobb az 
első menetbn. Később Pandúr egye
nesei előnyt biztosítanak számára.

Középsúly: Szelepcsényi FTC győz 
Arnold MÁV ellen. Rettentő kemény 
felütéseivel Szelepcsényi több pontot 
szerez, mint Arno-M egyeneseivel. A 
2-ilc menetben mély ütést is vét Sze
lepcsényi, amiért kétszer is figyel
meztetik.

Kisnehézsüly: Futó FTC győz
technikai k. o. Csopaki MÁV ellen. 
Futó szúrt egyeneseivel már az első 
menetben annyira kikészíti ellenfelét, 
hogy az a küzdelmet feladja.

Nehézsúly; Szigeti FTC győz tech
nikai k. o. fíyörfi MÁV ellen. Szigeti 
hamar meglátja, hogy Győrfi fejét 
nem védi s így röviden hozott kétke- 
zes^horogjai s felütései ott jól ülnek, 
Győrfi is jól verekszik, de a nagyobb 
rutin ellen nem boldogul s az első 
menet után feladja.

F Ű T Ő , F O O T B A L L , B Ö K , 
V ÍV Ó , B IB K Ó Z Ó -C S P Ö S C

epee!.ítf« kés (tCle
Ataach Ferenc, Zsígmond-utea O

cai im,s íjij. * â ui.a,s 
győz Sima NSC ellen. Sima egyene
sekkel, Farkas swingekkel dolgozik̂  
de csak rövid ideig tart ez, mert áss 
erőszakolt, kiütésre való menés csap
kodássá és birkózássá fajul. Mindem 
ütés után lefogás, birkózás jön is 
megáll mind a kettő. így megy ez a 
két utolsó menetben.

Kisnehézsüly: Bokody B, Vasutas 
és Kárpáti NSC döntetlen. Kárpáti 
túlságosan respektálja Bokodyt, aki 
meglepő élénkséggel viszi be_ egyenes 
és lengő sorozatát. Kárpáti ellentá
madásai már kevésbé eredményesek, 
A 3-ik menetben jut érvényre Kár
páti fiatalsága, állandóan támad s aa 
erősen visszaeső Bokodytól döntetlent 
csikar ki.

Nehézsúly: Körösi NSC győz Bá
rány Bp. Vasutas ellen. Körösi nyu
godt egyenesekkel szerzi a pontokat. 
Bárány sem hagyja magát, de csak 
a 2-ik menetben tud boldogulni, Kö
rösi a 3-ik menetben pattogó kemény 
egyeneseket soroz Bárány áliára, aki 
hatig a földre is kerül. Biztosan győz 
Körösi.

ami már egymagában déprimálóan 
hat az ellenfélre és óriási testi 
erőbedobást tesz szükségessé a vé-j 
delem részéről.

Ki volt a vendégek közül a !eg* I 
jobb? Kohut? Táncost Tafcócsf 
Toldi? Sárosi? Nagyon nehéz íe-

ngjretaa Figyelem :
30  napos bú to rvásár

r t ’zmton "k 'ár leépfiéee mát, 
dO «• mádén BÚTOROZ a lehető 
la  a *  e s ő b b  őrben kerti nek el- 
atUsm. Klxetftil kedvezmény. 

Metfant •éterem en, OllM-ét 14, SAspbi

Bp, Vasutas— NSC 9:7
Légsúly: Kubinyi NSC győz Gera 

Bp. Vasutas ellen. Gera nagyon vi
gyáz Kubinyi híres jobbkezesére, de 
a 2-ik menetben megjön a bátor
sága, mikor látja, hogy azt ki is 
lehet kerülni. Kubinyi felütései ke
mények. Később csúnya lesz a mér
kőzés. Sok a lefogás, de Kubinyi 
végül győz.

Bantamsúly: Énekes Bp. Vasntas 
technikai k. o. győz Ráz-a NSC 
ellen. Énekes ütéssorozr.tavai indul 
menet, de Rózsa az első ijedtség 
múltával pompás ellentámadást ve
zet. Énekes rádupláz az iramra, 
előbb horoggal, majd közvetVn utá
na egyenessel állón találja Rózsát,

A német-dán Skiilvvívő versenyen
a következő eredmények voltak; Wel- 
tersúlyban Baechler Berlin pontozás
sal győz Svend Kaas ellen. Könnyű- 
súlyban Plense győzött a dán André 
Nielsen ellen. A nehézsúlyban Weise 
szintén pontozással győzött Carel 
Jensen ellen.

Berlinben szombaton a Spicheren- 
terein ringjében lefolyt ököl vivő- 
mérkőzéseket nagy érdeklődés kí
sérte. A bevezető mérkőzések során 
Knoepnagel a hurmadik menetben 
knóckonttal győzött Bloemeke eliten, 
a düsseldorfi Wallner pedig a kö* 
nigsbergi Sueh ellen már az első 
menetben technikai knoekouttal győ
zött. Az est föftseménye Phil Ncts* 
ger meccse volt a Jákob Domgörgea 
helyett ringbe szálló Wieser ellen, 
A mérkőzés döntetlenül végződött.

New-Yorkban péntekre hirdették 
Battling Battalinp pehelysúlyú ököl
vívó-világbajnok kihívdsos meccsét 
Lew Feldmann ellen a Madison 
Square Gavden ringjében. Tekintet
tel arra, hogy Battalino közel 8 
fonttal lépte túl a súlyhatárt, a* 
amerikai bossvövetsóg / megfosztotta 
világbajnoki címétől.

iego!cnoí>ban
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Hétfő, 1932 január 11,

Sólyom KK: Brostig, Veselí-
BOV.

BSzKRT: Borbás.
KAC: Rossinelli, Boldog, Né

met.
VKK; Schwartz A. Hermáim, 

Julinácz, Kovács.
BSE: Leítgieb, Bathó, Steiner. 
BKE: Tandary.
PSC: Schwartz E„ Komlődy,

Jónás.
DKK: Nyúl, Gerendás, Rata- 

üszky. • .
KSzKK: Ambrosits, Weiland, 

Rosenfeld.
JKK: Arany, Hauser, Schwartz 

J)
KKKj Tauber, Knecht, Demet* 

ler.
CKE: Sebele, Szlama.
Törekvés: Seisl, Borossi-Vass. 
FTC: Pflaumer, Novotny, Ur- 

bancsik.
' Vil. KK: Bálint, Kain, Csuto-

r&s.
JTC: Nagy, Ősz, Szaniszlo.
A főtitkári hivatal az ajánlá

sok beküldésének végső határide
jét (mivel az egyesületi közgyű
lések még nem mindenütt zajlot
tak le), január 15-ben állapította 
meg.

A_ párisi SporiUlota pályáján a
külföldiek részére kiírt kétszer 30 
kilométeres mo-torvezetéses verseny
ben a német Nöller győzött a belga 
Benőit; ellen. Harmadik a német Sa- 
wal lett a, belga Linart előtt,

A Pöcisfetfl l&cpeal csapata nyerte a Mzérssos bankcsapat- rsneiyt
— Saját tudósítónktól —

Tegnap vívták a BEAC vívó
termében a Pénzintézeti Sport,- 
egyesületek Ligájának kizárásos 
kardcsapatversenyét. A versenyben 
négy csapat indult: a Pénzintézeti 
Központ a) és b) csapata, a Keres
kedelmi Bank csapata és a Posta
takarékpénztár csapata..

A versenyt a Pénzintézeti Köz- 
Pont a) csapata nyerte veretlenül. 
l2:4-re győzött a Postatakarék
pénztár csapata ellen, 11:5-re verte 
a Pénzintézeti Központ b) csapa
tát és végre 9:3 arányban meg
érte a Kereskedelmi Bank csapa
tát. A győztes csapatban Serbán, 
Kovács, Preisz és Szíits vívott.

Második helyre jutott a Posta
takarékpénztár csapata, amely 
®:7-re verte a Kereskedelmi Bank 

10:l-re a Pénzintézeti Központ 
“) csapatát. Koszaid, Hoffmann, 
Polach és Wingler vívott a csapat
ban.

Harmadiknak végzett a Keres
kedelmi Bank csapata, amely a 
pénzintézeti Központ b) csapatát 
11:5-re verte. A Kereskedelmi 
"^nk csapatában Mutter, Tuczen- 
mer, Frey és Fríchradny vívott.

Negyedik helyre szorult győze
lem nélkül a Pénzintézeti Központ
b) csapata. A b) csapatban Lukáts, 
it'Uc!c’ Máj zik és Schaffer vívott, 

kizárásos verseny beleszámít a 
Honvédelmi Minisztérium vándor
újáért folyó pontversenybe. Az 
®lső hely 12, a második 8 s a har- 
IWatHk hely 4 pontot számít.

. 0m.uu.a úgy tervezte, hogy sszt- 
Hake Placidben csak az a „bob- 

euI cstapat képviseli, mely már a 
'• hioritzi téli olimpián is indult.

a román bob-bajnokságon ez az 
't  nem vett részt s most az ott 
»ozt,es bajnokcsapat vindikálja ma- 

a kiutazás jogát. Lehet, hogy 
rbim «n mindkét csapat kiutazik, 
'"okét gárda katonatiszti együttes.

RODLIT
k é s x i t ,  j a v ü

»ergsmann
pelei-dy-uíca 4 . Telefon

Budai hegyek és környéke;. Nincs sízésre alkalmas hő. 
Galyatető: 5— 15 cm. Tetején friss hóval.
Kékes; 16 cm.
Bükk-,.Bánkút” ; 25 cm.

Ausztriában:

A z  autó - ós m o to rv e r
s e n y z ő k  vi-

listájátf?J
á llíta t tá k  ö s s z e

o rs z á g b a n
Semmering: 15 cm. Ráz, Schneeberg: 75 cm. Maria-Zell: 40 

cm. Zell am See (Schmittenhöhe): 25— 100 cm. Radstadtj Tanéra; 
60 cm. Arlberg: 15— 50 cm. Kitzbühel: 80 cm. Arthurhaus: 60 cm.

Svájcban:
Adelboden: 10— 80 cm. Árosa: 80— 120 cm. Davos: 70— 120 

cm. Gstaad: 25— 50 cm. Klosters: 40 cm. Műrren: 25— 35 cm. 
Pontresina: 30— 90 cm, St. Moritz: 30— 50 cm. Zermatt: 15— 40 cm.

CSAK ^

U l l » i » H 4 i
: r r =  az elismert világmárka, ezt kérje szakiixlelben i = = s5

Magyarországi képviselet és lerakat:
GLASWIER KRMO Budapest, IV., Kéroly-körú 2 2 . -  Tolofonsaám s 1392-  ©O,

Szigorúan csak nagybani eladás1

— Saját tudósítónktól —

Németország kettős bob-bajnoksá
gát az 1680 méteres Kapfenthal-pá 
lyán a 13-as bob nyerte 1.26-os idő
vel, ami egyben pályarekord. A győz
tes bobot Newlitzky Berliner Schlitt- 
schuh Club nevezte.

Piccard-sorleg. Piceard professzor, 
az ismert' sztratosférarepülő szeren
csés tiroli (Oetztal, Gurgl) leszállá
sának emlékére a Sí Club Gurgl, 
melynek tagjai a két kutató leszállá
sánál nagy érdemeket szereztek, ér
tékes serleget alapított, melyet mint 
a „Professzor Piccard-serleget" a Sí 
Club január 10-én rendezendő sífutó
versenyére tűzött ki. A verseny start
ja a 3050 méter magasságban lévő 
Festkogélen lesz, az útvonal pedig 
megerőltető és meredek, de fák nél
küli, veszélytelen terepen, vezet az 
1827 méter magasságban lévő Gurgl 
helységig, úgyhogy a ma.gasságkü- 
lönbozet csaknem 1200 méter. A ki
tűnő terep következtében kiváló 
eredményekre vau k* látás, annál is 
inkább, mert a versenyen a legjobb 
osztrák sífutók indulnak.

Húsz évig 55 m ásodperc
Duke Kahanamoku, a fekete 

„herceg” nemcsak üstökösszerüen 
feltűnő jelenség volt a gyorsúszás 
terén, hanem meglehetősen hosszú 
ideig tudta tartani formáját 
1910-ben állította fel 55 másodper
ces 100 yardos világrekordját és* 
ezt az időt még 1930-ban is ki tud
ta úszni. Ma talán már romlott egy
két másodpercet.

Furcsa világrekord
Sámuel Jessop 1814-ben született 

Londonban. Negyvenöt éves korá
ban úgy érezte, hogy beteg és ettől 
kezdve félelmetes mennyiségű or
vosságot szedett. Pontosan 226.934 
pilulát és 40.418 üveg orvosságot. 
Ezeknek a számoknak a hitelessé
géért Sámuel Jessop naplója felel 

j Mindezt, huszonnyolc év alatt szed
te be. Meghalt 73 éves korában . .

Keményállű boxofó
Pete Latzo weltersúlyú bajnok 

1924-ben egy K. O. Káplán nevű 
boxolótól a második menetben 
akkora ütést kapott, hogy eltörött 
az álla. Latzo nyugodtan végig- 
boxolta a tíz menetet, sőt a végén 
győzött is. Ugyanez az eset meg
ismétlődött vele 1928-ban, mikor 
James Braddockkal állt szemben, 
aki újra eltörte az állkapcsát. Latzo 
most is hősiesen végigharcolta a 
hátralevő nyolc menetet, de ezúttal 
kikapott.

rw>kBdamn*2trAui« Csetmluvitctátisni
Llpa Ujságiroda Bratislava. 

Hosszú-Ó 13.
Felelős szerkesztő és kiadó:

Dr. Vadas Gyula 
Helyettes szerkesztő:

Hoppé László
Nyomatott ® Stádiom stsjtftvSMaSst Kt 
törforitőpépeln. -  Feleifi* Bzemveseifi- 

Gyfirj Aladár

Hatalmas meglepetésre Baja 
iiüvivói nyersek a! az 

ápiiia-seríeset
— Saját tudósítónktól —

Ünnepélyes keretek között, nagy
számú és előkelő közönség előtt ke
rültek sorra tegnap Szegeden az 
Ágotha-serleg'ért folyó döntő mérkő
zések. A közönség sorában ott volt 
Schvoy altábornagy, Pálfíy dr., Sze
ged városának helyettes polgármes
tere, Kalándy tábornok, Iíankovszky 
Arthur s még sokan mások Szeged 
társadalmának előkelőségei közül.

A verseny hatalmas meglepetéssel 
szolgált: az egyformán favorit Sze
ged és Kecskemét előtt Baja város 
levente ökölvívói vitték el az értékes 
serleget.

A végeredmény a következő:
Légsúly: 1. Rózsi K, 2, Kakas Sz, 

3. Túri Sz, 4. Lökös K.
Bantamsúly: 1. Grősz H, 2. Zsiga 

Sz, 3. Virág K, 4. Kreutzinge-r K.
Pehelysúly: 1. Táncos B, 2. Jung 

B, 3. Ambrus Sz, 4. Matők Sz.
Könnyűsúly: 1. Onődi B, 2. Pusztí 

Sz, 3. Gyebnár Cs, 4. Tyrják Cs.
Weltersúlv: 1. Kókai B, 2. Faragé 

K, 3. Oláh K, 4. Víg Sz.
Középsúly: 1. Glasenhart B, 2.

Boldizsár Sz, 3. Wettsetin K. 4. Rácz 
B.

Luxus hatszemélyes bérautók£ 
Siudebaker, President,
Bükk, Lancia helyben 
és vidékre, túrautakra

Az autó- és motorsportban 
majdnem lehetetlen olyan világ- 
ranglistát összeállítani, mely tény
leg megfelel az erőviszonyoknak 
és a legjobb esetben is csak tapo
gatózásnak, nem is humortaian 
kísérletezésnek számít az a rang
lista, melyet nemrég állítottak 
össze Franciaországban. Ez a 
ranglista a következő:

Motorkerékpár:
1. Percy Hunt (angol), 2. G. E. 

Nőtt (angol), 3. Boetsch (fran
cia) 4. Graham Walker (angol),
5. Debaisieux (francia), 6. Coulon 
(francia), 7. Sourdot, (francia), 
8. Patural (francia), 9. Bemard 
(francia), 10. Rapeau (francia).

Automobil:
1. Makóim Campbell (angol),

2. Achille Varzi (olasz), 3. Chiron 
(francia), 4. Campari (olasz), 5. 
Williams (francia), 6. Nuvolari 
(olasz), 7. Lehatott (francia), 8. 
Fagioli (olasz), 9. Etancelin 
(francia), 10. Minőid (olasz).

Egyetlen pillantást vetve a 
„világranglistára’’, azonnal látjuk, 
hogy az nem mentes egészen a 
humortól és a —  hazairástól. Ve
gyük először sorba a motorkerék
párversenyzőket.

A nevek között olyan fran
ciákkal találkozunk, akik

klasszikus versenyen még 
egyetlen eredményt sem ér

tek el,
de még csak ismerten csengő név
vel sem rendelkeznek, mert ha pá
lyázatot írnának ki például Angol
országban annak megfejtésére, 
hogy ki is az a Patural, Rapeau 
és Bemard, a befutott megfejté
sek háromnegyedrésze biztosan 
politikust vagy színészt sejtene a 
nevek alatt. Esetleg valami fran
cia „modell-király”-t. Ezzel szem
ben nem szerepel a listán Wal 
Hancttey, Jimmy Simpson, Joe 
Wright, kiknek neve és eredmény- 
sorozata még a külföldön is isme
retes, ellentétben Coulon, Patural 
és Rapeau, sőt Bemard urakkal, 
akikről csak a beavatottak tudják, 
hogy tulajdonképpen kifiaborják- 
Nem látjuk a listán egyetlen né
met versenyzőnek a nevét, bár 
Ernst Henne, Tóni Bauhofer van 
olyan név, mely helyet foglalhatna 
a világ első tíz neve között.

Az autóversenyzők „világrang
listája” is erősen hazaírt, a néme
teket itt sem szerepeltették, - pedig 
még mindenki emlékszik az olasz 
Coppa Migle Millmm, a német
G. P.-re, ahol egy Caracciota ne
vezetű autóversenyző csúffá verte 
a franciák ranglistájának éllova
sait —  de az első tíz közül ki
hagyták í

étfeí-nappal ren delhetők

Corvin Garage-ban
Budán, II., Isko'a-utca 12. sxám 

Telefon; Aut. 527-07
Garageirozóst o l c s ó n  vállalunk

Kisnehézsúly: 1. Jámbor K, 2. Stie- 
ber B, 3. Radnai Sz, 4. Fodor B.

Nehézsúly: 1. Luszka K, 2. Szab
ii. K, 3. Hegedűs Sz, 4. Tadics B.

Pontversenyben: 1. Baja 26 pont, 
2. Kecskemét 24 pont, 3. Szeged 14 
pont, 4. Hódmezővásárhely—Békés
csaba 6 pont

I TENISZ r
Német-amerikai profi tenisz-meccs

vo’.t szombaton Filadelfiában, Tildén 
—Níissiein 4:6, 8:10, 6:3, 8:6, 6:1. 
Tildén. Hunter—Nüssiein, Najuch
4:6, 7:5, 9:7, 6*0.

A vidéki bizottság ma délután 3 
órakor fontos ülést tart a Szövetségi 
Házban. Az ülésen a vidéki csapat- 
bajnokságok kérdését vitatják meg.

EGYESÜLETI HÍREK
A CsTK szerdán tartja ezévi köz

gyűlését.
A Hermlnamezei AC január 24-én 

farija ezévi rendes közgyűlését

Ha a kitűzött napon 
nem is lesz hő,
a TTC akkor is megren
dezi a téli motorkerékpár
triálját

*
A  teg n a p i h e ly sz ín ! sze m lé n  m e g 

á lla p íto tta  a  TTC  v e z e tő sé g e , 
h o g y  a  „D e lm á r  k e s e r g ő “ -n  
e sz m é n y i triált leh et ren d ezn i

—- Saját tudósítónktól —

A TTC motorosztályának vezető
sége tegnap délelőtt helyszíni szem
lét tartott a Nagykovácsi-útbói 
torkoló úgynevezett „Delmár- 
kesergőn”, hogy megállapítsa: 
mennyiben alkalmas a triálszerű 
motorkerékpárverseny lebonyolítá
sára. A szemlére egybegyűlteket 
meglepetés fogadta,

a „kesergő” alsó és felső vé
gén árkokat találtak, melyek 
arra a célra szolgálnak, hogy 
az átvonuló forgalmat lehe

tetlenné tegyék.
Szerencsére a rögtönzött futóárkok 
nem jelentenek akadályt, mert né
hány szál deszkával ideiglenes 
aranyhidat lehet emelni és az 
ugyancsak akadálynak odarakott 
terméskőtömböket —  ki lehet ke
rülni, legfeljebb nehezebb és ezzel 
érdekesebb lesz a verseny.

A helyi szemle alkalmával Kosma 
Endre megpróbálkozott a vékony 
jégkéréggel bevont, de hómentes 

szakasszal és
teljes szpiddel pontosan 30 

mp. alatt futott végig,
amikor is kiderült, hogy a „ke- 
sergp” végéről kitünően látni a 
Nagykovácsi-út torkolatában levő 
starthelyet, úgyhogy az időmérés
nek akadálya nincsen.

Megállapítást nyert, hogy a „ke- 
sergfjn” eddig nem látott érdekes
ségig és sportjelentőségű triált lehet 
rendezni és hogy & versenynek 
tríáljellegét minél jobban kidom
borítsa, a TTC ügy határozott,

hogy
a triálszakaszt megelőző kb.
40—-50 km-es sík-távot nem 
pontozza, hanem —  mint azt 
javasoltuk —  a sík-táv előirt 
átlagon belüli lefutását, mint 
a triálszakasz abszolválására 
jogosító teljesítményt veszi 

figyelembe.
A TTC még a mai nap folyamán 

kidolgozza a verseny kiírását és a 
napokban végez a pontozási rend
szer megállapításával is, úgyhogy 
semmi akadálya sem lesz annak, 
hogy a verseny még ebben a hó
napban kerüljön lefutásra.

Fontos és a verseny időpontjára 
nezve lényeges döntés történt 
olyar irányban is, hogy a versenyt 
a kitűzendő napon még abban &t 
esetben is  megrendezik, ha nem 
’esz hóval borítva a terep. A teg
napi próbák alkalmával ugyani# 
kiderült, hogy hó mentes időben is 
komoly feladat a „kesergői" láb- 
letevés nélkül simán és gyorsan 
abszolválni.' Különösen akkor, ha 
kora hajnalban

néhány dézsányi vízzel felsze
relt gárdát szabadítanak a 

„kesergőre”
azzal a céllal, hogy néhány milii- 
méternyi „mesterséges” (7) jég
kérget varázsoljon a meredek ka
paszkodóra, amennyiben fagy. Ha 
meg nem fagy, akkor néhány dé
zsa vízzel sártengert lehet rögtö
nözni, ami szintén megnehezíti a 
síma, büntetőpont-nélküli feikapasK- 
kodást
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M U S O R ^
Hétfő, január 11.

Budapest 23 kw, 550.5 m: 9.15 ő. 
A. rádió házikvintettjének hangver
senye. 1. Nádor Mihály: Könnyű por
téka, szvit. 2. Turina: La mosquée 
3. Alghisi: Zingaresca. 4. Schubert 
Andante cantabile az Es-dur zongo- 
ratrióbói. 5. Gál János: Intermezzo 
(i. Goidmark: Air (hegedűszóló). 
Volkmann: Scherzo az e-mol] vonós
négyesből. 8. Kreisler: Syncopation.
9. Strauss: Tavaszi hangok, keringő,
10. Delibes: Passepied. 11. Liszt
Magyar induló. — Közben: Hírek. 
11.10 ó.: Nemzetköz; vízjelzőszolgá 
lát. Vízállásjelentés magyarul és né- 
riiétül. — 12 ő.: Déli harangzó az 
Egyetemi templomból, időjárásjelen- 
tés. — 12.05 ó.: Gramofonhangver
seny. 1. Rimsky-Korsakow: Schere-
zade. 2. Halévy: A zsidónő, Eleázár 
áriája. (Georges Thiil.) 3. Massenet 
Manón, Az álom. (Enzo di Muro Lo- 
manto.) 4. Wagner: Tannháuser „Ein

L á n g
T i b o r
Telefon: 435-48

Rádió antikváriuma
Vili., Népszínház-utca 43.

Vétel, csere, eladás!!

furchtbares Verbrechen...”  (Ivar 
Andresen.) 5. Brahms: Keringő,
(Hubermann Bronislav.) 6. Chanson 
du follet, spanyol dal. (Barrientos 
Maria.) 7. Thomas: Mignon, Addio, 
Mignon. (Roberto D’Alessio.) 8. Bi
zet: Carmen, a IV. felv. fináléja, 
(Maria Caruana. G. Taccani és a 
Scala-kórus.) 9. Magyar népda'moti 
vumok. (Szigeti József és Bartók 
Béla.) 10. Kacsóh—Pásztor—Sassy: 
Rákóczi megtérése. (Kalmár Pál.) 
Közben: Hírek. — l ó . :  Pontos idő
jelzés, időjárás- és vízállásjelentés 
— 2.45 ó.: Hírek, élelmiszerárak,
piaci árak, árfo'yamhírek. — 4 ó.:
Asszonyok tanácsadója. (Arányi Má
ria előadása.) — 4.45 ó.: Pontos idő
jelzés, időjárás- és vízállásjelentés, 
hírek. — 5 ó.: „Az elhagyott gyer
mekekről” . (Az állami gyennekmen- 
helyek működése.) Révész Béla elő
adása. — 5.30 ó.: Sza'ónzenckari
hangverseny. Karnagy Bertha Ist
ván. Közreműködik Ney Dávid. 1. 
Csajkovszki: a) Reverie inlerro-mpue, 
intermezzo; b) Barcarola az „Évsza- 
kok”-ból. 2. Efrem Zimbalist: Tánc
szvit három tételben. 3. Strauss Ri- 
chárd: Cecília (hegedűszóló, előadja 
Heltai Ferenc). 4. a) Leoncavalo: 
Bajazzók, ária; b) Kacsóh Pongrác: 
Rákóczi megtérése. (Ney Dávid.) ő; 
Fritz Kreisler: a) Szerelmi bánat
(Liebeslied); b) Szerelmi öröm (Lie- 
besfreud); c) Szép rozmaring (Sebőn 
Rosmarin). 6. a) Puccini: Tosca, kép
ária; b) Gneg: Szeretlek; c) Lehár: 
Vágyom egy nő után, ária „A mo
soly országá’ -ból. (Ney Dávid.) 7. 
Huszka Jenő: Diákinduló a. „Nerntu- 
domka” c. operettből. 8. Stefániái

rU
,í,m t,yiU(ITKa'ZB
LE6ÉLŰMYÖSEBBEK:Barta és Társa

VI., Podmaniczky-utca 39. 
Fióküzlet; VII., Rákóczi-út 30 

(Nagydiófa-u.ca sarok)
Kér* díjtalan képes árjegyzékünket.

Irntre: a) Vidalita; b) Estrellita, tan
gó. — 7 ó.; Német nyelvoktatás. 
(Szentgyörgyi Ede dr.) — 7.30 ó.: 
A Fiiharmóniai Társaság hangverse
nyének ismertetése. — 7.45 ó.: A
Filharmóniai Társaság . hangverse
nyének közvetítése a m. kjr. Opera
házból. Karnagy Dohnányi Ernő dr. 
1. Bach-Vívaldi: Koncert négy zon
gorára (először). Előadja Fischer 
Annié, Földes Andor, Heimlich La
jos, Kilényi Ede. 2. Brahms: III. 
szimfónia F-dur, op. 90. 3. Radó Ala
dár: Gordonkaverseny (először). Elő
adja Csuka Béla. 4. Ravel: Bolero 
(először). — Utána: Pontos időjel
zés, hírek, időjárásjelentés. — 10.15 
ó .: Hangversenyvétel Newyorkból. A 
Columbia Bvoadcasting műsorának 
közvetítése. Eredeti néger dalok, 
—- Utána: 11.15 ó.: Bura Sándor és 
dgányzenekarónak muzsikája.

Hétfő, 1932 január 11.

Karácsonyra m egkezdi üze* 
mél a M agyarországiadé 
nyáron mtíkodéslbe lép
nek a közvetítő állomások, 
1933-ban megvalósul a 
párhuzamos adás, lesznek 
rendszeres színházi köz
vetítések, februárban 
valószínűleg Amerikának 
adunk műsort, m eglesz 
a liangrevű
— mondja Szöts Ernő a Magyar 
Hangház igazgató,a

Hajat tunositcmktai

Szombat. Dél. Maszatos eső kopá 
csői a kövezeten. A Hangház Sándor- 
utcai kapuja előtt nagy jövés-menés 

_ A jó öreg Hangház. Eddig ezer 
kilencszázhuszonöt esztendeig megél 
tünk nélküle. S most: ha elmúlna egy 
nap és nem volna: sánta lenne ez
után a kedvünk. A lüktető életne 
szerves része, íze és sugallatos ereji 
a rádió. Pedig még csak kölyökerejé 
mutatja. Mi lesz, ha sudaras szép le 
gennyé serdül egyszer? . . .

Az előcsarnok:
Várakozók néma hadserege. Kató 

nák, kereskedősegédforma uracsok 
dússzínű delnők, kottacsomagot paj 
zsoló művészek, Marién Ditrichek, 
szolgák, két-három gyerek, egy pó 
hálóképű tipegő anyóka,, . .  ülve é: 
állingálva.

Egyik sem szól a másikhoz. Fölé
nyesen, vagy szomorúan, vagy kö
zömbösen, vagy kihívóan reflekto- 
rozzák egymást. Csendben. Nagy 
csendben.

Zeneszek cihelődnek a hangmű 
helybe. . .

Egy pillanatra átvillan Tomcsány. 
árilök feilérkönenves alak'a a-A:

no,

né
ma-

mérnök fehérköpenyes alakba 
erősítő-terem felé siet. Egyik 
műsormester jön, ugyancsak fehér 
munkaköpenyben. Meglát, megfenye
get és durcás-mosolyogva:

Mindig a műsorközlőkkel var 
bajuk . , .  Pedig mi igazán mindent 
elkövetünk . . .  A múltkor megírták. 
hogy valaki közülünk felolvasás köz
ben ásított Hát szabad ilyet meg 
írni? Amikor nem is igaz? (És : 
mosolygás és az ujjfenyegetése még 
mindig tart.)

(Védekezünk:)
— No, hogy megírták? .. Ebben 

aztán̂  igazán nincsen semmi. . .  Sőt: 
az ásítás: a szóban,orgó műsorközlő
nő önkénytelen kritikája volt az az 
napi műsor felett. Ásított. Egy szim
patikusát. És így önkénytelen bírála
tot mondott a műsor felett. Ez így 
volt szellemes,, újdonság és ötlet.

A második emeleten még na
gyobb a csend. Pedig nagy a sürgés, 
tevés-vevés itt is. Hivatalnokok. Ren
dezők. És hölgyek. Bundában. Szé
pek. És urak. Beboccájtágra várnak. 
Egy tizenhatéves kislány a nagyma
mával. Félénken és pirulva. Várnak 
Jzöts direktor úr ajtaja e.őtt.

Berreg a csengő.
^Altiszt rohan, tárja az ajtót, 

hány lépés — és már ülünk -is a 
gyár rádió vezérkari főnöltének szo
bájában.

(És most az alább következő in
terjú jön. De — nehogy azt gondolja 
a nyájas olvasó, hogy e sok érdekes
ség ilyen szép folyamatosan került a 
toll végére. A direktor úrral majd 
egy félórát beszéltünk. Közben hu
szonhétszer telefonált, 12 levelet alá
irt, beszélt a Vígszínházzal, intézke
dett, .hogy Cselényi helyett László 
neve kerüljön a műsorba, értesítést 
küldött Sipőcz polgármesternek, uta
sítást adott két hivatalnoknak, egy 
titkárnak és titkárnőnek, elszívott 
12 cigarettát (az egyilcnek füzével a 
másikat meg gyújtva), jegyzeteket 
készített és beszélt — és mindezt egy 
félóra alatt.)

— Olvasóink zöme mostanában az 
épülő adóállomásokra vonatkozóan ad 
kérdéseket nekünk. Szeretnék felvilá
gosítani a nyilvánosságot, meg akar
juk szüntetni a sok mende-mondát, 
mely az építkezés elhalasztását kon- 
kolyozza a köztudatba. Mikor kezdik 
meg üzemüket ezek az állomások?

— A közvetítőállomások, melyek a 
vidéket látják majd el a budapesti 
műsorral, nyár derekán megkezdik 
működésüket. Ez most már egészen 
bizonyos, egyik vidéki közvetítőállo
másnak sem lesz azonban közvetlen 
stúdiója. Külön müsorközvetítésre te
hát nem alkalmasak. De erre nincsen 
is szükség. Ez felesleges luxus volna. 
Németországban is, ahol pedig hatal
mas kuUúrgócponiok vannak, egyre

jobban hajlanak a műsorok közpon
tosítására.

— És a Magyarországadó?
— 1932 karácsonyán kezdi 

működését.
meg

Szó sincsen arról, hogy mi a nagy
adó építkezési munkálatait el akar
tuk volna odázni. Sőt. Teljes lendü
lettel folynak az előkészítési munkák,

— A párhuzamos műsor?
— örömmel jelenthetem:
a párhuzamos adás lehetősége 
nem terv többé, hanem megva
lósult elhatározás. 1933 nyarán 

erre is sor kerül.
Ehhez azonban

a stúdió lényeges kibővítésére
van szükség. A Nemzeti Sport már 
megírta, hogy a hangházzal szomszé 
dós telken új hangműhelyt tervez a 
rádió és a posta igazgatósága. E, 
azonban még csak terv.

Lehet, hogy a megoldás sokkal 
nagyobb arányú lesz. mint ezek 

az első elgondolások.
— És ez a megoldás?
(Szöts direktor úr rejtélyesen mo

mlyog:)
— Hivatalos titok. Az iigy most 
kerül tárgyalás alá Várjuk meg

a végét.
— Mikor ad a Hangház Ameriká

nak műsort?
— Két amerikai adóállomással 

folytatunk tárgyalásokat.
Valószínű, hogy Budapest feb
ruár havában ad műsort Ameri

kának:
magyar dalt és magyar cigánymuzsi- 
át. Elképzelhetetlen nagy érdeklődés 

nyilatkozik meg a magyar népi mu
zsika iránt a nagy tavon túli or- 

ágban . . .
(Gratulálunk a Maya közvetítéséhez.

z az egészséges újítás színes és gaz
dag lehetőségeknek mutatott új ös 
vényt).

— Lesz ezeknek a közvetítéseknek 
folytatása?

— Lesz, feltétlenül lesz. A szinhá- 
ak belátták, hogy a közvetítések szá

mukra nem jelentenek kárt. Sőt. A. 
rádióközvetítés felkelti a színházak 
iránti érdeklődést. . Ezt nem én mon
dom, hanem a statisztika.

Büszkén á'lítom, hogy hatévi ne
héz munka után nagy elégtétel 
számomra, hogy a színház és a 
rádió baráti kezet nyújtott egy

másnak
és vállvetett munkával dolgozik to
vább.

— Ma ott tartunk, hogy
a színházak, mielőtt próbára ad
nák bemutatásra kerülő darab
jaikat, az egyik súgópéldányt a 
Magyar Hangháznak Is megkül

dik,
hogy megmondjuk: alkalmas-e a da
rab közvetítésre. Ha alkalmas, úgy 
összeül a színház és a rádió vezető
sége, előkerül a kék plajbász, kihagy
juk a sikamlósabb kissóldsolcat, rádió- 
szerüsítünle stb. stb. . . .  A próbákon 
már így is készül a darab . . .

— Milyen közvetítésekre van a kö
zel jövőben kilátás?

— Hogy a kabaré híveit kielégít
sük:

fogjuk a Vígszínház 
szilveszteri kabaréját.

közvetíteni 
nagysikerű
műsort most simítjuk mikrofon- 

szerűvé . . .  elvégre: a rádiót gyerme
kek is hallgatják.

(Itt közbevetjük:)
— Ml az oka annak, hogy a bu
dapesti rádió Európa „Iegfehé- 

rebb“ állomása?
. Vígszínház szilveszteri kabaréja 

csak nem „olyan” sikamlós, hogy azt 
cenzúrázni kellene? őszintén bevall-

va: az a benyomásunk, hogy a Ma
gyar Hangház műsora, túlsók szem 
pont figyelembevételével formálódik. 
Hitünk, hogy idebenn nagy az al
kotókedv, az újat teremteni akará: 
—- de: az embernek az az érzése
hogy külső, kulisszák mögött mozgó 
erők megnyirbálják ezeket a szárnya
kat, béklyót kötnek a repülnivágyás- 
ra, sterilizálnak . . .  Tudunk arról, 
hogy Maeterlinck Kék madár című 
mesejátékát le kellett venni a játék
rendről — külső utasításra! És tu 
dunk egyéb, hasonló tiltó demarsok- 
ról is. Ezekről méltóztassék valami 
mondani.

(Szöts direktor arcán az előbbi rej 
télyes némaság. Kezébe veszi a pa- 
pírvágókást. Játszik vele. Aztán 
mondja:)

— Tessék talán mást kérdezni!
— Egyszóval: a vígszínházi közve

títés. És azután?
— Szó van arról, hogy

mű'.orra vesszük majd a Hawai
rózsáját; a Magyar Színháznak 

valamelyik darabját
— és sok mást — már a közel jövő
ben.

— A magyar rádió műsorát a 
hangrevű bevezetésével igen színessé 
tehetné. Több ízben megírtuk már, 
hogy mióta az MTI hangosfilm-fel 
vevőgéppel rendelkezik, semmi aka
dálya sem volna annak, hogy a hang 
ház e berendezés segítségével olyan 
hangfelvételeket eszközölne, melyek 
egy heti hangrevű anyagát képeznék 
Például: Interjú Gömbös honvédelmi 
miniszterrel. Mit mond X. Y. szerzi 
a most bemutatásra kerülő darabjá
ról? Z. feltaláló nyilatkozik gépé
r ő l . . .  Békeffy konferál.. Egy tűz
vész helyszíni riportja. Egy külföldre 
utazó művész búcsúzik a pályaudva
ron . . .  A nagybeteg költő lakásán, 
~tb. stb.

Ez a revű feltétlenül sikert hoz
na és ragyogó anyagot szállí
tana a Sínd'ó felállítandó hang

tára számára.
— Az ötlet kitűnő. Feltétlenül 

megérdemli, hogy megtárgyaljuk. És 
az a hitem, hogy az ötletből valóséig 
lesz.

— A sajtó és a rádió viszonya?
— Az a meggyőződésem- — s e  

meggyőződésem mellett végsőkig ki
tartok:

a rádió nem konkurrálhat 
sajtóval.

Munkájuk párhuzamos, egymást ki
egészítő és egymásnak segítséget 
nyújtó. Hivatalbalépésem óta szem 
előtt tartottam, hogy ennek a meg
győződésemnek érvényt szerezzek. S 
ez eddig sikerült is és sikerülni fog a 
jövőben is . . .

(Fél egy. Üjabb hivatalnokraj tü
relmetlenkedik Szöts direktor ajtaja 
előtt. Szól a hangszóró..; Búcsú
zunk.)

Greía Garbónak mégis csak So- 
merstít Maugiiam ír filmet. A je.es 
írót szerződtette a AIe.ro UM. Soaier- 
set Maughamnak parádés szerepet 
kell írnia Garbó részére. Kivété.csen 
azonban engedélyt kapott arra, hogy 
nem Hollywoodban, kell dolgoznia, 
hanem New-Yorkban ütheti fel a 
tanyáját. Maugham egyszer már ka
pott meghívást, de akkor felborult a 
megegyezés, mert az írt szerep Gar
bónak nem tetszett, viszont az angol 
író nem volt hajlandó engedménye
ket, változlatáspkat tenni'.

* A harcok alatt hallgatnak a mú
zsák, mondja a régi latin köz aon- 
dás és ennek -a közmondásnak érde
kes, szép és művészi illusztrációja a 
Csákó és hegedű című új Warner 
First-film, amely legközelebb kerül 
a budapesti közönség elé. Egy ka
tonatiszt cs egy hegedűművész, két 
jóbarát regénye ez a film, amely egy 
lány körül játszódik és a békebeli 
Becsben, békebeli hadseregben kez
dődik. hogy a háború viharán ke
resztül, amikor a szerelem és a mű
vészet elhallgatnak, eljusson nap
jainkig. Bécsi hangulat, bécsi muzsi
ka, az igazi béke mosolyog reánk 
erről a filmről, amelyet a Pátria és 
Fészek mozgószínház mutat be Bu
dapesten.

S  I k I .  f  iSfiáíE

NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Jégcsap 
(B).

KAM ARASZINHvZ: (bárómn. S) Por
cellán.

VÍGSZÍNHÁZ: <81 Kényes válópBr. 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) A torockól 

menyasszony.
MAGYAR SZÍNHÁZ: (8) Rád bízom a

feleségem.
VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Trubadúr. 
KIRALYSZINHAZ: <81 A ..Fehér ló“ . 
FÖV. OPERETTSZINHAZ: (8) Maya. 
ANDSASSYUT1 SZÍNHÁZ: (9) Az igazi 

asszony.
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: (6, 9) A dró

tostót.
BOYAL ORFEUM: (fél 5, fél 91 5 Jn 

netro.
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Rótt és 

Tábori.
STETNHARDT SZÍNPAD: (Uáromn. 9) 

Stenihardt,

F ilm s z ín h á z a k  m ű s o r a
BEI.VVROSI lírányin  21 T.i 83 S— 

29. (Előadási 5. negyed S. negyed,9, 
fél 10. Három ablak kelet felé. (Kém- 
történet.) — Három piros rózsa. (A 
szerelem és önfeláldozás regénye.)

HODOGRAF íV llI Joz-et körút 63 T.S 
38-4-76.1: Előadás: fé! 5, negyed -5. 
10. Vas.: 2-től. A koncert _ (Olga O e- 
hova és Walter Jansson vígjátéka.1, —■ 
Cowboy banditák. (Rithard Arién.) *** 
Bimbó, mint postás. — Híradó

BUDAI APOI.LO II széna tét 1 SÍ 
—5-00.1: Előadás: fé! 5. 7. fél Ki Vas. 
fél :>\ hárornn 5 negyed 8. hármon ló. 
A 4 renegát. (Noali Beery, Warner 
Baxter, Myrna I.oy; idegen légióbeli 
történet.) — Leányhűség (vidám film
regény). — Híradó.

CAFITOS (VII Baross tér Jegyrende
lés: 34 3-37 (Előadás- 4. 6. H, 10 Vas. 
3 kor is. Borneoi maharadzsa (film
történet: Charles Bickford, Roso Ho- 
bárt). — Tusi és Willi (triikkfilm). — 
Híradó.

CHICAGO VII István fit 88 T 32-1
73.1: Előadás: 3, fél 8. 1(1 finnen, vas.. 
3-tól. Rad'oriporter. (Hollywood .sztár
jaival — németül beszél.) — Sían és 
Pan lakást keres. — Az utolsó kaland
— Magyar biradó.

CORSO IV Váci iilua 9 T 87 4 112 »
Előadás: 4, 6. 8. 10 Hangos Híradók.
— Emil és a detektívek. (Fősz.: Fritz 
Rasp, Kiite Ilaaek) -  A növényvilág 
csodái (hangos kultúrfilm).. — Az idő
jós (k. kultúrfilm).

I> (S Í VI.. Per A? mini! 28 T 31 -8—
43 23 9 32, II 8 03 , Előad 4. ». 8. 
(0 Vas., ünnep 2 kői is Hangos hír
adók. -  Molnár Ferenc világhírű szín
műve- Liliom. (Charles Farell, Rose 
Hobart, Estello Tay'or.)

ELIT V Lipót korul tó í - Ifi I 31 le
Előadás: 4, 7, 10. (Folyt.) Egy kis bal
lépés (zenés vígj., Renate Müllevt. — 
Katonák a strandon (vígj.; Fritz 
Sehultz. Uans Jankermann).

I ÉSZ EK V ili Irzsct korút 70 1 46-
0—40.): Előadás: fél 3, negyed 8. hó,- 
romri. 10. Vas. fél 3-tól folyt. Vas. d. 
e.: Gurleszkmatlné. — Csákó és hegedű. 
(Szerelem a kék Duna mentén, 14 fv.)
— Miki. mint úrlovas — Bostoni görl- 
jazzöand.

FÓRUM I'll.M SZtM l\Z Kossuth Lajos- 
utca 18 T 893-43. 897 07 ): 5, negyed 8. 
told V n -. sziitnli ünnep 4 », 8. 10
Exfeleség. (Norma Sliearer filmje a mai 
házasság problémájáról i — Híradók.

IMPER1A1 V II, Dembinszky utca ös 
Aréna tit sarok T : 32 s 90 i Előadási 
5-től, vas.: fél 3-tól folyt. Trader Horn 
világLilm; Harry Carrey). — Flippy a 
(egyházban. — Hangos híradó.

JtiZSEFV\l,’ OSl Kálvária tél 6 T : 34-
(í- 44.): Előadás: fél 3-től, vas ‘2-től
folyt. Ilalálzuhatag (dráma 9 felv., 
Louis Treiiker). — Bohóc és táncosnő 
(filmoperett; Nagy Katói. — őfelsége 
a vigéc (vígj ; Salamon Béla).

KAMARA (VII., Dohány u 42 44 Tel.:
44 (1 -271 Előadás: 6 8. 10 Vas és 
ünnepnap: 4 kor is. Hangos híradók
— Molnár Ferenc világhírű színdarab
ja : Liliom (Charles Farell, ltose Do
llárt, Esteile Taylor I

1 DOVIKA IX riló itit Ilii. Előállás: 
fél 5. 7. -gvn 10 Vas 2 tői folvt 
Mona Lisa elrablása (Willy Forst fő
szerepben.) — Pesti fiú (filmtörténet;
9 felv.).

NÉP Váci fit 70 r : 92 6 K0 i ílétk.l
5- től. vas és ünnepnap: 3 tol folyt.
X 27. — A titakzatos asszony (kém
dráma Marlene Uietrii-li el), - Viirö* 
macska. (Verebes Ernő kalandos vig- 
játéka.) — Eox híradó.

OMNI A V ili., József körűt és Kölcsey 
utca sarok T . 30 I 35 > Western 
Elcctrlc-leadógépcn Fél 4. fél 0, fél 8, 
fél 10 Hangos biradó. — A horneól 
maharadzsa (A pompa, a szerelem és 
az izgalmak filmjei -  Burlesz..ek

ORION (IV Eskii-tér 3 T.: 82 1 02.1:
Előadás: fél (i, fél 8, tél 10. Vas.: fél 
4-kor is. A borneói maharadzsa. — 
Liszt Ferenc (zeneképi. — Híradó.

PALACK PII.M S7.IM t\* Erzsébet kőr
út 8 Telefon 365 23 - El ad : 4 6. i
10 Ilyppnlil. a laká.1 (Magyar han
gos film Irta Zágo.< és Nóti Játsza: 
Csortos. Uóth Ka bős stb.l -  Hangos 
híradók

P TRIA iVIIL. Népszl iház n 13 T : 43
6— 73.): Előadás: fél f, negyed 8. há- 
romn. 10. Vas. fél 3 tói folyt. Csákó 
és hegedű. (Szerelem a kék Duna men
tén, 14 felv.) — Miki, mint úrlovas. — 
— Bostoni girl jazzbaud.

_ (Nagymező n 23- 
tfir.-íS 24 1 220 98 29J

D  H  S t l i S T f f f f C 1 5I,I: 7 6 lg folyt.
it ,zu,íi» o. h ioA mőRí ® m kT Vas és ünnep 1-4

n i r i :«  m i  m i .vi ii folvt. azután 6. 8,
10. Ex-feleség (Nor

ma Rhearer film je ) -  Flippy. — Hír
adók

ROXY (V II, Rúkncz ál 85 T.:.l 43 8 -  
24.) Előadás 4 tői i ns 2 tői folyt 
Budapesten először! Csákó és hegedű 
hangos filmoperett; 11 fej., Alexander 
Gray, Aliee Day). — A 4 rencrát * 
(hangos dráma; Noah Beo-y, Warner 
Baxter). — Hangos híradó.

HOVA! APOI.LO Erzsébet korát 4S Ti 
J 421) 46. 419 112.1 Előadások: 5. VÁ 
fél 10 fizomt- . vas 4. <>. s, io váp 
d p fél 11 I.nkner Bácsi tD-ermek 
színháza K-i ettKisasszony 'Bob
váry Stolz. Hód Itoda lunmpeiettje 
Kösz Halmay Tibor. Dolly Haas Gus
táv Frőhlich' -  Magyar V!|sghtradó

14TRA IX . Fllflt ut 69 i Előállás 565,
7, negyed 10. Vas.: 8-tól folyt. _ Bitmr 
eg kekitő. (Harmi Niese kettős sze en-
téT 8 7eU-')k°r 'eSZeI ai Cnyéra lvísjá'

zzr-mr .nm hqi ; >m i».:ieii!i: m
(Teréz kőrút 60 T : 197—
6i -68.1 • Előad . 3. G.R. 'ő 10, Szarni* vas., {innen 4  

10. Emil és a det^-tí* 
vek. (V ígi 8 felv i A nö
vények szerelmi élete —■ 
Kutyaiskola. (Kultúrffl- 
mek.) — Hangos híradó.

CORVIN V ili József kőrút és difit át 
saruk 1 38 9 8b 39 3 84. E'ő
adás: fél 6. fél 8. fél II) Vnsár-
és ünnepnap fél 4 órakor is. Emil és a 
detektívek. (V íg j. 8 M v.l -  A Iliivé- 
nyék szerelmi élete iKultúrfilm.i -  
Hangos híradó

1 *f ANIA 1 Rákóczi át í', T • 460 -45 ás 
460 46.1: Előadás: 5. negyed 8. fél 10. 
Vasár és ünnep: 4. 6. 8, 10 Táncol a 
kongresszus (Lillan Hnrvey, Willy 
iritsch. US Hardver. Uoorad V#»aM ••




