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MaÉta aKeleti pál?aadvaronünnepélyesenfogadj!
ahazaérkezőCsikókat

20 (ük

Kedd

Ma délben egy óra 12 perekor a
Bé«s felöl érkező gyorsvonattal jön
nek haza, a Csikók. A Keleti pálya
udvaron lesz az érkezés, még pedig
ünnepélyes keretek között, miután a
profiszövetség elhatározta, hogy *
Hollandjában és Németországban szé
pen szerepelt csapatot ünnepélyesen
fogadja. Az ünnepi fogadtatásnál 3©*
len less a profiszövetség több vezető
embere, képviselteti magát azonban
az MLSz is.
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l Ura,. Amerikában'« esmü
töUftemm <Mf BeííöMre negyedévre 12 P, így
áöasfií® 4.89 P, Ausztriába eegyedéTre 15 P, Ceíhszláv ákiába és Kömántóba ló P e-véb külföldre 18 P

Szombaton Lipcsében, vasár
meghívta Budapestre az angol
n ap Drezdában Játszik
labdarúgó válogatott csapatot
Újpest csapata

Az MLSz elnökség© tegn ap

A meghívás ez év tavaszára,

.'

“

Lipcsében a VfB, vasárnap a bajnok Dresd
nraáfusra, vagy júniusra szól
ner SC lesz a lilák ellenfele
A pontos terminust az ango
lok maguk választhatják meg
Már Drezdában van a csapat
— Saját tudósítónktól —

A Nemzeti Sport éppen vasár
napi számában bécsi levél kereté
ben számolt be arról, hogy sző
lehet-e az angol válogatott 1932.
évi kontinentális útjáról. Cik
künkben kitűnt, hogy mindezideig
az angolok a kontinensről meg
hívást nem kaptak., tehát az angol
szövetség nem is foglalkozhatott
még ezzel a kérdéssel. Sir WaJJ,
az angol szövetség
főtitkára
azonban kijelentette, hogy amenynyiben meghívás érkezik, az angol
válogatott csapat útjára könnyen
sor kerülhet.
Ez a meghívás hamarosan el
érkezik Londonba,
amennyiben
már úton is van s annál inkább
érdekel bennünket, mert

A tanácskozást maga Tibor Lajos
társelnök vezette. Itt elhatároz
ták, hogy
az angol válogatottat meg
hívják tavaszra Budapestre.

Hazaérkezés hétfőn
—• Telefonjelentésünk —

fÚjpest diadalmas berlini mér
kőzése, amint már előre jeleztük,
újabb lekötéseket vont maga után.
Á további program a tegnapi nap
folyamán vált véglegessé, amint ez
a bajnokcsapat túráját vezető
Lamgfelder Ferenccel folytatott te
lefonbeszélgetésünk nyomán az
alábbiakban kiderül:)

Rögtön körvonalazták azt
is,
hogy a mérkőzés május vagy jú
nius hó folyamán kerülhet sorra.
Ennek megfelelően azonnal leve
let küldtek az angoloknak, jelezve
benne azt, hogy ha a meghívást
elfogadják, akkor a mérkőzés
napját a két hónapban maguk
Drezda, január 11.
választhatják ki.
Itt vagyunk Drezdában, ahová
Ha az, angolok elfogadják &
meghívást, —- ami igen könnyen a berlini mérkőzés után átutaz
lehetséges — akkor tavasszal a tunk. A mérkőzés utáni tárgya
lások ugyanis ily irányban vezet
magyar közönség
tek sikerre és szombatra Lipcsé
bomba válogatott műsort
nek, vasárnapra pedig Drezdának
az MLSz küldte el.
élvezhetne, hiszen hogy mást ne a meghívását fogadtuk el.
Tegnap délben a labdarúgó szö említsünk, az angolok mellett
Főhadiszállásunkat itt, Drez
vetségben ugyanis
még az olaszok is ellátogatnának dában ütöttük fel. Itt tartunk
hétközben, kedden vagy szerdán
Budapestre
érdekes tanácskozás folyt.
könnyebb tréninget, innen uta
zunk át pénteken a nem messze
fekvő Lipcsébe, ahol szombaton
játszuk túránk második mérkő
zésest. Ellenfelünk a VfB Leip-

CédaUcs
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Budú.%

Szukovátiiy Imréi vetlek számí
tásba az alimpiai gyűjtés
amerikai vezelöjekénl, ő azonban
aligha vállalja

itrfet*sczuej

— Saját tudósítónktól —
A MUSz belföldi nemzetközi programja egyre bővül. A né
met, osztrák és csehszlovák vendégek beleegyező válasza után
tegnap az olasz szövetségtől érkezett válasz a MUSz-nak Costolit érintő meghívására.
Az olasz szövetség közli, hogy a május 15.' és 16-iki jubiláris versenyre
saját költségén elküldi Costolit,
hogy azonban Costoli e napokon milyen vérsenyszámokban
indul, azt csak később, ha már Costoli edzése előrehaladottabb
lesz, tudja közölni.
Taria pesti indulásáról érdekesen értesülünk. O maga eddig
semmiféle határozott választ nem adott, ellenben a párisi „Eau,
Sport, SoleiH’ című lap közöl vele folytatott beszélgetést, amely
az olimpia előtti munkájával foglalkozik. Tar is itt kijelenti,
hogy Los Angelesben legalább egy hónappal előbb ott kell lennie,
hogy a kiimát megszokja. Ezenfelül három nemzetközi start vár
rá: februárban Kopenhágában indul, utána Magdeburgban, majd
pedig
Magyarországon, ha Bárány határozott választ ad neki,
hogy az olimpia előtt hajlandó vele találkozni.
Taris
startjára
számítani,

tehát

május— júniusban
,»

Szekeres megválik
Nagy Károly tói?

feltétlenül

lehet

A német teniszszövetség elha
tározta, hogy a január 23-án és
24-én Stockholmban rendezendő
. Ellenőrizhetetlen hírek szerint Sze- német— svéd fedettpáiyamérkőzésés Dessart
keree békés és kölcsönös megegyezés re Nurney (Köln)
ed
megválik
vezetőjétől,
Nagy (Hamburg) játékosokat küldi ki.
Károlytól, aki őt két esztendőn át A németek ellenfelei az egyesben
sikerről sikerre vitte.
Oestberg és AUan Thorén, a páros
i A kenyértörést állítólag anyagi ban Oestberg— Ramberg lesznek.
differenciák idézték elő. Arról is be A mérkőzést a Davis Cup szabá
szélnek, hogy egészen más természetű lyai-szerint játszák.
okok is elősegítették, hogy a „szétAussem Cilly, a kiváló német
jdlaszthatatlanok'’ most búcsút mon teniszezőnő, aki nemrég súlyos
danak egymásnak.
vakbélmütéten esett keresztül, már
lábbadozik Ez alkalommal megje
Ennyit a híresztelésekből.
lentek nála a német sportsajtó ki
Az érdekeltek ezzel szemben mifiküldöttei a schwabingi kórházban
dant tagadnak.
és átnyújtották a német sportHogy mit hoz az idény nyitánya ujságírőtirsadalom által a legjobb
mégis,? Lehet, hogy addig a béke is német hölgyteniszezőnek felaján
Megkötődik ~ ha arra egyáltalában
lott „aranyszalagot”.
szükség mutatkozik. . .

— Saját tudósítónktól —

zig. Kitűnő csapat, de az igazi
nagy mérkőzést vasárnap kell
megvívnunk itt, Drezdában.
A lipcsei mérkőzés után azon
nal visszatérünk ugyanis ide s
vasárnap kiállunk a kerületi
bajnok, volt birodalmi bajnok
Dresdner Sport Club ellen, Jimmy
Hogan csapata ellen. A mindig
kitűnő DSC jelenleg is három
tiszta ponttal vezet bajnokságá
ban, gólaránya pedig kolosszális,
6 8 :1 1 ...
Hozzátehetem
még,
hogy a 68 gólból harmincegyet
Richard Hoffmann, a legjobb né
met csatár lőtt, aki talán mindez
ideig legnagyobb futballjátékosa
Németországnak.
Félreértések elkerülése végett
részletezni
akarom a drezdai
mérkőzés lekötésének körülmé
nyeit. Mi pénteken indultunk el
Budapestről s itt győzelmes va
sárnapi
mérkőzésünk után a
drezdai urak azonnal meghívták
csapatunkat 17-ére. Én emlékez

tem, hogy erre a napra az erede
tileg Kék Csillagok néven szer
vezkedő Sabaria, Bocskai és IIL
kerület egyesített csapat kötött
le a DSC ellen mérkőzést. A
drezdai urak azonban felvilágosí
tottak arról, hogy ők már pénte
ken, tehát éppen Budapestről
való elindulásunk napján lemond
ták ezt a mérkőzést, mert tudómásukra jutott, hogy a Kék
Csillagok ugyanezen a napon
Franciaországban is játszanak s
nem tudják garantálni, hogy ide
a legjobb játékosokkal jönnek el.
Minthogy a drezdai urak bebizo
nyították, hogy a mérkőzés le
mondása már nanokkal előbb
megtörtént, nem láttam akadá
lyát annak, hogy elfogadjam va
sárnapra szóló meghívásukat.

Langfelder Ferenc.

a fw e H w á w s
Saját tudósítónktól

A berlini gyors pontosan gör
dült be a Nyugati üvegje alá.
Nála csak a Ferencváros hívei
voltak pontosabbak, akik a vonat
érkezése előtt Mailinger Béla
elnökkel az élükön szép számmal
jelentek meg a pályaudvaron,
hogy üdvözölhessék
a
német
földről, hosszú túráról érkező
zöld-fehér csapatot. Az elnökség
tagjain kívül a ferencvárosi tá
bor különböző frakciói is mind
képviselve vannak, de itt van
Korányi is, aki Szegedről érkezett
az este, hogy várhassa társait s
Szukováthy Imre azonban ily eljött eléjük Furmann is, hogy
hosszú időre aligha válhatnék meg kezet szorítson a fiúkkal.
a Testnevelés! Főiskolától, ahol
Bukovai az első, aki leugrik a
helyettese nincsen. Különben hivata kocsiból s szinte pánikszerűen
los felkérésre, vagy megbízásra ^ a siet el a pályaudvarból. De rohan
tegnapi nap folyamán nem került Turay, a nyomában meg Takács
sor s a gyűjtés vezetőjének kiszeme
lése még valószínűleg sok gondot okoz Géza is, hogy még elfoghassa az
Éppen csak
majd, mert akik Szukováthy mellett utolsó villamost.
számításba jöttek — Donáth dr., kezet szorítanak az üdvözlőkkel
Misángyi Ottó — szintén abban a s_ elköszönnek a rájuk köszönök
szapora
léptekkel
bajban vannak, mint Szukováthy — tői, azután
negyedévre egyikük sem hagyhatja sietnek tova.
oda polgári foglalkozását.
Nem csoda, hiszen már éjfélre
Hogy Szukováthy nem mehet Ame jár s a társaság tegnap, vasárnap
rikába, az már az eb'ndúlásnál nagy este hét óra óta utazik. Este át
hátrányt jelent. Alighanem az lenne mentek Drezdába s onnan érkez
ebben az esetben a legcélszerűbb, tek most egyhuzamban Budapest
hogy a gyűjtést itthoni magyar ve re. Ezt már Klement Sándor, a
zető nélkül indítsák meg.
túra vezetője mondja el, aki azon
nal nagy méltatlankodással emle
geti, hogy itthon nem méltányol
Kolozsvárra, január 24-én a követ ták eléggé a Ferencváros eredmé
kező három gyorskorcsolyázó utazik: nyeit. Pedig a csapat az egyetlen
saarbrückeni mérkőzést kivéve,
Hidvéghy, Erdélyi dr. és Mosánszky. mindig városi válogatott ellen ját
A három gyorsorcsolyázó a román szott s, a mannheimi vereség kivé
bajnoki versenyen képviseli a BKE telével mindig győzött is.
színeit. A bajnokságot a KKE rendezi
— Az a mérkőzés peckes eset
volt Az előbbi jeges, kemény pá
az•egyesület jubileuma alkalmából.
Az olimpiai kiküldetések céljaira
Amerikában tervbevett gyűjtő akciót
egységes vezetés alá akarják juttat
ni, amint azt lapunk tegnapi számá
ban megírtuk. Az olimpiai bizottság
gazdasági albizottságában több név
merült fel a gyűjtés vezetőjének ki
szemelése során, a kombinációk élén,
mint értesülünk, Szukováthy Imre
dr., a Testnevelési Főiskola igazgató
ja haladt. Szukováthyt páratlan szer
vező képessége, az összes sportágak
ban való otthonossága, két amerikai
útja során megszerzett nagyszerű
összeköttetése
a legalkalmasabbá
tenné erre a szerepre.

A drezdai mérkőzési után vo
natba széliünk s hétfőre már
haza is érkezünk.

lya után összetörve állott ki a csa
pat s nem tudta eléggé kifejteni
tudását, nem volt élég ereje a
gólratöréshez. De még ezután a
mérkőzés után is kitűnő kritiká
val emlékeztek meg a német lapok
a játékról, a ferencvárosi fiúk tel
jesítményéről s valósággal ára
doznak a magyar csapatról.
A játékosok különben va'amenynyien egészségesek. A vasárnapi
mérkőzésen Angyalt meglehetősen
keményen gázolták le a kasseliek és
Sárosi is olyan rúgást kapott az
egyik lábába, hogy ki kellett álla
nia. Nem is játszhatott tovább.
Később azonban teljesen rendbe
jött s most fürgén, vidám arccal,
bár kissé gyűrötten tart kife’é a
pályaudvarról. Az említetteken kí
vül csak Berkessy kapott komo
lyabb rúgást, de nem olyat, hogy
hátráltatná a játékban.
A hozzátartozók és a rajongók
hada gyorsan szétszedi a játékoso
kat. Amint a pályaudvarról kiér a
gárda, már el is tűnik az éjszaká
ban. Csak a vezetőség van együtt
tovább is, Maüinger Béla, Pataki
Mihály, Fazekas dr., Weinbeer Já
nos és mások Klement Sándorral az
egyik kávéházba vonulnak, hogy
megbeszéljék még a túra esemé
nyeit s hallgassák azon melegiben
a túra vezetőjének beszámolóját.

.Mobiano
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1907, január(.Jégbúcsú a nagy jégen)
A BKE ezévi ünnepségeit január
13-án. nagyszabású jégbűcsűval kezdi,
A jégbúcsú igen családias jellegű
lesz s kiváló érdekességgel bír a fran
cia négyes, amelyet négyszáz pár fog
táncolni. Vajda Hunyad előtt lesznek
a falusi sátrak, a betonpályán külön*
féle mutatványos bódék lesznek.
(Pilgrím veresége)
Múlt év tavaszán az athéni olim
piai világbajnokságon váratlanul
tűnt fel az amerikai Pilgrím, aki a
világ legkiválóbb futói ellen meg
nyerte a 400 és 800 méteres világ
bajnokságot. Azóta ritkán szerepelt g
csak most indult egy nagy meghívás!
mérkőzésen. Amerikában és Angliá
ban szokásos, hogy az egyes verseny
számokban csak olyanok indulhatnak,
akiket erre a rendező egyesület egye.
nesen meghív. E félrnérföldes ver
senyen Pilgrím vereséget szenvedett.
Első lett M. W. Sheppard 2 p 04 mp
alatt 15 yarddal Pilgrím előtt(Magyarok a bécsj korcsolyázó
világbajnoki versenyeken)
A BKE a január 20-ára kiírt vi
lágbajnoki versenyekre a következő
nevezéseket adta le; hölgybajnokság:
Kroriberg'er Lili, műkorcsolyázó világbajnokság; Urbáry Sándor, gyors
korcsolyázás 500 méterre; Haraszthy
Lajos, Péczely Andor, Leviczky Ká
roly, Manno Miltiades, gyorskor
csolyázás 1500 méterre: Péczely An
dor, Haraszthy, Leviczky, Manno,
Schick L, gyorskorcsolyázás 5000 mé
terre: Schick, Haraszty, Leviczky.
(A MASz—MOTESz-harcról)

azt az érdekes közlést olvassuk, hogy
a MASz közgyűlés előtt állván, erős
szerző munlcát fejt ki. A MASz tagegyleteinek száma az Ny TVK be
lépésével i7-re szaporodott. A két
szövetség tagegyleteinek száma éppen
egyforma lett így!

H o g y a n láfja a le g n a g y o b b
am atő r alszövetség elnöke
a la b d a rú g á s reform ián ak
n a g y elvi
Beszélgetés Zsafnéczoy .Jánossal a futball ak
tuális problémájáról
Saját tudósítónktól
A labdarúgás reformja újabb
döntő stádiumba jutott A szövet
ségi alkotmány sok tagból álló
szervei nem bizonyultak alkalmas
nak arra, hogy ezt a nehéz problé
mát megoldják. Az MLSz elnök
sége éppen ezért teljhatalmú jog
kört kért a néhány taggal kibőví
tett elnökség számára, hogy ez a
tizes direktórium valósítsa meg a
nagy reformot.
Ezt a tizes direktóriumot majd
csak a januárvégí közgyűlés fogja
megválasztani,
addig
szélcsend
uralkodik tehát a reform frontján.
Minthogy azonban a labdarúgás új
rendszere sokban függ attól, hogy
a legnagyobb alszövetség, a BLASz
milyen álláspontra helyezkedik az
egyes kardinális kérdésekben, úgy
éreztük, hogy a kibontakozásnak, a
reform sikerültének teszünk szol
gálatot,
ha
megszoptatjuk a
BLASz elnökét, Zsarnóczay Tánost,
mit is vár a reformtól a budapesti
amatőrök
a{szövetsége,
hogyan
képzeli el ezt az áta’akulást, amit
olyan nagyon áhítoz mindenki, de
aminek formájában eddig egy jot
tányira sem tudott senkisem meg
egyezni.
Első kérdés:
— Aft a BLASz álláspontja a

(Utópia)
rendkívüli közgyűlés által a kibőví
Nekünk utópia, az angoloknak élő tett elnökségnek megadandó teljha
valóság. Hatalomról ábrándozunk talom kérdésében?
már altkor is, ha félszáz egyesület
— Még nem tárgyaltunk hiva
veti össze erejét egy szövetségben: talosan erről a kérdésről. Úgy
minő hatalma lehet az English Foot- tudom azonban, hogy a hangulat
balí Associatioimak a maga 10.002
egyesületével. . . Mert bizony ennyi nem kedvező e javaslat számára,
tagja van most az EFA-nak. E tí£.| Helyesebben: elvileg nem volna
ezernyi klub közül 507 professziómé- kifogásunk
a megoldásnak e
ta klub, tehát voltaképpen részvény- i módja ellen, a részletekben ázontársaság. És ilyen rengeteg- tagiét-1 bán előreláthatólag kikötéseink
szám mellett is az angol szövetségi j lesznek.
tanács sokkal kevesebb és rövidebb I — így túlnagytiak tartjuk a
gyűléseket tart, mint magyar kollé- tizes keretet. Elég volna egy hárf á; , V Hane^ net2 isJ ^ ám
esetleg ötös direktórium,
tejfölös szájú football „szakértő" Sokkal mo2prékonyabb és függetfíb
abba a tanácsba, amely a 10.002 egy lenebb lehet
egy ilyen kisebb
let dacára is csak 56 tagú,
testület.
(Az osztrák labdarúgóbajnok
— Az is kikötésünk lenne,
ság sorsa
hogy ez a direktórium kizárólag
csehül áll. Az OeFV három leg a reform ügyére kapjón meg
nagyobb egyesülete, a WAC, Cricke- bízást. A normális ügymenetet
terek és Vienna kívánságára kimon tehát a szövetség mostani szervei
dotta, hogy a bajnokságban való tartanák továbbra is kezükben.
részvételre nem kötelezi ezentúl az
— Van még egy meggondolá
egyesületeket. A nélkülük kiírt baj sunk: miután a gazdasági hely
nokságban viszont nagyon kevés ér
zet annyira bizonytalan, hogy
ték lesz.
senki sem tudhatja, mi lesz jú
(Közönségszámok)
niusban vagy szeptemberben, vá.
(A Nemzeti Sport ismerteti a prá lasszuk ugyan meg ezt a direk
gai Slavta kazönségrelcordjdt.) A tóriumot, de az majd csak az
Slavia pályáján lefolyt mérkőzéseket
1906-ban tavasszal 72.546. ősszel idény végén, tehát júniusban
45.932, összesen tehát 118.478 néző csinálja meg az új rend szabá
látogatta. Legtöbb néző (10.260) a lyait, amikor már tudja, hogy a
helyzet javulásával
két Sónthainpton mérkőzésen volt. gazdasági
A BTG mérkőzést 4864. a MAC-ét vagy romlásával kell-e számolni.
2528, az MTK-ét 3661 ember nézte
A második kérdés helyett előbb
végig,; '
vitatkozni kezd az újságíró:
— A két első feltétéi nem lénye

A Nemzeti Sport
az olimpiáért
Jelentettük, hogy a Nemzeti Sport
200 példánya előfizetési árának fel
ajánlásával effektive is hozzá kíván
járulni annak a nagyszabású ameri
kai gyűjtési akciónak lefolytatásá
hoz, melynek legfelsőbb irányítását
most már az OTT vette kezébe. Aján
latunkat vasárnap délelőtti ülésén; az
OTT kibővített gazdasági bizottsága
elfogadta.
A tegnapi nap folyamán értesítet
tük az OTT! olimpiai szakbizottságát,
hogy a 9 hőnapos előfizetési árból,
tehát a példányonkénti 9 dollárból a
portóköltségek részbeni fedezésére
szolgáló 1 dollárt pengőben is el
fogadjuk, így tehát az olimpiai ki
küldetés céljára felajánlott 1$00 doh
l&ron felfil további 200 dollár devizát
bocsájtunk az OTT rendelkezésére.

M orsson tejjel
távolítja el feles'.e.Tfi* hajszálait,
Morieeon-tei hasznain'

kényelme#

lálni öt olyan embert a futball
ban, aki minden egyleti érdek
fölött áll és a közbizalomnak ör
vend.
— induljunk ki abból, hogy te

terségasen húzza-halasztja a re
form megosinálásámer) nem szív
ügye a profifutba'l és nem is hara
gudna vagyon, ha a profifutbaü
csödbemenne, mert ezáltal csak az
amatőrök hatalma növekednék, ők
lennének újra égyedűluralkodók a
szövetségben?
— Ki kell jelentenem, hogy mi

— Ez természetes szükséges
ség. Hangsúlyozni akarom azon
ban, hogy a BLASz sohasem volt
azon a véleményen, hogy a PLASz
önállósága, autonómiája megszünjön. Véleményem szerint csak a
költségvetést
kell csökkenteni,
hogy az a minimumra szálljon le.
A beolvasztási terveknek nem
őszintén és komolyan meg va voltam híve soha.
gyunk győződve a hivatásos fut
— fis ha létrejön a Nemzeti
ball értékéről, a benne rejlő nagy
Bajnokság ?
kvalitásokkal és mi ezt igenis át
— Akkor is szükség lesz majU
akarjuk menteni a jobb időkbe,
mert ez a magyar futball fontos egy külön szervre, — elképzelé
érdeke. Mi csak az életképtelen, sem szerint egy elsőfokú és egy
gyö'céríelsn alakulatok továbbra fellebbezési bizottságra és egy
való fenntartását ellenezzük a két tisztviselőre — ezekre vár
majd az adminisztráció feladata.
leghatározottabban.
— fis mikor?
— Tehát?
— Most már meg kell várni a
— A II. ligának el kell tűnni
Magyarország nem tud 10— 12 rendkívüli közgyűlést.
— De azután?
profiegyletnél többet eltartani.
Futólépésben!
-— Hiszen, ka felállítják a Nem
— Úgy legyen!
zeti Bajnokságot, nem is lesz II,

liga!

— De mi nem vagyunk hajlan
dók a kimaradó műegylc.tcket be
fogadni.
Különösen úgv nem, Tavaly a kiesés ellen küzdött, az
hogy tőlünk- a III. vagy IV. osz őszi idényben ped’g már i negye
dik helyen is állt az
tályból mentek cl és most az I.
osztályunkba akarják őket ránktukmálnf.
— De hiszen ezen csak nem A
22 játékos közül egyedül Vida
bukhatik még- egy olyan fontos
II. játszott minden mérkőzésen

URAK

kérdés, mint a Nemzeti Bajnokság
életrehívásg ?l Szóval a BLASz
elvben a Nemzeti Ba^ntáieág Mvm!

— Saját tudósítónktól

M

í

Svájcnak nem .kall
az osztrákok egymás
közötti mérkőzése
Nagy attrakciónak szánták Zü
richben az új esztendő első vasár
napján a két bécsi csapatnak, a
Rapidnak és Floridsdorfnak egy
más ellen való mérkőzését, A
meccset nehéz talajon, szép játék
után — mint ismeretes — a Ra
pid nyerte meg 2:1 arányban, az
osztrákokra nézve azonban erősen
kiábrándító tényként kell megálla
pítani, hogy erre a mérkőzésre
mindössze 1500 ember volt kíván
csi Svájc legnagyobb városában,
Zürichben. Pedig a svájci sajtó
megállapítása szerint a mérkőzés
érdekes volt, mert nemcsak a szép
játék demonstrálását jelentette,
hanem elkeseredett küzdelem volt
a javából. De ha egyszer a sváj
ciaknak ez nem kell. . .

A törökök bemutatko
zása nem sikerűit
Görögországban
. Az első török csapat, amely gö
rög földre tette a lábát, 4:1
arányban kikapott az athéni kom
binált csapattól, amit a POK-ban
tömörült három vezető athéni
egylet, Panatineikoa, Olimpiakos
és Konstantinopulos Enosis játé
kóráiból állítottak össze. A török
csapat a Galata Szeráj és a Fener
Bagcse, tehát Sztambul két vezetőegyüttesének gárdájából került ki.
A Panatineikos új pályája meg
telt a mérkőzésre kíváncsi 20.000
nézővel. A törököktől mindenki
többet várt a Sztambulban muta
tott játék után. Tehnika dolgában
jobbak is voltak a törökök, de
nagy hibájuk volt, hogy még a
16-oson beiül is csak kombinálgattale éa nem lőttek. Egyetlen gólju
kat a mérkőzés utolsó percében
érték el sarokrúgásból.

Az úgynevezett társadalmi egye
A mérkőzés érdekessége az volt,
sületek között a zöld-fehérek mellett hogy a görög csapatot ezúttal nem
az URAK idei szereplése érdemel a megszokott válogatóbizottság,
különös figyelmet. Annál is inkább
díeséretreméltó az URAK teljesít hanem egy ember — régi játékos
menye, mert tavaly még a kiesés el — állította össze a három egylet
kerüléséért kellett küzdeni a palotai
gárdának. Da e tervszerű munka az
idén meghozta a gyümölcsét. Az
A jé g e n
idény eleién Jcney I.-et vesztette el a
gárda, aki lábtöréséből való felépülé
ötven fillér „olimpiai pótdljat”
se után csak egy meecren játsz ’ : szedtek vasárnap a jégen. Egy
bácsi a zsebében kotorász és így
hatott. A sérülése újból pihenőn?
kényszerítette.
' szál:
— Itt van hetven fillér, de
Vereséggel kezdődik a szezon: a
vigyék ki a Vitát is!
BSE-től kikap a csapat (3:4), de
azért megmutatja oroszlánkörmeit a
fővárosiaknak. Az Elektromos ellen
2:2-re végez,. de a Postástól nagy edzőjének javaslata alapján. így
balszerencsével
megint
vereséget tehát voltaképpen magyar trium
tételek fogják be-lekényszei íteni az t szenved (0:1). A következő meccsen virátus állította össze a görög
egyleteket ebbe a visszataszító'
® f?,r™ i *7* ! ? csapatot: Rauchmaul, Kilnsztler,

*’ — Igen. de csak bizonyos fel
tételek mellett.
Harmadik .kérdés:
— Mik ezek a feltételek?
— Azok a profiegyletek, ame
lyek kiesnek a Nemzeti Bajnok
ságból; hivatásos
játékosaikat
csak mint amatőrök-1 tarthatták
meg továbbra. Azok az amatőregyletek pedig, amelyek felkerül
nek a Nemzeti Bajnokságba, csalt
amatőrjátékosokkal működhetnek
továbbra is.
— Indok?1 ", ■
— Nem akarjuk, hogy vissza
térjen a régi álaraatőr gazdálko
dás.
— De hiszen éppen a fenti fék

rendszerbe. El lehet azt képzelni,
hogy az a vidéki amatőregylet,
amely olyan jó csapatot tudott
összehozni, hogy bekerült a Nemzeti Bajnötcságim, meg tudja azt
csinálni, hogy ne honorálja a já
tékosait, akik. majd látni fogják a
nagy bevételeket és akik érezni
fogják a polgári foghüke 'zárukban
is. hogy mit jelend az maid hétrőlhétre utazgatni az országban? fis
ha kiesik egy csapat, akkor már ne
adhasson, többé akármilyen kis fi
zetést se játékosainak, akiit évek
óta már kaptak fizetést? így kényszerítenénk bele az egyleteket
éppen újra a képmutatásba, a já
tékosok dugott pénzelésébe!
— De teljesem felesleges az
aggodalom, hiszen ha nem less mi
ből úgysem fog fizetni az a sze
gény kiesett klub. Viszont miért
fájjon az a szövetségnek, ha egy
felkerült amatőrklub most mdr,
amikor teheti, anyagi segítséget
nyújt az arra igényt tártó. hivatá
sossá váló játékosainak akik kiér
demelték és kiérdemlik azt játé
kukkal, A lényeg az, hogy minden
ki futballista, játékos, Az egyleti
és szövetségi nyilvántartás tartja
csak majd számon, hogy melyik
játékos kap f izetést és melyik nem.

MTK-t érinti kellemetlenül (6:i) Kovács.
Most megy a játék a palotai tizen
egynek, amit a 33FC is megérez,
A győzelem után

(5:1). . A 4, helyre tör fel ekkor a*
együttes, megelőzve a Postást és a*
FTC-ti Az FTC elleni 0:O-ás ered
mény után a Törekvéssel. szemben
alulmarad (0:3). A BEAC-ot ismét
maga alá gyűri (4:2), de a rivális
UTE-val nem bir. (1:4). A csapat
most a cígesek miatt nem tud ren
desen kiállni, aminek hamarosan
eredménye mutatkozik: III. kér. TVB
1:3. BSzKRT i:S. A rend helyreállí
tása után a Fér. Vasutas ellen már
teljes sikerrel küzd a csapat (7:2),
a végén pedig a MÁVAG-ot is le
veri l:0-ra.

a görögök
valószínűleg megmaradnak e válo
gatási rendszer mellett.

Ezévben Lausanne
akarja megrendezni
a Nemzetek serlegét

Ezév nyarán genfi és párisi
mintára Lausanne városa készül
kiírni a Nemzetek Serlegét Euró
pa bajnokcsapatai számára. Alka
lom: a svájci olimpiai bizottság
Feltűnő, hogy 22 játékos szerepeli ünnepelni akarja a 10. olimpiát
az idény folyamán, ami abban leli és Coubertin báró 70. születésmagyarázatát, hogy a BSzKRT elleni : napját. A kontinens 15 légjobb
meccsen öt tartalék ugrott be. A já ' csapatát készülnek összegyűjteni
tékosok névsora:
Lausanne-ban és a torna két hé
tig tartana. Olaszország, Cseh
Dobos 11, Varró 10, Székely 8,
szlovákia, - Ausztria, Magyaror
Vida II. 13, Schwisriz 8, Rein
szág és Spanyolország bajnokaira
12, Kulcsár 1Ó, Tombor I. 9,
feltétlenül számítanak, mert tud
Oberhauser 10, Jeney II. 11, Gá
bor 11, Kozák 7, Jfáger 6, Fonyó
ják, hogy epéikül a torna neiq
3, Szűcs 4, Danzinyer 2, Jeney
volna teljes. A rendezők azonban
I. 1. Berphammer 1, Kraüer 1.
ismerik a nehézségeket is. Tud
Szilágyi t, Schuber 1, Tombor
ják, hogy júniusban még sok orII. 1.
szág nem fejezte bé bajnoki küz
A további jő szereplés biztosítéka delmeit és így komoly akadályok
az a nagyszerű baráti szellem •és ba ütközik a bajnokcsapat meg
összetartás, ami a játékosokban van. jelenése a genfi tő partján. Egye
Csak egy példát említünk: Varró lőre tehát csak a terv és a jó— Igen, ez a vegyesrendszer. délben meccset játszott cégosapatd- szándék van meg. Hogy sikerül-e
Elismerem, hogy van sok igazság ban, a befejezés után úgy, ahogy a torna, azt még nem tudni.
volt, teljes mezben autóba vágta
az elmondottakban...

het, de ezek az urak hiába lesznek
függetlenek, az adott tények mégis
csak feszélyezni fogják őket Kü
lönben is tudjuk jól, hogy a mai
rendszer nem megfelelő vegedig
azért, mert « profifutbaüt kiemel
te természetes talajából és mint
egy cserépbe ültetve elzárta gyöke
reinek fejlődési útját. Elsorva
dásra van ítélve ma a profifutbaü,
ami pedig nagy érték, még amatőrszemmel nézve is. Ezt a hibát
— Ez 'már elég nekünk fis mi a
helyre kell ütni egészen függetle
nül attól, hogy jobbra fordul-e a vélemény a . BLASz-ban arról a
gazdasági helyzet, vagy még na tervről, ami különválasztaná újra
gyobb megpróbáltatások .következ a fővárost a vidéktől?
olcsó,
nek mén a téren,
— Erről ma már szó sem lehet.

Minden úrnő
. -minded szinéejsnfl valódi

ges és könnyen áthidalható, de el
képzelhetetlen, hagy új bajnoki
rendszert, új szabályokat akkor
hozzanak meg, donikor már ismere
tes, hogy melyik csapat értne ki,
melyik jönne fel, melyik kerülne
vissza az alszövetségbe és így to
vább.
— Azt hiszem, még lehet ta

— De hiszen ez a harmadik A BLASz ilyen terveket sohase
feltétel nem lényegbevágó,..
fog elfogadni.
Akkor jöhet a második kérdés:
— fis a szövetségi adminisztrá
— Igaz-e az, hogy a BLASz mes- ció leépítése?

x ím

magát és száguldott 1: az URÁKpályára. A csapat iedi pompás sze
replésében nagyrésze van Gálos

A HAC pénteken kendi meg a*
Sándor intézőnek, aki időt és fárad
ságot nem kímélve dolgozik az URAK idényt tornatermi edzőgyakorlatokszíneiért.
W,

/
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V a sá rn a p h oz

egy hétre,24-én, az
Egyiptomba induló
válogatottjaink
m é rk ő zé st
já ts z a n a k
A z ellenfél való színű leg
bécsi cseipet lesz
-

Sajat ru<méltónktól —

Az egyiptomi űt mindjobban és
Jobban kibontakozik. Mindennap
újabb és újabb hírek és események
adódnak körülötte. íme a legújab
bak:

messze van, minden tekintetben jól
szoktak sikerülni és a játékosoknak
is jót tesznek.

(-— Milyen csapat lesz a váloga
tottak ellenfele? Esetleg a Csikó
hét gárda?)
— Aligha! A Csikók nagyon be-

az indulás február elsején,
főn történik;
Barlassina csak egy mérkőzést
vezet, mégpedig a február lft-i ma
gyar— egyiptomi nemzetközi válo
gatott mérkőzést;
&s útra elinduló csapatot Újpest
hazaérkezése vMn rögtön össze
állítják;
' tegnap kérvényt adtak he a hon
védséghez, hogy Titkos szabadsá
gát engedélyezzék.

leszállniának ebbe a mérkőzésbe,
hogy megmutassák igazi tudásu
kat s így esetleg könnyen súlyo
sabb sérülések adódhatnak eié. Ezt
el leéli kerülni. Az tn tervem az,
hogy
bécsi csapatot kell lehozatni,
mégpedig legjobb lenne egy
bécsi kombinált.

Ugyancsak tegnap vetődött fel a Ilyen irányban meg tg indítjuk
Szövetségben az a gondolat, hogy
majd a tárgyalásokat. Természete
január 24-én mérkőzésre ál
lítják ki az Egyiptomba utazó
válogatottakat,
— Az ilyen téli mérkőzések —
mondotta Fodor dr. — , amikor a

közönség mór hosszabb ideje nem
látott komoly mérkőzést s amikor
vtég a bajnoki szezóh kezdete elég

sen, ha valami jobb ötlet adódik,
akkor azt is szívesen fogadjuk. Cél
az, hogy lássuk játékosaink formá
ját, valamint az, hogy a közönség
is kapjon érdekes mérkőzést, most,
amikor 'már hosszabb ideje nem
látott meccset « amikor a válogatottaink egyiptomi szereplésének
amúgy sem lehet tanúja.

— Saját tudósítónktól —
Gödöllő, január 9.
rancsoltak minden jóakaratnak,
. Néhány, ,héfc .óta Gödöllő sport- igyekezetnek $
berkejbign, másról sem beszélnek,
az őszi szezon végén a GIK
*Bint aprói, hogy proficsapaí ala
is visszalépett a
bajnoki
kul Gödöllőn.
küzdelmektől.

Négy-Öt évvel ezelőtt a gödöllői
Ez a vajúdás, mely a legtöbb
sportegyesületek jelentékeny sze
lepet játszottak a Buda,pest- — különösen a vidéki — amatőrkörnyéki sportéletben, különösen egyesüket belső életét emészti s
az atlétikában és futballban. Elő amely lassan megöli bennük az
ször észrevétlenül eltűntek á G. élet csiráit is, ez adta az eszmét
■MOVE atlétái, akik között nem a sport itteni néhány lelkes barát
kerületi rekorder, is, volt — jának, hogy profi futballcsapatot
Pedig, akkor még csak terv volt a alakítsanak Gödöllőm
jóval későbben megépített gyö
A név — Gödöllő FC
nyörű fekvésű és- nagyszerűen
(ez
még
nem került pénzbe!) —
felszerelt sporttelep. Áz atléták
akkor csak az Erzsébet királyné- már meg is volna.
A főváros közelsége, a profiPark kavicsos sétányain edzhették
mérkőzések nagyobb vonzóereje
Ragukat.
— ezek azok a tények, melyekre
Mire
azonban
felépült a
az új alakulat elgondolói alapíta
sporttelep, meghalt az atlé
nak. Játékos van bőven, csupán
tika,
egy jó edzőre — eguszemélyben
Megmaradt a két futbattrivalis: játékos is — lenne szükségük, aki
« CSC és a GIK. A futballnál a sok fiatal és tehetséges játékos
Ugyanaz az eset, mint az atlétiká ból egy jó együttest tudna összenál Amíg a régi, kisméretű, be kovácsolni.
Gödöllő sporttársadalma a jó
kerítetten pálya állott, addig mind
két csapat szebbnél szebb eredmé sportért mindenkor kész volt ál
nyeket tudott felmutatni, mérkő- dozni s ha az új egyesület vezetői
sportpolitikával
fognak
2éseiket állandóan nagy közönség ügyes
■öézte végig s egyik részről sem dolgozni, ha a szurkolóhad részére
hiányoztak a bőkezű és áldozat jó sportot nyújtó mérkőzéseket
tudnak majd biztosítani, akkor
kész pártfogók.
Lassanként azonban a szurkoló anyagiakban nem lesz hiány s ha
iad zsebére is ránehezedett a nyo- pénz lesz, akkor az egyesület is
'auisztó pénztelenség s bizony egy- zökkenő nélkül működhet.
F. J.
kevesebb néző szurkolt a mér
kőzéseken. Kezdtek elmaradozni
* pénzes mecénások is s mindkét
Gasztman (Kalapos) hosszú szünet
69Vesület ajtaján bekopogtatott a után
újból játszani fog.
r-Honior.
Wlmmert NMSE a BSC be kérte
A GSC végül is belátta a
átigazolását
küzdelem meddőségét s a
Presovszky, a Kispest majd a So
több, mint húszéves múltra
mogy játékosa visszaamatő rös! tése
után a Pereces: TK-ba lépett
visszatekintő egyesület be
szüntette működését s játéko
Nem tart tornatermi gyakorlatokat
sai átléptek az GIK-be.
az MTK, hanem mindjárt a pályán
kezdi meg az idényt bevezető edzést.
Végül tehát egyetlen fidbaUcsa- 24-én.
??* maradt Gödöllőn, a GlK-é.
Galbicska Bak TK visszaamatőri"mden dicséretet megérdemel az zálása után a TSC-ben fog játszani.
, z igyekezet, az az óriási küzdeA vasárnapi Ete FC—EMTK derbi
em. melyet a GIK agilis, önfe’álmérkőzést a Gubacsi-díjban nagy ér
°zó vezetősége fejtett ki éveken deklődés előzi meg. Mindkét csapat
^resztül azért, hogy fenn tudja változatlan, vagyis az elmúlt vasár
''tani csapatát.
napi felállításban élt ki. Az Ete FC
j A z indokolatlanul nagy
pályá szerdán délután, míg az EMTK szer
ké?'’ a bírói díjak, a csapat úti dán este fél 7 órakor edző gyakorlato
költségei stb. stb. s az ezzel szem- kat tart A derbimérkőzés előtt az
?®ö ,mind gyérebben mutatkozó Etc FC n . az EMTK MILL-lel ját
öwetelek azonban megállást pa s z it

4 B©ea. Jatti@rs lelt az
argentínai feajíO@is
— Saját tudósítónktól —*

Áz argentínai bajnokság befe
jeződött ég az első helyen a Bpca
Juniors csapata kötött ki. Máso
dik helyre a San Lorenzo de
Almagro került. A bajnoki ver
sengés az utolsó fordulókig igen
heves és bizonytalan volt, mert a
csapatok eléggé ingadozó formá
kat árultak el az őszi fordulóban.
Ezt nagyrészt annak a körül
ménynek rovására írják, hogy az
Olaszországba távozott
játéko
sok helyét nem minden csapat
tudta megfelelően betölteni. ’ így
pl. a Huraean, amely eddig min
dig e z élesooortban végzett, ez
úttal a tabella közepére csúszott
le, miután centere, Stabilé Olasz
országba tette át mködésének
színhelyét.

Az UTE közgyűlése
—• Saját tudósítónktól —
Az Újpesti Torna Egyesület január
10-én délután tartotta a Közművelő
dési Kör helyiségében évi közgyűlé
sét. A közgyűlésről már rövidén
megemlékeztünk, most pótlólag ismer
tetjük az egyhangúan megválasztott
új vezetőséget.
Díszelnök: Mautkner Zoltán. Tisz
teletbeli elnökök: Dinich Vidor, Szűcs
János. Elnök; Aschner Lipót. Társ•
elnölcök: Halász Béla, Hegedűs
Miklós, Kovács Izor, Maros Oszkár,
Szabó D., szurdai Szurday Róbert,
újpesti Wolfner György. Alehiökök:
Arányi Árpád, Faragó Lajos, Gömöri
Vilmos, Koffer Mihály, Kriszt Lajos,
Labiner Gyula, Mellinger József.
Quittner Lóránd, Weissberger József.
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Február 7-én kezdődik az új

labdarúgó idény

Hivatalosan csak február 29«éa
indulna el a fea|eokság5de előre
hozott bajnoki mérkőzéseken
már előbb Is küzdenek a pon

tokért
Kupamérkőzésekkel indul az új
idény, valamint Budapesten sorra
kerülő nemzetközi küzdelmekkel —
Egyet már le is kötötteks

február 14-én
Budapesten ját
szik a zágrábi
Gradjanszki
— Saját tudósítónktól —
A bajnoki sorsolás szerint február 29-én kezdődik a tavasz?
bajnoki idény. Azért.Ilyen későn, mert addig válogatottjaink
Egyiptomban szerepelnek. Ez a késői kezdés azonban korántsem
jelenti azt, hogy február első felében nem kerülnek sorra
komoly mérkőzések. Már február 7-én meccseket játszanak csa
pataink, sőt
ha az időjárás kedvező lesz, több egyesületünk bajnoki
meccset hoz előre,

Szakosztályi elnökök és szakosztály hogy a tavaszi idény ne nyúljon túlságosan a nyárba. Erre nézve
vezetők: Athlétika: Aschner János, egyébként már tárgyalások is folynak.

Spindler Viktor. Birkózás: Kustyán
Ferenc, Radvány Ödön. Futball:
Hegedűs Miklós, Fényes Elek. Jéghokki: Szűcs Miklós, Leiner László.
Kerékpár: Blau Béla, Lindenfeld
Jenő. Kézilabda: Fényes Elek, Speiser Imre. Asztali tenisz: Ehrenwald
Richárd, Füredi László. Sí: Halász
Béla, Fodor Endre. Súlyemelés: Ba
lázs Jakab, Gross László. Tenisz: Lei
ner Ferenc, Aschner Pál. Torna:
Arányi Árpád, lovag Gerhaüser Sán
dor. Turista: dr. Székely György,
Ács Eridre. Úszás: Fuchs György,
Kis Zó]tán.-Vívás: dr. Sándor István,
ifj. Bocsák László.
Főtitkár: ’ Kis Zoltán. Pénztáros:
Tczkovits Annin. Ügyészek: dr. Bíró
Sándor, dr, Fornheim Ernő, dr.
Szűcs András. Számvizsgálók: Bild
Péter, Müller Imre, Pintér Jenő,
Titkárok: Dömötör Jenő, Mersva
Imre. Szertáros-: Czipper Oszkár.
Ellenőrök: Diamant Jenő, Somló
Samu. Háznagy: Eichler József,
Pályaigazgató: Rónai Oszkár. Jegy
zők: Dvorszky Ferenc, Schwarz Béla,
Pálya- és kluborvosok: dr. Feldmann
József, dr. Földes Ernő, dr. Gárdi
Jenő, dr. Klein Miksa, dr. Nádel
Gusztáv, dr. Nagy József, dr. Sommer
László, dr. Róth Béla, dr, Vogel Már
ton.
Igazgatótanács: Alscher Ödön,
Bánó Vince, Békési Győző, Blau Mór,
dr. Braun Imre, Buiicsek Ferenc,
Buxbaum Nándor, Diamant Oszkár,
Donáth Gyula, Friedmann Ernő',
Engel Imre, Faludi Bernát, Fandi
Géza, Fischer Mór, Flauthner Lajos,
Forgács Arnold, Földes Tivadar,
Gergely Miksa, Gerő Pál, Grotto
Ödön, Hajdú Zoltán, Hecht Tibor,
Holló László, Kalmár Manó, Kardos
Arnold, Klein Sándor, Kollipann
Mór, dr. Kanovjts Zoltán, Komlós
Sándor, Kosa Gyula, Kovács Aladár,
Ladányi Antal, Ladányi Sándor,
Langfelder Ferenc, Lukács Aladár,
Morvái Miklós, Ortner Sándor, Petz
Béla, Possert Jenő, Rcsmánn József,
Sándor Aladár, Schwartz László*
Síkos Géza, Schweiger György, Somló
Sándor, Spira Zsigmond, Szidon Hen
rik, Szidon József, Szabó József,
Sziklai Ernő, Tichy Henrik, Vadász
Izsó, Weiss Miksa, Weiss Pál, Weiss
Sándor, Wohl Hugó, Zug Emil, Záborszky Rezső.
Igazgatótanács póttagjai: Almásy
Lajos, Dávid Lajos, Goda József,
Kelecsényi Ferenc, Kozdony Gyula,
Körösi Jenő, Lőwy Gábor, Sonnenschein Oszkár, Steiner József, Torday Géza.

Mint tiszteletbeli tagok az alap
szabályok 19. f-er. értelmében tagjai
az igazgatótanácsnak-, dr. Blum
Samu, dr. Héderváry Lehel, Kéméndy
Ernő, Neubrand Mihály, Salgó Jenő,
dr. semsei Semsey Aladár, Szabó
Dezső, Szemare Ernő, dr. Ugró Gyu
la, Vágó Miksa.
Több új egyesület kérte felvételét
a MOVE LL-be. Sorsukról még nem
történt döntés. Valószínűleg egyfor
dulós
éremdij-mérkőzést írnak ki
számukra.

A helyzet jelenleg az, hogy az új idény kupamérkőzésekkel
indul el, de szerepelnek a műsoron nemzetközi találkozók is.
Máris van lekötött nemzetközi mérkőzés.
Február 14-én Budapesten játszik a zágrábi Gradjanskí,
amelytől a Hungária a második zágrábi mérkőzésén 5:2
arányban vereséget szenvedett.
A mérkőzés tehát reváns lesz. A jelek szerint azonban nem &
Hungária áll ki ellene, hanem
nagyegyesületi
kombinált,
miután ekkor a Hungária legjobb játékosai éppen Egyiptomban
lesznek. Viszont annyi és olyan kitűnő játékos marad meg
itthon, hogy belőlük számottevő ellenfelet lehet összeállítani a
Gradjanskí részére.
I m— — —
—

Meg kell szüntetni az MLSz
tanácsát,
ezt állapítják m e g a prolik a szombati
tanácsülés kapcsán — Az sntfoko.áss ott
>(n» ügy érdekében4* jelszóval ujia csak
szemé yeskediek
— Sajat tudósítónktól —
Hétfőn délelőtt, illetve délben szo
katlanul nagy társaság verődött öszsze Fodor dr. szövetségi szobájában.
Évad derekán nem ritka dolog az,
hogy ennyien összejönnek. De most,
a holtszezonban!!...
Előbb a. vasárnapi sorozatos győ
zelmeket vitatják meg.
— Jobb csapat lehet as — mondja
Preismantt alelnök —, amelyet a III.
kerú.ét és Sabaria kombinált ll:I-re
vert- meg. Ha ugyanezt a csapatot a
Kispest Is megverte S:0-to.»
— Nem fontos néha az ellenfél —
vett közbe valaki - az eredmény a
legfontosabb. As a fő, hogy külföldön
győztek,
— Érdekes — szól Fodor dr. — a
Csikók már valami ötödször nyernek
3:2-re.
— Ez csak azt bizonyltja — szól
Mariássy szövetségi kapitány —,
hogy a csapatban nincs egység, de
megvan az akarat!
Most hirtelen Bodánszky dr. ko
pasz, gömbölyű feje jelenik meg az
ajtóban. Nagy örömmel üdvözlik.
— Hatlom, hogy a szombati tanács
ülésen — szól a népszerű doktor —
Zsarnóczayval senki sem vette fel a
versenyt.
— No no — jegyzi meg csendesen
Fodor dr.
— Mi azt Talán ön odamontéett
nekit
~ Én már túl,vagyok azon, hogy
hanggal igyekezzem fc'venni a ver
senyt Zsarnóczayval, — szól dinlom3*;Vusan és mosolygós n-cctt Fo
dor dr. — Én c*ak m^-Iegyezt^m,
hnn'’t ha szúró és csín* fr-nyv'-r^kre
is érvény-'* lenne n
r
T-'-rnó-'-ay
r - t J n --. Ue
*ra*ai r>"zkér mrgm'"'d'-y n -’-í a vé
leményét.
-— Hogy vo't az a Nagy WnrceUesrtt
— Ez a legjobb — s*ől veteW. —
Maros azt mondta, hogy talál Zsar-

nóczay a saját, környezetében sokkol
jobb gazdasági szakértőt, mint ön
magát. Például ott van Nagy Mar
cell— Miért nem kérdi meg őt?
— Ez Zsarnóczaynak
különösen
fájhatott.
— Zsarnóczay csalt rombolni tud
— jegyzik meg.
— Tényleg, amióta a szövetségben
van, mit alkotottl — kérdi valaki.
— MŰT folytatják. — Egyedüli
érdeme az, hogy kemény hangjával
össze tudta fogni és tartani a BLASs
különböző elemeit. Más érdeme nincs.
Az MLSz-ben hosszú ideig volt ügy
vezető, de alkotni nem alkotott sem
mit.
— Mi volt tulajdonképpen azon a
taru’csillésen? — kérdi egy későn
jövő.
— Semmi más, csak személyeske
dés — legyint Preismann.
— Ügy van — szól Fodor. — Meg
kttl szüntetni a tanácsot. Semmi
szükség sincs rá. Ami a tanács fel
adata, azt kis'6 kibővítve az MLSg
elnöksége is el tudja intézni.
— Magam részéről — szó] Zsoldos!
Andor — b-nne vagyok, — de bólin
tanak mindannyian.
G örögországb a

készülnek az amatőr
válogatottak
— Baját tudósítónktól •—
A budapesti amatőrök a téli szünet
a'att kir’fö’ dre akarták vinni váloga
tott csanatukat.
Tárgyaltak német
alszövetrégről, de a tárgyalás nem
vezetett ke’lő eredményre. Most lég-,
ű’’ abban ismét kü'fö’dj tárgya •-.«£
folytatnak amatőrjeink. Ezúttal Gö
rögországba szeretnék küldeni a vá
logatott csapatukat. Érdekes, hogy a
tárgyalás a profik segítségével tör
ténik.
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ÜTI LEVELEK

A FERENCVÁROS TÓRÁJÁRÓL

ezek a kedves ünnepélyek fokozzák a fiúk szívében a honvágyat. K
A vonaton, ahogy Fulda felé
utaztunk, két játékossal találkoz
tunk, aki szintén Fuldába tartott.
A Rajna mellől jöttek, hogy résztvegyenek a mérkőzésen, mert az
egyik fuldai csapat játékosai. Cse-

leély 400 kilométeres utat tesznek
f, a német fut meg
minden, mérkőzés előtt, hogy
Fuldában
kiálthassanak egyesüle
ball új nagyhatalma
tük színeiben.

Persze mindketten
amatőrök. Ahogy amatőrök mind
azok a játékosok, akik a legkülön
bözőbb városokból futnak össze az
egyes mérkőzésekre. Mert nemcsak
ez a két játékos utazik, utazik a
kasseli csapat több tagja is majd,
hogy velünk találkozhasson. Min

Hogy viszonylatiak a nyugatnémetek a töb
biekhez — Váiogafott csapatunk fe 
ledhetetlen 3 :5 -ö s drezdai veresé
gének hőse, Albrecht, a düsseldorfi
csapatban — „LehrspieS"-váSogatott
denütt válogatott csapatot állíta
ellenfél
— Saját tudósítónktól —
Juniors 2:0 és 1:2 eredményt ért
el, a La Plata pedig kikapott
annakidején Düsseldorfban.
Még egyszer
Magam csak annyit mondhatok,
a m a g y a r-sv á b
hogy pontokért folyó, bajnoki
mérkőzésen sem láttam még soha
barátság
ilyen kemény és komoly játékot,
Az esslingeniek a mérkőzés mint ezen a mérkőzésen!
után nagyon szép estély keretében
búcsúztak el tőlünk. A csapat Az elismerés:
Fulda, január 6.

nagyszerű kritikákat kapott játé
káért a nézőktől, szakemberektől
egyaránt. Az estély hangulatát
pedig meleggé tette a magyar
sváb barátság, melynek jegyében
ez a búcsúestély is lefolyt.
Kabaré és tombola szórakozta
tott bennünket, a tánc pedig haj
nalig tartott

Borús ég alatt
Másodikén
délben
indulunk
Esslingenből és Stuttgarton, Köl
nön keresztül este fél tíz órakor
érkezünk meg Düsseldorfba. A
mérkőzést
rendező
alszövetség
vezetői, valamint a különböző csa
patok és egyesületek elnökei fo
gadnak a pályaudvaron.
De mindezeken kívül másban
is részünk van a fogadtatások
során.
Hatalmas érdeklődés is fogadja
a Ferencvárost, amely még Uru-

gmy csapatát is le tudta győzni.
Több délamerikai csapat járt
már erre, ezért a délamerikaiakon
keresztül nézik a vendéget. Mind
ezen túl azonban nagyon kelle
metlen, hogy a délnémetországi
kemény tél után, amely tízfokos
hideghez szoktatott bennünket,
itt kellemetlen időre ébredtünk.
Meleg szél hordja fölöttünk a
sűrű felhőket, amelyekből vigasz
talanul zuhog alá az eső. Itt már
közel vagyunk a holland határhoz
a a tenger felől jövő szelek idézik
elő ezt az enyhe időt. A szövetségi
emberek aggodalmasan nézegetik
a szakadó esőt, mert félnek, hogy
reményeiket ez az idő alaposan
megtépázza.
Arra számítottak ugyanis, hogy
legalább húszezer ember nézi majd
végig a mérkőzést.

A mérkőzés
1 és annak hatása
A nyugati kerület düsseldorfi
és kölni alkerületre oszlik. Hogy a
kettő miképpen viszonylik egy
máshoz, azt híven jelzi a düssel
dorfiak legutóbb 6:2-s győzelme
a kölniek fölött, akik ellen a Csi
kók is győzedelmeskedtek a na
pokban. A düsseldorfi harminc
csapat között három első osztá
lyüt találunk s hogy ezekből a csa
patokból milyen játékerejű válo
gatott kerül ki, azt álmunkban
sem tudhattuk eddig megítélni.
A legnagyobb futballtudás fo
gadott itt bennünket. A düssel
dorfiak a dán iskolát játszók
igen félelmetes kiadásban. Amikor
a tízezer néző előtt megindult a
mérkőzés és az ellenfél rettentő
irammal ránkrohant, azt hittük,
elsöpör berniünket. A csapat azonbán, okulva Mannhtím emlékén,
hamar magára talált. Az első

revansra hívnak
A sajtó teljes elismeréssel ír a
Ferencvárosról. A játék hatása
abban nyilvánul meg leginkább,
hogy elhalmoznak túraajánlatok
kal pünkösdre, hvsvétra. Ezen
kívül a szövetség nagyon szeretne
revánsot játszani velünk a szerdai
ünnepen, ennek az óhajnak azon
ban a fuldai mérkőzés miatt nem
tehetünk eleget. Sőt már a mos
tani túránk során egyáltalán nincs
módunkban az ajánlatot elfogadni,
hiszen a hat mérkőzéssel is túllép
tük az eredetileg megszabott ha
tárt.
A jó németek csóválgatják a
fejüket s nekünk sem ártana ez a
reváns. Szeretné a csapat bebizo
nyítani, hogy rászolgált a győze
lemre, szeretnők látni, miképpen
jelentkezik az első játék hatása a
második mérkőzés látogatottságá
ban. Az itteniek azt tartják, hogy
legalább harmincezer néző jönne
ki erre a mérkőzésre.
Igazuk lehet. A stadion néző
terén hetvenötezer ember fér el s
ebben a stadionban nem egyszer
rendeznek belga, holland váloga
tott mérkőzést a németek.

Az ellenfél ere*e
A nyugatnémet kerület a mos
tanában visszaesett Berlin és a,
nagyszerű délnémetek előtt az
első helyen áll Németországban.
Az ellenünk szerepelt csapat tag
jai közül Kobierski és Albrecht
megszokott tagja a válogatottnak,
sőt utóbbi a Drezdában lejátszott

8:5-ös mérkőzésünkön két gólt is
lőtt. De Hohmann és Hochgesang

is ismert válogatott játékos, no
meg Trautwein, az egyik bekk és
a jobbhalfjuk is kiválót nyújtott.
Csak a pontos, gépszerü játék,
amely Sárosi vezérlete alatt fej
lődött ki nagyszerűen, tudta meg
őrülni ennek a félelmetes csapat
nak az erejét.
A döntetlen eredmény a mi balszerencsénket jelzi, amit a düssel
dorfi sajtó is elismer. Hiszen csa
társorunk is kitünően játszott s
rászolgált volna a győzelemre.

Találkozás a Csikókkal

A mérkőzésre Kölnből a Csikók
csapata is átrándult. Kőin mind
össze negyedórányira van Düssel
dorftól^ így vártuk is ezt a láto
gatást. Sőt vártuk azt is, hogy
Csányi dr., a Csikók vezetője, is
meglátogat bennünket és képviseli
a PLASz-t, ha már itt van a szom
szédságban. Jeleztük ezt a nyugat
német szövetség embereinek is |s
bizony rosszul esett, kellemetlen
volt, hogy a szövetség társelnöke
nem érdemesített bennünket láto
mérkőzés, gatására.

negyedóra után olyan
olyan játék alakult ki, amely akár
tt Hungária, akár az Újpest elleni
döntöjettegű mérkőzésnek is meg
felel. A legnagyobb és legkomo
lyabb bajnoki döntőt túlhaladó
izgalom élt a pályán, a legnagy
szerűbb küzdelmet kellett foly
tatni a csapatnak, hogy alul ne
maradjon.
S a második félidőben már ke
zűnkben volt a győriem. Sűrűn
kaptuk az elismerő tapsot s a kö
zönség a Boea Juniors és a La
Plata játékát emlegette, amikor
a fényes, gépszerü passzjáték
egyre őrölte a düsseldorfiak ere
jét, Megjegyzem, hogy a Boea

A német
futballviszonyok
Hétfőn még Düsseldorfban töl
töttük az időt s csak kedden utaz
tunk tovább Fuldába, hogy ottani
kötelezettségünknek is eleget te
gyünk.
Fuldában az előre btígért kará
csonyi ünnepéllyel vártak behnün
két A németek december 25-től

január 6-ig állandóan ünnepélye
ket tartanak s így bőségesen ki
jutott nekünk is túránk során be
lőlük. Kissé már sok is és főleg

nak ki

ugyanis ellenünk, hogy
minél nagyobb erőkifejtésre bír
janak. A DFB éppen azért enge
délyezte a hatodik mérkőzésünket
is, hogy tanulhassanak a német
játékosok. S ha már egyszer Lehrspielről van szó, az elgondolás az,
hogy minél több játékosnak, több
csapatbelinek, több városbelinek is
alkalma legyen az ellenféltől ta
nulni.
így a mi ellenfeleink mindig
komolyak és nagyon erősek. Azok
a gúnyolódások és csipkelődések,
amelyekkel otthon találkozni lehet,
csak olyanok előtt lehetnek tetszetősek, akik nem ismerik a német
viszonyokat s nincsenek tisztában
a tűramérkőzésekkel!
Klement Sándor.
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tételű főzelékek, bizonytalan színű
Pyrgos, január 8.
ételek,
számunkra ehetetlennek
Athéni napjaink egyik érdekes
sége volt a görög-törők mérkőzés bizonyult levesek, fanyar, keser
megtekintése. Amint ismeretes, nyés olajbogyókkal megízesített
a görögök könnyű, 4:l-es győzel vinkók kerülnek elénk s bizony
mét hozta a két nagy ellenfél furcsa ábrázatokat lehet látni az
közben.
találkozása. Az első félidőben még asztal mellett étkezés
Tészta
nincs,
errefelé ismeretlen
úgy, ahogy egyformák voltak a
csapatok, a görögök csak egyetlen valami. így nem csoda, ha a fiúk
gól előnyt tudtak szerezni, szünet körében nagyon sok a panasz az
után azonban már elhatározó gö étkezés miatt. Úgy igyekszünk se
rög fölény alakult ki s könnyen gíteni a bajon, hogy étkezések
után pótétkezést csapunk a szál
szerezte meg a győzelmet a honi
lóban. A mi étlapunkon aztán ke
csapat.
nyér, vöröshagyma, vaj, retek,
A fiúk, a játékot bírálgatva, cukrászsütemény,
narancs
és
azt állítják, hogy a két csapat mandarin szerepel. A város fő

bármelyilcét könnyen le tudnák terén narancsliget van s ez is
győzni. Ennek a megítélésnek az megkönnyíti a bajt. Éppen most
aiapja az, hogy a görögök is. a érik a narancs s mondanom sem
törökök is technikában, de főleg kell talán, hogy a falc megérke
taktikában még messze vannak zésünk óta rohamosan Jcopaszodattól a foktól, amit a mi játéko nak, színtelenednek.

saink és csapataink elértek és kép
viselnek.
Fölényes győzelmeinknek, a sok
elismerés mellett, kellemetlen kö
vetkezménye is támadt Az athéni

Különös örömben is részünk
volt tegnap este. Az egyik cuk
rászdába látogattunk el némi kondiciójavításra 8 legnagyobb örö
münkre a cukrászda rádióján

vezetőegyesületek húzódoznak at Budapest műsorát hallgathattuk.
tól, hogy velünk szembeállítsák Novellát, majd operaelőadást él
csapatukat. Ilyenformán nem si veztünk s a tulajdonos elmesélte,
Debrecen, január 10.
került további athéni mérkőzése
A BT keletmagyarországi a.osz ket biztosítanunk, tehát tovább hogy Görögországban nagyszerűen
veszik Bítdapestet, szeretik is mű
tálya ma tartotta évi rendes köz
—- Saját tudósítónktól —

gyűlését.
A központot Vadnay
Géza alelnök képviselte.
A közgyűlés váratlan esemény
nyel szo.gált: a nagy számban fel

vonult ellenzék (Nyíregyházáról 19
bíró jött bej teljes győzelmet ara
tott
új tisztikar így alakul:

E.nök: Kupinszky Sándor dr.
Társelnök: Szabó Kálmán és
Hajdú Dezső.’
*
Alelnök: Ditler András, Földes
Miklós, Hajdú Jenő, Görgey Jó
zsef dr.
Főtitkár: Schneitzner Károly,
titkár: Lengyel József dr., pénztá
ros: Debreceni Károly, ellenőr:
Schőn Miklós, számvizsgáló: Nagy
Zsolt dr, Auer Kálmán, Wirtschafter László, ügyész: Kocsis
Sándor dr. Szilágyi Jenő dr,
orvos: Dóczi Gedeon dr, Rentz
Antal dr.
Országos tanácstag: Kupinszky,
Ditler, póttag: Szilágyi dr. Orszá
gos közgyűlési kiküldött: .Szabó
Kálmán, Földes Miklós és Hajdú
Jenő.
Tanácstag: Glúckmann Zoltán,
Kerekes Géza, Rcse Ferenc, Ko
vács Béla, Rolkó Géza, Mogyorósi
Gyula, Bállá Zoltán, Kovács Gyula
dr, Engler József, Kovács István,
Sass Béla, Pillér József, Schick
Jenő, póttag: Dávid Gergely, Rubcrvszky János dr. Szigeti Vilmos,
Kovács József.
A közgyűlés tiszteletbeli örökös
lmokká választotta Nagy Dáés tiszteletbeli bíróvá avatta
Ferenczy Károlyt és Kollmann
rencet, a KLASz elnökét, illetve
társelnökét.
A közgyűlést bankett követte.

S

Kitüntetés. . . Az MLSz szombat
esti tanácsülésén pótlólag megkapta
az MLSz jubileumi ezüstérmét Nagy
Marcell, Zsoldos Andor és Hirschler
Jenő.

utaztunk a fővárosból. Végigjár
tuk az Akropolist, hétfőn délelőtt
ellátogattunk a múzeumba, este
hat órakor pedig behajóztunk
Pyreusban.
Utunk első része nagyon kelle
mes volt. A víz tükörsima s a korintuszi csatorna feledhetetlenül
szép úttal kedveskedett. Később
azonban, amint a csodálatosan
szép csatornából kikerültünk, a
korintuszi öbölben már hatalmas
hullámok nyaldosták a hajó olda
lát s hintázták, dobálták a könnyű
alkotmányt A jókedv egyszeriben
aláhagyott A tenger követelte ál
dozatát s elsőnek reánk, „civilek”re került a sor. A játékosok közül
Győrffy ismerkedett meg elsőnek
a tengeri utazás eme kellemetlen
érdekességével, majd sorjában a
többiekre is rákerült a sor. Ja
kabé is visszaadta a tengernek a
szárazföld termését pedig igen
nagy legény volt annakidején Szalonikinél, mikor a többiek kíván
csian érdeklődtek a tenger és an
nak rejtelmei iránt Jakubét Tunyoghy követte az áldozatok so
rában, majd Csizire került a sor,
amit Egri jelenése zárt le. A töb
biek megúszták nagyobb baj nél
kül. Galambos a maga részéről

sorát s különösen sokan hallgat
ják errefelé a magyar cigányok
fülbemászó, szívetmelengető mu
zsikáját. A gyakrabban ismétlődő
dallamokat már ismerik is.
Egyik első útunk a pályára ve
zetett. A talaja homokos, agyagos
keverék, így jónak mondható s a
méretei rendesek. Nyitott, nagy
tribünje van. Persze, amint az
egész sportéletnek és a futballnak
vezetője, éppen úgy áldozatkész
mecénása is a cigarettagyáros
Karavaszüisz elnök. Mindent az ő
erszényének köszönhetnek a pyrgosiak, dehát az elnök könnyen
viseli az áldozatokat. Pyrgosban,
Athénben és Szalonikiben van
gyára s bár kilenc testvér oszto
zik, mégis esik mindegyikre né
hány millió vagyon — pengőben!
Egyelőre úgy látszik, hogy az
egész hetet itt töltjük el a Peloponesosban, mert Pyrgosban reván
sot is játszunk, azonkívül pedig
meghívásunk
van
Amelikasba,
Kolamatába és Tripoliba. A jövő
héten térnénk így vissza Athénbe,
ahol bizonyos, hogy az Atromitos
és Grudi kombináltjával mégegyszer megütközünk. Lehet, hogy
ezen kívül más mérkőzésünk is
lesz, hiszen bízunk abban, hogy
addig a nagyegyesületek is meg
gondolják magukat és kiállanak
ellenünk!

FeEgész éjszakai hajózás után
kedden reggel érkeztünk meg Patrasba. A Peloponesosnak ez az a
városa, ameddig idegen csapat
már eljutott. Néhány évvel ez

azok, akik az egyiptomi túrára szá
mításba jöhetnek, ma megkezdik a
tréninget. A tréning délután 4 óra
kor lesz a hungáriútl pályán.
A BLASz bizottságainak e heti be
osztása: kedd este 7 órakor az I.
számú intézőbizottság, szerdán a fe
gyelmi
bizottság, csütörtökön *»
amatőr zsűri, pénteken pedig a fel
lebbezési bizottság tart ülést. A leg
több és legérdekesebb ügyet a pén
teki fellebbezési bizottság fogja tár
gyalni, többek között a BSE, FVSK,
Postás fellebbezését a BSzKItT ellőni
mérkőzésük (Weisz-ügyt)
ügyében
hozott I. számú intézőbizottság! hatá
rozat ellen.
A VI. kér. SC XII. évi közgyűlésén
az alábbi tisztikart választotta meg:
elnök: Gefall Henrik, titkár; örün»
féld Illés, pénztáros: Tóth Imre, in
téző: Sehwarez Hermann lett.
A Bp. FC visszalép a MOVE-bajnokságtól. Egyelőre barátságos mér
kőzéseket játszik, őszre a BLAP*hajnokságra nevezi be csapatát.
Jubilál a Lapterjesztők SC. A Lapterjesztők SC márciusban Ünnepli
fennállásának huszadik évfordulóját.
Az ünnepségre nagyszabású előkészü
letek folynak. A jubileum egyía ki
emelkedő eseménye a volt díszei nők,
néhai Rákosi Jenő szobra előtt tar*
tandó ünnepség lesz.

annak tulajdonította szerencsés
útját, hogy hajóraszállás után
azonnal derekára tette a mentő
övet. Sőt az óvatosságban még
Szöllőssy Ferenc.
tovább is ment mert állandóan
kémlelte a vidéket, hogy baj ese
tén tudja, merre kell úsznia, hol A Hungária játékosai közül Kal
van a part. . .
már, Ménül, Újvári, Barátky, tehát

előtt az FTC legénysége járt itt

s mérkőzött a helyi csapattal.
Patrasból vonaton folytattuk az
utat Pyrgosba, ahol megérkezé
sünket az egyesület elnökével az
* Hyperol szájvíztabletta ideá élén hatalmas tömeg várta. Ebben
a tfmgermenti, délszaki városban
lis száj- és torokfertőtlenftő.
Szerdán indul Dániába Molnár Fri úttörő a Somogy csapata, ezért
gyes, • jeles edző. Érdekes, hogy még hallatlanul nagy érdeklődés várt
el sem indult, máris levélben két dán reánk. Karavaszilisz elnökkel az
lap kereste fel interjú céljából. A le élén hatalmas emberáradat kisért
vélből kitűnik, hogy az angol edzők be bennünket szállásunkra, az
nek „bűzlik" Dániában. Beteltek ve Achillion-szállóba.
lük.
A vidék egészen más, mint
* Kényelmeset 1 perc alatt borot
válkozhat szappan és víz nélkül Mo- Athén táján. Narancs- és citromerdők váltakoznak a cédruserdőkrisson borotvakrémmel.
Welsz, a Vasasok volt kitűnő fede kel, olajfaerdőkkel s nagyban
zete, akit a futball berkeiben „Apró" megy ezen a vidéken a mazsolanéven becéztek, búcsút mond Cnbá' szóló termelése. A kertek, földek
nak és végleg hazajön.
kerítését hatalmas, kövér kaktu
Szigeti*István, a BEAC kitűnő ka szok alkotják s a házak udvaráról
pusa, aki az őszi szezónt nagyszerű hatalmas pálmák nyújtogatják az
formában játszotta végig- középfül ég felé kíváncsi koronájukat.
gyulladással került a napokban kór*
Délszaki és egészen szokatlan
házba. Szigeti a Hnngária-úton, a
azonban
a magyar gyomornak az
második Számú helyőrségi kórház
ban várja gyógyulását, ami a jelek étkezés ebben a városban! Birka
hús, olajbogyók, ismeretlen össze.
szerint hamar be is következik.
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Dudás csapata után megy
A Bocskainak három o lasz mérkő
zése v&n Január végére

Sem lebecsülni, sem túlbecsülni

— úgy vélem — kihozni a magyar
fölényt, mint ahogyan a legkülön
bözőbb ellenfelek ellen elért ered
mények alapján egyesek az oszt
rákok fölényét kihozták. S ez a
megállapítás is feltétlenül lenne
és különösen nem sz a b ad közvetett olyan
komoly, annyit érő, mint az
m é rlege lé st végeznünk, osztrák, m a  övék!
Ne essünk tehát túlzásba!
g y a r, m e g m ás csapatok eredm ényeit
A túrákban ismerjük meg azt,
amit azokban meg lehet ismerni.
Saját tudósítónktól —
Az adott ellenfelek egymáshoz
A szövetség előszobájában ott tekintettel arra, hogy Újpest csak
való viszonyát, azoknak az orszá
•••• Saját tudósítónktól —goknak futballját, amélyek való találjuk Budait, a Bocskai kapu szombaton játszik ismét.
" Á téli tórák egyik érdekes je vereségéből nem lehetett azt a ta ban találkoznak egymással. Az sát.
»
lensége az a vita, amely az elért nulságot levonni, hogy a horvát osztrák és a magyar futball kö
(— Mit keres itt? — kérdjük
(
—
Mi
újság
Reiner úr? —
eredmények körül fejlődött ki és futball jobb, fejlettebb a magyar zötti viszony tisztázását azonban tőle.)
kérdjük
a
III.
kér.
FC nagymultú
nál,
de
nem
lehetett
azt
sem
mon
dúl széltében-hosszában. Ez a vita
akár akarja, akár nem akarja va
— Lesem Kútit. Hátha feljön
abból a régi, rossz szokásból és fel dani, hogy az ugyanazon napon laki, a két ország futballistáira, ide. Együtt szeretnénk kimenni edzőjét. — Mikor indul a máso
dik számú csapat Drezdába?)
fogásból keletkezett, hogy a ma Belgrádban győzedelmeskedő Bécs csapataira kell bízni. Csakis azok, valamelyik pályára. Egy kis ed
— A jelek szerint szombaton.
csapata
szép
győzelmével
az
oszt
gyar futball hiteles és kevésbé hi
csakis egymás elleni küzdelmekben zésre . . .
Egészen biztosat azonban nem
(— Most, a holtszezőnban?)
teles tudósai, hivatott és kevésbé rák futball felsőbbségét bizonyí tisztázhatják — mindig csak rö
tudok mondani, tekintettel _arra,
■— Bizony. Készülünk útra.
hivatott szakértői abban a pilla totta be a — magyar fölött. A két vid időre — ezt a nagy kérdést,
hogy Herzog hozza a legfrissebb
natban ajkbiggyesztve fogadják az eredményből pedig sokan ezt a amely a jelek szerint mindig kér
( — Olaszországba?)
— Oda. Január végére három híre,két s ő csak kedden délben
eredményt, mihelyt nem a szívük tanulságot vonták le. Különösen dés marad, amíg a Lajtán innen
érkezik, haza.
mérkőzésünk van lekötve.
höz legközelebb álló csapat sikeré azok, akik tudták, hogy két nap és túl a bőrlabdát rúgják!
(— Mikor állítják össze a csa
P. L
•
ről hoz hírt a távíró. Lenéző és saj pal a Csikók, illetve Bécs vendégpatot?)
nálkozó a véleményük ezekről a szereplése előtt a belgrádi fut
Újpest csapata, arra számítva,
— Erre is akkor kerül a sor,
gyözelamjkröl, mert azt tartják, ball legjobbjai a BSK együttesé
hogy Berlinben csak egy mérkő
vel Zágrábban szerepeltek s ott a
ha majd Herzog itthon lesz.
hogy csak azok az ellenfelek a ko
zést
játszik,
csak
12
emberrel
molyak mindenkor, amelyek ellen a Concordia ellen 6:2-es győzelmet
(Reiner Sándor ekkor még ó ®
Mellém, ült, körülnézett, hogy indult el Németországba. Most tett,
saját csapatuk játszik. Amikor meg arattak. Pedig talán éppen ez a,
mintha nem tudna arról,
egy
játékos
a
csapat
után
utazik.
mérkőzés volt az alapja a bécsiek senki sem hallja-e, amit mondani
sikertelenséget hallanak, szörnyű- fölényes győzelmének, ezzel szem fog, közelhajolt hozzám is síri mély Ez a játékos a jelek szerint Du hogy a drezdaiak lemondták a
ködve beszélnek az esetről, mintha
dás lesz. Egyelőre ráér útrakelni, vasárnapi m e c c s e t . ) ,
ben pedig a zágrábiak eredmé hangon beszélni kezdett:
& magyar futball minden tekinté nyességét a Svájcból hazavitt — Adja árt, becsületszavátt
lyét, régen megszedett jó híréi Hitrec és Zsifkovics jelentette. A
Megdöbbentem a váratlan beveze
vesztette volna ei sz éppen szóban magyar nagycsapatok belgrádi és tésre, előbb gyanakodóan néztem rá,
forgó csapat,
zágrábi eredményei átszámításá de szemeiben titokzatos tűs lobogott
Ehhez a vessző és egymás ellen val nem lehet azt mondani, hogy és azonnal megéreztem, hogy rend
acsarkodó vitához már régen hozzá az osztrákok előttünk járnak, hi kívüli dolgokat fogok hallani. Vad
vagyunk szokva. Ebben nem jelent szen éppen vasárnap a prágai öröm fogott el, hogy megtisztel bi
zalmával. Tudtam róla, hogy befo
kezik más. mint az örök versengés, Slavia — mely legalább is egyen
lyásos ember, bejáratos a legmaga
amely csapataink és egyesületeink értékű a bécsiekkel — is alig sabb körölcbe is, a sógora kormányközött fennálL S ha néha kellemet tudta legyőzni a BSK-t, a csü főtanácsos, ö maga is sokat szerepel
lenül jelentkeznek is ezek a meg törtökön győztes Wacker pedig a politikai életben. Tisztelettel és fé
jegyzések, bírálatok, ha néha töb súlyos vereséget szenvedett már lénken meredtem rá, azután kezemet
Több mint húsáé csapat pályázik a 14
bet levonnak azoknak a sikereknek pénteken a belgrádiak kitűnő csa nyújtottam és remegve rebegtem?
helyre — Kik a legesélyesebb jelöltek?
—
Adom!
Bízhat
bennem!
értékéből, amit csapataink kivív patától, a BSK-tól.
Pedig a
ö mégegyszer körülnézett s csak
nak, vagy többet tesznek hozzá a Wacker győzelmére nagyon fel— Saját tudósítónktól —
külföldet járók vereségéhez, mint. figyeltek a szakértők I Anélkül, azután folytatta:
— Tulajdonképpen alja* indisz
Ismeretes
az a herce-hurca, nyen áthúzhatja a számítások egy
amennyit szabad lenne, amennyit hogy tudták volna, hogy a bel kréciót követek el, de Maga úri
az egészséges versengés, a töretlen grádi csapat csak tartalékosán ál ember, én bízom magában és remé mely a legnagyobb vidéki a .szövet részét s lehet, hogy egy-két olyan
sportszellem megenged és megkí lott fel az első napon.
lem nem fogja továbbmondani, ami ségben, a középmagyarországiban csapat is feljut a legjobb 14 közé,
S így fejtegethetnék tovább a ket. most hallani fog. A dolog rend- folyt a bajnoki beosztás kérdésé mely most erősen a háttérben hú
ván, minden túlzásnak élét elveszi
eredményeket.
Mindenki kívülisége arra kényszerít, hogy egy ben.
zódik meg.
az a körülmény, hogy egymás kö túra
zött maradnak ezek a megjegyzé tudja, hogy a Hungária mennyi előre ne. mondjak részleteket és meg
Bármiként is alakul a helyzet, az
Az álszövetség közgyűlése még
sek, magunk közt hangzanak el, te nehézség után indult el útjára, kell elégednie aszal, hogy csak kör az elmúlt nyár folyamán kimon bizonyos, hogy az egységes első
hát a futball tekintélyét, a magyar mekkora hiányosságokat vitt csa vonatozom a dolgot. Nem szeretném, dotta, hogy az 1932— 33-as bajnoki osztállyal Középmagyarország fut
ha híre kelne a dolognak idő előtt,
sport megszerzett elismerésének patában, ezért nem is lehet azt
ezért arra kérem, senkinek egy szót évre felállítja az egységes első osz ballja hatalmasan megerősödik s
állítani,
hogy
eredményei
tönkre
talapzatát meg nem támadhatják.
tályt H-es létszámmal. Később az a tizennégy csapat között nagy ér
sem!
Mostanában azonban egyre job tették a magyar futball tekinté
alszövetség tanácsa, figyelmen kí deklődésre számot tartó, nívós küz
■— Senkinek!
ban előtérbe kerül a vitának egyik lyét. A német lapok megírták,
, --•?
— Saját érdekünkben kérem erre, vül hagyva a közgyűlési határoza delem alakul majd ki.
változata. Az, amely a külföldön hogy ez a csapat nem a Hungária nem valami felsőbb utasításra. Ide tot, a régi háromcsoportos rendszer
túrázó csapataink eredményét, mű volt s az eredmények legfeljebb a figyeljen... Rendkívüli események visszaállítását mondotta ki. E ta
A MILL-bafnoksúg
ködését a külföldet járó osztrákok Hungária jövő terveire lehetnek küszöbén állunk. . . Még igen keve nácsi határozatot a Szolnoki MÁV
tudják csak és csak az igazán panasszal támadta meg az MLSzeredményeivel veti össze. Sőt ezek majd kellemetlenek, de nem érint sen
állása
az őszi forduló
hetik a magyar futballnak az beavatottak. . . De a dolog már majd
ből az eredményekből egyik-másik
osztrákhoz való viszonyát A Fe nem bizonyos is csak ez a tény teszi nél. Az MLSz II. számú, országos
végén
kellemetlenebb eredmény után itt
rencvárosról jól tudjuk, hogy foly lehetővé, hogy máris beszéljek róla..., intézőbizottsága két héttel ezelőtt
is, ott is siettek levonni azt a ta
I. osztály
ton válogatott, kombinált lénye Mielőtt a lényeget érinteném, ismét vette elő a kérdést s mint előre
nulságot, hogy az osztrák futball
látható volt, kimondotta, hogy a
Springcr-csoport
gesen megerősített ellenfelekkel figyelmeztetem beláthatatlan...
megelőzte a magyart, a bécsi csa küzdött Németországban, a Csikók
—- Tudom uram és értem aggo tanács határozata szabályellenes s
10 1 2 1 24: 14 16
patok játéka jobb. különb a ma stuttgarti kudarcával kapcsolat dalmait. De én nem olyan . . .
a közgyűlési döntés az érvényes. Ez 1. Postás
10 6 3 1 22:; 5 15
Elhallgattunk, mert a pincér le annyit jelentett, hogy fel kell állí 2. MTK
gyar csapatokénál.
ban éppen elég mentőkörülményt szedte az asztalt, ő folytatta,:
10 7 ■
— 3 27: 16 14
3. FTC
Ezt a gondolatot természetsze hozhatunk fel, amelyek az ered
tani az egyéges első osztályt.
10 5 3 2 26: 16 18
4. EMTK
— Bízom önben! Kimondom nyíl
rűen veti fej a külföld, amelynek mény kialakulásában közrejátszot tan:
A
KöLASz
tanácsa
is
foglalko
8 24: 17 IS
10
5. Hungária
Wehht
országaiban a két szomszédvár tak.
3 21: 13 12
10
Belepirult és éreztem szive lükte zott már az üggyel. Tudomásul 6. CsTK
csapatai portyáznak. Az olaszok,
4 23:;24 11
10
tését az arcán. Hozzátette, de most vette az országos intézőbizottság 7. MÁVAG
S
ha
a
magyar
és
osztrák
ered
németek, görögök joggal és okkal
határozatát s döntött abban a kér 8. BEAC
6 12 ;31 6
10
ményeket vetjük össze, akkor sem már halkabban:
7 17: 20 5
10
9. WSC
vetik össze az ott járt csapatokat,
—
Igen,
Webb!
Tudtam,
hogy
désben,
hogy
az
egységes
e’
.
ső
osz
lehet levonni azokat a téves követ
8 12: 32 3
70
10. Szondy
bár nemigen találkozunk olyan keztetéseket, amelyeket egyesek nem fog szóhoz jutni a meglepetés tályba miként lehet felkerülni.
8 11: 31 2
10
megjegyzésekkel, amelyek csupán annyira siettek levonni. Hiszen az első perceiben.,. Borzalmas szen
Kimondotta,
hogy
a Tibor- 11. NSC
az eredményeket vennék alapul az osztrák csapatok eredményei kö záció ....
esoportból az első 5, a Barcza-csoTényleg nem jutottam szóhoz. portból az első 4 s a Dratsay-csoIdegenek játékának megítélésénél. zött is találunk gyengébbeket ta
ki lehet az illető. A
Sőt a német lapokba,n nem egy he lálunk meglepőket, találunk várat Gondolkoztam,
neve után angol. Bizonyára valami portból az első 3 helyezett kerül az
lyin találjuk meg azokat a fejtege lan vereségeket. Az osztrák csapa politikus vagy orvos, ö nem hagyott egységes I. osztályba. Es 12 csa
téseket,
am,elyek hangoztatják, tok útja sem diadalmenet alckor, gondolkozni.
pat. A IS lesz a II. osztály baj
hogy a magyarok játélca éppen amikor nagy ellenfelekre akadnak,
— A dolog tegnapig nem volt biz noka, a 14. helyért pedig osztályozó
olyan értékes, sőt értékesebb, mint hanem keserves küzdelmekkel tar tos. Holnap már az lesz. Valósággá körmérkőzést játszik a Tibor-csoffiz osztrákoké s nagyon is érdemes kított, gyötrelmes ú t Az Admira vált, amit eddig csak remélve fél port 6., a Barcza-csoport 5. és a
a magyar csávátokat vendégül lát nem tudja megszerezni a győzel tünk és remegve veszítettünk. Való Dratsay-csoport 4. helyezettje.
ni, „Lehrspiel”-mérkőzésekre meg met Nürnbergben, a Rapid Lau- sággá vált, húsból és vérből való
E határozat óta a középmagyarténnyé, bizonyossággá!
hívni. így volt és így van ez olasz sanneban (!), a WAC kikap Mün valósággá,
— Saját tudósítónktól —
Webb! Ez a név ezreket fog meg országí futball berkeiben folynak a
földön is, ahol évek óta hangoztat chenben, a Wacker Belgrádban s remegtetni, Webb, ez a név ... de hi kombinálgatások, hogy név szerint
Vasárnap délelőtt tartotta rendes
ják, hogy sem a csehszlovákok gé az Austria csak nagynehezen szen mit beszélek róla . . .
mely csapatok kerülnek az egységes
évi tisztújító közgyűlését az MKSz
pies játéka, túlformált stílusa, sem szerzi meg az egygólos előnyt
Nem bírtam tovább, felordítottam: I. osztályba.
az osztrákok többá-kevésbé sab ón Karlsruheban.. Akkor, amikor Új
—- Népszövetségi biztos!
Az őszi erőviszonyokat figye- nyugati kerülete. Az elnöki székben
Kengyel Géza ült, míg a szövetség
Értelmetlenül nézett rám,
ra járó iskolája nem vált ki olyan pest szenzációs sikert ér el Ber
lembevéve, így alakul a helyzet:
elnökségét Seissel Gusztáv képvi
— Hegedűművész? Orvosprofesshatást a hevesvérű olasz közönség linben, a Ferencváros Casseiben,
A Tibor-csoportból
selte.
ből, mint a jó magyar csapatok a kombinált Mannheimben győz, szor? Színész? Közgazdász? KirályAz értekezés feltárta a kerület
biztosra
vehető
a
Tokod!
jelölt!
Beszéljen,
beszéljen!!
tüzes, temperamentumos, ötlettel többi csapatunk pedig francia,
minden baját. A panaszok elhang
— Maga nem tudja!!??
ÜSC, a Dorogi AC és a Váci
és szellemességgel fűszerezett já olasz és görög földön tépi a babért.
zása után egyhangú vélemény alap
— Nem!
SE felkerülése.
téka.
Ha olyan téves felfogásba es
ján elhatározta a közgyűlés, hogy
*— Jobbszélső. . , angol. . . feno
A további két helyre a D. Magyar
Ezek a bírálatok természetesen nénk, mint azok, akik a messze menális ... most már érti...
teljes autonómiát kér.
bem csupán az eredményeket né földön, a legkülönbözőbb körülmé
— Ne mondja. . . erre nem számí ságnak, a Balassagyarmati TE-nek
és a Csillaghegyi KAC-nak szinte Harcos szavak hallatszottak sportzik. Aminthogy különböző csapa, nyek között kialakult eredmények tottam ... mondja. . . Hungária??!
-— Pszt! Nem.,,
toknak különböző ellenfelek ellen ből akarnak összehasonlítást ten
egyforma az esélye. A legnagyobb politikai kérdésekben is. A közgyűlés
— Fradi?!?..,
elért eredményei alapján nem is ni a magyar és osztrák futball kö
meglepetés lenne, ha hátuk közé javaslattal fordul az MKSz-hez és
■— Ugyan. . .
lehet két ország futballját össze zött, akik ezekből a szeszély szülte
más csapat tudna furakodni.
a vidéki országos pályabaj
■— Hát melyik csapat szerződteti!
hasonlítani. Nagyon
jól tudjuk, számokból igyekeznek ^ meghatá
nokságok rendezésének állan
A Barcza-csoportból a Rákos
—
Egyik
sem
.
.
.
túlsókat
kér
.
,
,
hogy mennyi körülmény játszik rozni a két szomszéd erőviszonyát
dósítását sürgeti,
csabái TK, a Cinkotai TK, a Rá
—- Nem lesz hát belőle semmi?
közre ahhoz, hogy valamely csa akkor — némi kis túlzással — azt
— Semmi... ne is számítson rá... kosligeti AC és a Dunaharaszti azzal, hogy e mérkőzések addig, míg
pat külföldi mérkőzésein jól sze is mondhatnék, hogy annak a fut
E pillanatban két ápoló jelent MTK feljutása a valószínű.
vidéken megfelelő pálya nem áll ren
repeljen s mennyi oka lehet azok ballja jobb, amelynek csapatat
meg
mellettünk, rávetették magukat
A Dratsay-csoportban a Szol delkezésre, Budapesten jussanak dű
nak az eredményeknek, amelyek több országot bejártak ugyanazon barátomra és elhurcolták. Szomo
lőre.
ezeken a találkozásokon kialakul idő alatt vagy amelynek alakula rúan néztem utána. A kávém egé noki MÁV és a Szolnoki AK máris
Végül a választásokra került a sor,
behozhatatlan
fölénnyel
vezet
A
hatnak. Az eredmények szeszélyes tai több kilométe’-t utaztak. Ilyen szen kihűlt...
mely a következő eredményt hozta:
mögöttük
levő
két
helyre
a
Szol
jelei az adott két ellenfél pillanat. alapon éppen olyan könnyű lenne
(tabi)
Elnök: Kengyel Géza, Társelnök:
noki MTE, az Üllői SE. a G,
nyi viszonyának, de csak a legrit
Rácz, Szüts, Szilassy. Álelnök: EgMOVE és a Monori SE pályázik.
kább esetben tökéletes megméröi
ressy, Sehneider. Főtitkár: Marko
Spwiérmelt, makettek is
annak a játéktudásnak, játékkulr
E* a helyzet jelenleg, a futball vits. Titkár: Bauer, Horváth. Kapi
szob
ro
k
.serlege'r.
r
o
m
á
i
furának, amit a két ellenfél a futkiszámíthatatlansága
azonban a tány: Schvartz Fábián. Pénztárosi
ehrénvrt legolcsóbban
hallban képvisel. A Csikók zágrábi
hosszú tavaszi forduló során köny- Pathy Gyula.

nem szobád a tó rákét

A legkisebb útihírek

' átszám ítani

Jólértesült

Nagy harc lesz tavasszal Ko»
zépütt az egységes első
osztályba való jutásért

KERÉKPÁR

Teljes autonómiát M M
az MKSz nyugali kerülete
vasárnapi közgyűlésén

Í i Morzsányinál ml
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V ido m otorvezetéses p ró b a
é v é n e k egy esztendővel v aló
m eghosszabbítását k éri a z
M KSz közgyűlésétől
Saját tudósítónk tőt —

Vida László, Magyarország volt
többszörös országúti bajnoka, mint
közismert, tavaly tavasszal a bu
kósisakosok táborába nyergeit át.
Ebben a minőségében 10 motorvezetéses versenyt vívott több
kevesebb sikerrel s állandó vezető
hiánnyal küzdve. .
Áz MKSz szabályai értelmében
motorvezetéses
versenyző
csak
egy esztendő időtartamára lehet
próbaidős amatőr bukósisakos. Az
év eltelte után nyilatkoznia kell,
hogy a jövőben mint professzio
nista akarja-e elkezdeni az idényt,
avagy végleg búcsút mond-e a
görgőnek.
Alkalmunk volt Vidával be
szélni, aki válaszút előtt állva a
következőkben nyilatkozott mun
katársunknak :
— Egyelőre nem kívánok a
professzionisták táborába át
nyergelni.

Nem pedig azért, mert
mindössze tíz mérkőzést küz
döttem végig,

mint próbaidős bukósisakos és ez
a tíz mérkőzés nem bizonyult ele
gendőnek ahhoz, hogy meggyőződ
jem: kom,oly kilátásaim vannak-e
a hivatásosok táborában. Mert
ha nem volnának kilátásaim itt:
visszatérnék első szerelmemhez,
az országúti sporthoz. A próbaév
letelt. És nyilatkozni kell. De én

mm akarok nyilatkozni.
— Eltekintve attól, hogy tíz
verseny nem alkalmas arra, hogy
bennük megmutassam, hogy mit
tudok,
nem volt állandó, kellő felkészültséggel rendelkező ve
zetőm sem,

ami fejlődésemet nagymértékben
fékezte. Jó vezetők után — tessék
csak megnézni az eredményeket
— mindig jól is végeztem. Tehát:
a próbaév letelt. De « próba,
nem volt elegendő.
— Istenesnek sem volt annak
idején elegendő a próbaév.

Szekeresnek sem. ,4 szövetség
méltányolta ezt és meg is hosszab
bította, a próbaévet egy teljes
esztendővel.
—- Ezt a gyakorlatot szeret
ném most én is kihasználnL

Kérvénnyel fordulok az MKSz
közgyűlése elé, hogy számomra
ezt a meghosszabbítást engedé
lyezze. Hiszem, hogy az MKSz
velem ugyanolyan méltányos lesz,
mint elődeimmel szemben, akiknek
a hosszabbítást megadta.
— Ha kérvényemet elutasíta
nák mégis — hát visszanyergelelc
az országúira. De ' erre, hiszem,
mégsem kell majd,, hogy sor ke
rüljön.

A M U S z a fed ett u s z o d a jöve
delméből a z id é n m e g akarja
é p íte n i a fő v á ro s e ls ő diáku s z o d á já t
A z úszósport vezetőinek ta n á c sk o zá sa

az OTT e.nőisével
— Saját tudósítónktól -Lázár Andor ár., az OTT elnöke ’ úszószövetség egyébként kívánatos
tegnap az úszósport vezetőinél tájé nak tartja, hogy az OTT l. szak
kozódott az úszósport ' kérdései és osztálya a kérdést újból napirendre
feladatai felől. A MÜSz képviseleté tűzze és azzal behatóan foglalkoz
ben Homcnnay Tivadar elnök, Kéter zék.
Tibor társelnök, Komjádi Béla ügy
Az ankét az utána kitűzött alapít
vezető alelnök, Náday Imre pénztáros ványi igazgatósági ülés miatt, de
és Méray János főtitkár jelent meg meg mert a MUSz az anyagot telje
az értekezleten.
sen készen vitte az OTT elnöke elé,
Lázár Andor az úszósport vezetői gyorsan lepergett s az ülés végén
nél különösen az iránt érdeklődött, Lázár Andor őszinte elismerésének
hogy az úszósportbsn miféle, több adott kifejezést, megállapítván, hogy
évre terjedő programpontok várnak nem is gondolt arra, hogy a MUSz,
megvalósításra. Két kérdésre kért amely annyira túlhalmozottnak lát
főleg választ: van-e tervezet az szik a versenyszerű sportfeladatolcvszodaépitéselc rendszeres keresztül kal, az utánpótlás és széles terjesztő,
vitelére éé hogyan áll az utánpótlás, szervező munkával is ily behatóan
tud foglalkozni.
a középiskolai úszóoktatás kérdése.
Válaszul Kéler Tibor társelnök be
mutatta az OTT elnökének a MUSz
áltál 1831. év táv tszán megkezdett
úszókataszter munkálatát, amely ke
rületenkint foglalja össze a meglevő
uszodákat megfelelő tervrajz, mű
szaki leírás és statisztikai adatok kí
séretében* A statisztikai adatok nagy
körültekintéssel számolnak be _ az
összes helyi körülményekről, úgy
Nem leérem, ez nem
hogy egy-egy uszoda, leírása, tükre
belek . . .
monográfiája az illető város egész
Úszósportjának, úszóié he tősegein eh.
A futball gyermekkorában vidéken
Az adatok feldolgozása szembeötlően sok helyütt vidáman rúgták már a
matat rá'az egyes kerületek, illetőleg labdát akkor is, amikor a sok angol
városok uszoda szükségleteire is.
műszóról, kifejezésről a játékosok
Lázár Andor nagy meglepetésének még csak vajmi keveset tudtak.
adott kifejezést, hogy a MUSz a kér
A. 900-as évek valamelyikében
désre ilyen határozott és körültekintő S z ... városába kirándult a BEAC.
választ tudott adni.
Spűki, a boldogult Speidl Zoltán ve
Komjádi Béla hívta fel ezután a zette a csapatot, mely persze fölénye
Testnevelési Tanács elnökének figyel sen győzött, az egyetemisták vezető
mét arra, hogy a középiskolai úszó- je azonban megállapította, hogy az
oktatás sikeres megoldása végett hor- egyik helyi hátvéd nagyon jól
(oszthatatlan szükség van arra, hogy játszott.
a főváros megépítse első, csak erre a
A mérkőzést vacsora követte s a
célra, rendelt nyári diálcuszodáját. A feketehajú, jóvágású hátvéd éppen
diákuszoda az óbudai Mátyás-forrás szembe került Speidlvel. Evés közvizének felhasználásával épülne meg. ben megint ráterelődött a szó a já
ÍAzar Andornak arra a kérdésére, tékra s ekkor Spűki megkérdezte a
hogy a főváros egyéb területein a helybeli csapat kapitányát, aki mel
külvárosokban stb. hol tartaná kívá
lette ült:
natosnak a MUSz újabb uszodák lé
— Mondd csak — s rámutatott a
tesítést, a vezetőség rámutatott arra,
hogy mindenek felett ennek az uszo feketehajú játékosra —> ügyé ez az
dának a megalkotását tartja szüksé a bekk...
A csapatkapitány közbevágott:
gesnek és hogy az erők szétforgá
— Nem, kérlek alássan, ez itt a
csolásának veszélye miatt más terve
két nem kíván előtérbe helyezni. A M ----- *, a Beck az ott ül az asztal
középiskolai úszóoktatás ügyében az végén!
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ATLÉTIKA
Bácsalmási Péter
beleszólhat a losan*
gél esi hármasugró
bajnokság
eldöntésébe

kedni fognak érte. Az egyesüle
tek terminusegyeztető értekezlete
egyébként éppen ma lesz délután
5 órakor a MASz alkotmány utcai
helyiségében.
A terminuselosztő értekezleten
egyébként idén már az űj rend lép
életbe, melynek értelmében a kókövetkező sorrendben választhat
nak az egyesületek: először az A)
osztályú egyesületek egy verseny
napot, aztán a B) osztályúak egyet,
most újra az A) osztályúak, aztán
a C) osztálybeliek, majd az A)
osztálybeliek harmadik terminusu
kat, végül a B) osztálybeliek a má
sodik versenynapjukat
Ezzel elejét veszi a szövetség
annak, hogy az A) osztálybeliek
minden jó terminust lefoglaljanak
és a kisebb egyesületeknek semmi
se maradjon.

14.74 m-es rekord a a hatodik he De Bruny, Amerikában élő né
maratonfutó tegnap a Stanlyen áll az idei világranglistán *— met
selms AC által rendezett 4 mérAz átlag erősen romlott, Bács földes versenyben (6.4 km) 22 p
40 mp-es idővel győzött.
almásit! kívül nincs is 14 méteres
ugrónk — Az 1931. év legjobb
BIRKÓZÁS
eredményei
Tizenötödik közlemény

—

A hármasugrók idei ranglistája volt a versenyével. Hasonló az esete

egy cseppet sem vigasztaló. Az egyet Farkai Mátyásnak is. Tehetséges
len felemelő pont a bravúros nyitány, hánnasugró viszont az MTK Mezői
de azután egyszerre akkor-át esik, je, azután Csányi, Somogyi, Dombó
hogy a listavég fokozódó lendülete vári, Tölgyes, Jász — akik még fog
sem sokat segít rajta. Az átlaggal nak jóval nagyobbat is ugrani.
ennélfogva nem büszkélkedhetünk | Tavalyi eredményei után a leg
túlságosan, amint azt az alábbi ; fájdalmasabb Somló Lajosnak, az
ifjúsági rekordernek nagy vissza
összeállítás is mutatja:
esése. Csodálkozni azonban nem sza
Első öt
Első tíz
bad rajta, mert egész évben láb
átlaga
fájással kínlódott és olyan bokával
indult el hármasugrásban, amilyen
1924.
13.69.8
—
nel más alig kel fel a székéről. Re
1925.
13.84
13.53.8
mélhetőleg télen kipiheni magát és
2926.
13.85.4
13.50.8
megindul a 15 méter felé.
1927.
13.82.6
13.54.4
Tavaly öten ugrották túl a 14 mé
1928.
U.U.2
13.81.6
tert, az idén csak Bácsalmási. A har
1929.
13.67.8
13.49.4
mincadik tavaly 12.90-et, az idén
1930.
14.03.6
1S.S7.6
12.99-et ugrott. Az átlag az első öt
1931.
14.02
13.82.8
nél U.03.6-ról 11.02-re, az első tíz
Az idei legjobb eredmények:
nél 13.87.6-ról 13.82.8-ra romlott.
Bácsalmási három versenyen indult.
14.74 Bácsalmási Péter TFSC
Eredményei: 11.71, 11.01, 11.12. Át
13.91 Zsuffka Viktor MAC
laga 11.29.
13.87 Kovács Béla BEAC '
13.81 Fekete Imre UTE
Az eddigi legjobb hármasugró
13.77 Boross József KEAC
eredmények:
13.66 Botlik Béla BBTE
14.74
Bácsalmási
Péter TFSC 1931.
13.65 Bessenyei Gyula TFSC
14.53 Somfai Elemér MAC 1925.
13.65 Somfai Elemér MAC
14.46 Molnár Ferenc MAC 1923.
13.64 Mezei Dénes MTK
14.32 Fekete Imre DAC 1927.
13.58 Gudenus József báró FTC
14.32 Farkas Mátyás MAC 1928.
13.53 Farkas Mátyás MAC
14.04 Gáspár Dezső MAC 1920.
13.48 Bodossy Mihály PEAC
14.04 Somló Lajos FTC 1930.
13.46 Török László LASE
14 01 Paitz János BBTE 1930.
13.44 Csányi Zoltán BBTE
14.00 Magyar Alajos KAOE 1926.
13.40 Dombóvári Sándor BSE
13.93 Balogh Laios MAFC 1930.
13.36 Somogyi József FTC
13.91 Zsuffka Viktor MAC 1931.
13.34 Tölgyes László TFSC
13.87 Kovács Bála BEAC 1931.
13.33 Megyeri Jenő PEAC
13.83 Ujfaluczky József FTC 1923.
13.29 Magyar Alajos MTK
13.83 Boross József KEAC 1930.
13.26 Fusz Ferenc Köz. EAC
13.67 Bottlik Bála BEAC 1928.
13.25 Somló Lajos FTC
13.67 Haluska József BEAC 1924.
13.21 Goda László MAC
33.65 Bessenyei Gyula FTC 1931.
13.16 Paitz János BBTE
13.64 Mezei Dénes MTK 1931.
13.15 Lónyai Gáza MAC
13.62 Sebők Sándor BEAC 1914.
13.13 Magyar Károly MTK
13.61 Mező Béla MAC 1903.
13.05 Jász Tibor MAC
13.04 Kovács László PEAC
13.04 Sós István BSE
13.02 Angermayer Ferenc SzTK
12.99 Czakó János BEAC
12.99 Omaszta Sándor MOTE
Bácsalmási Péter már tavaly is
Ma délután egyesületi
listavezető volt (14.08-cal), de akkor
sokan hajlandók voltak az ő elsőségét
versenynapegyeztetés
a többiek visszaesésének tulajdoní
— Saját tudósítónktól —
tani. 14.74 méteres új rekordja után
minden ilyen ellenvetésnek el keli
A MASz a múlt pénteken tar
némulni és aki látta tavaszi csodá
latos ugrásait, amikor bármikor ki totta intézőbizottsági ülését, me
csúszhatott volna neki egy 15 méte lyen a maga részéről kijelölte a
res eredmény is, az határozott meg versenynapokat. Az esedékes Ber
győződéssel mondhatja, hogy a tízes lin— Budapest mérkőzésre június
versenyre való készülést csak fél 12-ét
(és feltételesen
július
vállról kell vennie és minden erővel 10-ét) tartotta fenn.
Tegnap
a hármasugrást kell forszírozni. megérkezett a brandenburgi szö
Egyetlen baj, hogy tavaly éppen a vetség levele, amely közli, hogy
hármasugrás következtében megfáj
megfelelő, szabad terminus hiá
dult a sarka és félő, hogy ez újra
kiújulhat. Ezért nem tudott az év nyában kénytelenek a versenynek
második felében hármasugrásra dol jövő évre való halasztását kérni.
Mint értesülünk, a berliniek
gozni, pedig megnövekedett gyorsa
sága viszonylag gyengébb kondíciója tulajdonképpen már tavaly elha
elllenére is jobb távolugró eredményt tározták. hogy az idei olimpiai
hozott ki belőle, mint tavaszai. Ez is esztendőben nem rendezik meg
alapja lehet annak a jogos remény ezt a versenyt Bár megkísérelték
nek, hogy ha valami baleset közbe a terminusokat lehetőleg úgy el
nem jön, igen homály szava less a tolni, hogy mégis megtartható le
ktsangelesi hármasugrás döntőjében.
gyen a versenv. ez nagyrészt az
Bácsalmási mögött azután hatal egyesületek állásfoglalása követ
mas ür tátong. Még a második
Zsuffka is messze maradt mögötte és keztében nem sikerült. Június
ő sem érte el a 14 métert. Rúdugró 12. a német k e lle ti bajnokságok
tól azonban az is szép, amit nyúj nanía. július 10. pedig már ré
tott. Kovács Bélát súlyos lábsérülés gebb óta fenn van tartva a fr-uérte és azért nem vitte többre. Fe ci’o— német és a sváíci— n*mn* B)
kete csak az év végén készült hár fn*i-Vőzásek számára. Minthogy
masugrásra. akkor meg krimteális T>e6i> * töKbi versenynapokon is
pályát fogott ki. Boross alkalmi hár tói-ondóit a németek nrogra’" 1'*,
masugró volt. Bottlik nyár derekán a R°rlfn— Roitenpet. elmaradását
abbahagyta, Bessenyeit elérte a hár
masugrók fémé, a sarokfáj á". A v , 'r1" ,vesnek fektetettük.
a k?*nn "T>“h m-n-teote
múlt emlékeként itt hátul következik,
a rekorder Somfai, aki nem is készült íúnius 19-i ternntnna fe!-zabad” H
erre a számra, meg szerencséje sem és egyesületeink bizonyára vetél

Elmarad a Badapest - Berlin
mérkőzés

I finnek egykírés rendszere
csődöt mondott
Radvónyt és Steputafof
tartják a íe g .o b b bíróknak
— Saját tudósítónktól —
Stockholm, január 7.
A legutóbb megrendezett finn-svéd
országokközöttj birkózóversenyen pró
bálták ki a finnek által javasolt egy
bírós rendszert, amely abból állt,
hogy csak egy bíró vezette a. mér
kőzést. Ez a bíró az első 10 perc el
teltével döntött a parterre munkáról
és a mérkőzés befejeztével csak &
állapította meg a győztest.
Ezt a tisztséget a svéd-finn verse
nyen a német Haverkamp töltötte be.
Nagyjában közmegnyugvásra, "mert
megkísérelte, hogy pártatlan legyen.
A versenyen kitűnt, hogy két na
pon át 28 versenyt levezetni nagyon
igénybe veszi az idegeket s így mar
gyarázható meg,
hogy Haverkamp
néhány kiáltó hibát követett el. A
finn Pellinent például a svéd Rudolf
Svensen e'ien győztesnek hirdette ki.
Ez az ítélet még a finn közönség til
takozását is kihívta, amit hatalmas
füttyökkel
kifejezésre is juttatott.
Más íéleteket is ilyen népítélet fo
gadott.
Az új rendszer megbukott, azt
megtartani nem szabad és ismét viszsza kell térni a régi rendszerhez.
A svéd birkózó szövetség elnöke,
Haberg Ninar kap. kijelentette,
hogy ő a világon csak két em
bert ismer, aki az ilyen feladatot
sikeresen tudná megoldani. Az
egyik a magyar Radvány, a má
sik a német Stepútat.
Az olimpiai versenyeken Svédor
szág mind a görög római, mind a
szabad birkózó versenyen teljes csa
pattal vesz részt.
Január 23—24-én nemzetközi bir
kózóversenyeket
rendeznek Stock
holmban, amelyre magyar bajnokokat
is hívnak.
W. Jaeger
A párisi olimpiai válogató birkózóverseny első napján Márton ponto
zással győzött Guillaume ellen. A
második napon a párisi magyar ver
senyzők közül Károlyi is sorra ke
rül. Ez a válogató verseny, amely,
mint jelentettük, egyúttal a Fabertserleg védelméért folyik, csak január
17-én ér véget.
Addig mindennap
mérkőznek a versenyzők, miután es
ténkint csak 5 versenyző pár lép á
szőnyegre.
A két Zomhory Svédországba tá
vozik. A magyar birkózósport két
legelsővonalbeli katonája hagyja el
rövidesen az Országot. A MAC két
versenyzője,
Zombory
Gyula és
Zombory Ödön veszi a vándorbotot a
kezébe, hogy messze északon, Svéd
országban keresse taeg szakmájában
a mindennapi kenyeret- Mindkettő
nek már birtokában van a munka
vállalási engedély, úgyhogy az otttartózkodásuknak
semmi akadálya
smcsen.
Távozásukkal nemcsak a
MAC csapata, hanem a magyar vá
logatott is rendkívül meggyengül.

U'kM kapható a

„ F u t b a lib e ró

a w eH ényisebli!>n«
l&tékszab&lyktfnyv
harmadik kiadása
Irta t BENEDEK. ALADÁR

s
Mi a h ely zet
a fiú középiskolák tan 
ren d iéb e visszaállított
heti h arm adik
torna árával

Kedd, 1932 január tó.

Az I. Verbőczy István rg.-ból indul
nak útra a legkiválóbb magyar
tornászok

Győző dr., s magyar cserkészmozga
lom egyik legkitűnőbb vezére, a fő
város törvényhatósági bizottságának
agilis tagja vezet nagyszerű ered
ménnyel.

Az iskola értékes testnevelési mun
kájának hatalmas támasza Korpás
Ferenc igazgató, aki maga is tagja
Pelie István és Péter Miklós iskolájának
hosszú idő óta a törvényhatósági testnevelési bizottságnak és társelnöke a
diáksportjáról
Magyar Cserkész Szövetség I. kerü
— Saját tudósítónktól —
letének is. Megértéssel és szeretettel
— Saját tudósítónktól —
törődik diákjai egészséges sportolásá
Verbőczy Istvánról, a XVI. század, nokságoknak itt talált gazdára és ez val és résztvesz, amikor csak teheti a
kiváló
magyar
jogtudósáról,
az
utolsó
az
iskola
szerezte
a
korosztályok
Ismeretes, hogy ősszel, a tanév
versenyeiken is, hogy buzdítsa őket
megkezdésekor az új tanrend szerint nemzeti király nádoráról és dipíoma- tornaversenyeiben is a legtöbb győzel és hogy együtt örüljön velük as is
a fiú középiskolákban a taValyi heti tájáról nevezték el a budai vár tövé met kis diákjaival.
kolának szerzett győzelmeknek.
A tornászok az intézet jól felszerelt
három tanórával szemben ismét csak ben emelkedő reálgimnáziumot.
A magyar jogszabályok egységes tágas tornatermében, a legkiválóbbak
visszatértek a heti kétszeri tornaórá
törvénykönyvbe foglalójának kemény, pedig a BBTE csarnokában gyako
hoz.
roltak az intézet ismert tornásztaná
férfiasságot sugárzó egyénisége
Akkor az volt a helyzet, hogy a ta nemzeti eszmékért a végsőkig harcoló rának, Kmetykó Lajosnak a vezeté
A KISOK kosárlabdakarékossági szellem, amely már
egykori köznemes úgy látszik igaz sével.
bajnokságának
döntőnyáron megkezdte munkáját az ál patrónusa a krisztinavárosi diákok
Az intézet sportkörét, amelyben a
lamháztartásban, ezen a téren is meg nak, mert a Verbőczy rg. diáksága játék, torna, atlétikai, úszás, vívás,
mérkőzései
szedi a maga áldozatát. A takarékos. mind a tudományos felkészültségben, téli sportok, turisztilca, evezés, kosár— Saját tudósítónktól —
Ságot az államháztartásban csak he mind a testi erőről és ügyességről és kézilabda, valamint a céllövő
lyeselni tudjuk, mint ahogy azt min számotadó sportokban a legjobbak szakosztályok működnek, Szabó József
VII. Rákóczi fk.—VI. Wesselényi
den józanul gondolkozó ember teszi, között van.
testnevelési tanár vezeti szép ered fk. 37:22 (21:8). Bíró: Noé. Érde
de csak a célszerű takarékosságot
A középiskolai tanulmányi ver ményekkel.
kes, vátozatos küzdelem, amelyből a
Azt a takarékosságot, amely nem a senyekben és a KISOK versenyeiben
A sportokban ennek az iskolának is
pillanatnyilag könnyebbséget jelentő egyaránt az első vonalban találjuk a csak az iskolán kívül lehet gyakorol Rákóczi fk. legjobb kosárdobójának,
Keménynek pompás játékával kerül
megtakarított pengők
számszerű „V erbőczy-diákot”.
ni. Két udvara is van ugyan az isko ki győztesként. Kosárdobók: Kemény
nagyságát veszi egyedül figyelembe
Az Attila-utcai szürke épületben lának, azonban ezek oly kicsinyek (25), Bíró (10) és Höss (1), illetve
hanem amely tudja azt, hogy néha a 32 esztendeje tanulnak Buda polgár (180 m2), hogy-azokon sem küzdő
túlzott takarékosság a legnagyobb ságának gyermekei. Az iskola ugyan játékokat, sem atlétikai gyakorlatokat Zsemlye (12), Heisler (6), Juhász és
Horváth (2—2).
pazarlással egyenlő.
már nyolc esztendővel hamarább nem igen lehet végezni.
VII. Izraelita rg.—IX. Szt. István
A 800-as létszámú tanuló sereg
Dyen pazarlást jelentett a közép megnyílt első otthonában, a Várfok
iskolák heti harmadik tornaórájának utcában, de az első érettségi után, főképpen a BBTE szénatéri sport fk. 33:22 (16:5). Bíró: Bóka. A mér
beszüntetése ^itat vélt megtakarítás 1900-ban, átköltözött mai helyére, a telepére küldi legjobbjait gyakorolni, kőzés izgalmas volt. A mindenáron
is. Mert ugyanakkor, amikor min híres Horváth-kert tőszomszédságá a tömeg pedig a budai szabad tere győzelemre törő kereskedelmisták
denki tisztában van azzal, hogy ba, a BBTE öreg tornacsarnokával ken keres módot játék- és atlétikai miatt a játék sokszor a durvaságig
fajult. Micket a bíró a II. félidőben
gyakorlataihoz.
Magyarország legsúlyosabb problé szemben akkor emelt iskolaépületbe.
A sportkör egyes szakosztályaiból kiállította. Kosárdobók: Salgó (17),
Az I. kerületi királyi katholikus
máinak a megoldása a most fejlődő
ifjúságra fog hárulni, akkor tisztá gimnázium néven 1892-ben startolt minden évben kiemelkedett egy-két Bátki (10) és Glattstein (6), illetve
ban kell lenni azzal is, hogy minden Verbőczy reálgimnázium tehát az kiválóság, aki az iskola színeit dicső Pitrik (11), Welkei (4), Mick (4)
és Szatmáry (3).
pengő, amelyet ennek az ifjúságnak idén üli meg 40 esztendős fennállásár séggel kép/iselte
Itt érettségizett az utóbbi évek so
szellemi és testi nevelésére fordíta nak jubileumát.
VII. Baross fk.—X. Szt. László rg.
Az életre felkészült ifjak sok ezer- rán és itt szerezte első országos ifjú 55:19 (37:6). Bíró: Pál. A gyakor
nak, tőkét jelent, amely minél
sági
teniszbajnokságát
Bánó
Lehel
nagyobb, annál bőségesebb kamato je hagyta már el ezt az „Alma
lattan kőbányqiakkal szemben a Ba
kat fsg hozni. Nőm beszélve arról Matert”. Már harminckétszer búcsúz is, de jó teniszezői uoltak Fejér ross fk. ügyes játékosai könnyűszer
hogy a tornaóra a közegészségüggyel tak itten az érettségizett ifjak fiata László, Réti Miklós, Hámos Endre és rel győztek. Kosárdobók: Bolla (23),
tehát a kórházi költségekkel is szo labb társaiktól és tanáraiktól, el Wessely Géza, továbbá az asztali Tichy (22), Sztankovics (10), illetve
hagyva azt a fészket, ami a szülői teniszben kitűnt és ifjúsági páros Kreisler (9), Béta (4) és Kollarovits
ros összefüggésben van.
házon kívül mindig a legmelegebb bajnokságban is győztes Réthy Gá I. és IL (3—3).
Úgy látszik, hogy mindezt az ille minden idők ifjúságának és ahol tö bor is.
tékes körök is ráláthatták időközben, viseivel is a legkedvesebb rózsacsok
Atlétái közül az utóbbi években
Holnap, szerdán délután 3 óra 30
mert mint a Nemzeti Sport annak rát gyűjtöttük emlékezetünknek.
Veress László sprinter, Gergelyfi perckor: VII. Baross fk.—VI. Wesidején megírta, a heti harmadik
A négy évtizedes intézetben a régi Ödön, az ismert magasugró,'Schlach- se'ényi fk. Bíró: Noé. 4 óra 20 perc
tornaórát a fiú középiskolákban és a most működő tanárok is egé«z ta Ferenc, Kapolyi György, Beck kor: VII. Rákóczi fk —IX. Szt. Istvisszaállították. Örülünk ennek
seregét nevelték a kiváló ifjaknak, Béla, Gyulai Tibor, Józsa Dénes a ván fk. Bíró: Pál. 5 óra' 10 perckor:
ténynek egyrészt az ifjúság testneve akik közül ma már igen sok vezető legismertebbek s az ő iskolájuk állí VII. Izraelita rg.—X. Szt. László rg,
lésének szempontjából, másrészt azért, szerepet visz a társadalomban.
totta fel 1927-ben a 10X100 m-en a Bíró: Bóka.
mert ez a harmadik óra azt látszik
A testi nevelésnek is mindig meg KISOK-rekordot is 1:58.6 mpcel.
bizonyítani, hogy a takarékossági láz becsülték itt az értékeit. Az egykori
Az úszósportban Steiner Zoltán,
első kapkodó és nem mindig helyes igazgatók: Jancsi5 Benedek, Badics Mészöly . Kálmán, Márton György,,
A KISOK úszókeretébe tartozó
intézkedéseit most már higgadtabb Ferenc, Himnftier Béla, Obérle Ká Molnár István és Tóth Lajos voltak
fiú-tanulók a Nemzeti Sportuszodá
fővel és nagyobb körültekintéssel roly, Kuj&ni Gábor, de különösen az a legutóbbi évek legjobbjai.
ban ma délután kezdik meg gyakor
igyekeznek keresztülvinni és ha szük intézet mostani kitűnő vezetője, Kor
Futballcsapatuk is minden évben
ség van rá, megváltoztatni. Most pás Ferenc, igaz lelkesedéssel támo rssztvesz a KISQK-bajnokságban s a lataikat. Az új uszodabeosztás sze
még csak az van hátra, hogy a leány gatta á tanuló ifjúság egészséges, budai csoportban ^többször a csoport- rint az edzést a fiúk részére kedden
és pénteken délután 5—6-ig, a lányok
középiskolákba is behozzák a heti nemes vetélkedését, sportolását.
bajnokságot is megszerezte. Legjobb részére szerdán délután 4—6-ig tart
harmadik tornaórát.
Az itt működő testnevelési tanár jaik voltak az utolsó 8—9 évben ják.
nemcsak igazgatója, hanem tanár Geréb Ferenc, Mészöly Kálmán, WéA győri Révai Miklós reáliskola
társai részéről is megértő támogatás ber Gergely, a sokszoros Ki.lOT
A kultuszminisztérium a főigaz ban részesült, amit a régebbi idők ki válogatott és Krasznay Lajos. Az sportköre a napokban fejezte be asz
gatóságok útján rendelte el a harma váló testnevelési tanárának, Szaffka idei bajnokságban meglehetősen gyen tali teniszversenyét, amelyen szép
dik óra visszaállítását 8 a karácsonyi Manónak az országos tornaversenye gén startoltak. Az ő~zi két mérkőzé számmal jelentek meg a spo^kör
vakáció után a munka már ilyen ken elért értékes eredményei és az süket az I. Kossuth fk. és az V, tagjai. A versenyben a felső osztályo
iskolából kikerült kitűnő sportembe Aranyosi fk ellen 5:0 arányban vesz sok részére 5-ös csapatverseny, to
rendben indult meg.
vábbá egyéni és páros versenyek vol
tették el.
rek egész serege is igazol
A heti három testgyakorlási óra
A sportkörben igen népszerű játék tak. Eredmények: Csapatversenyben
Hogy csak egy-kettőt Í3 említsünk
azonban most nem olyan általános, az élen levő öregek közül, itt végzett a kosárlabda is, amelyben 1928-ban 1. a VIII. oszt. csapata (Illés, Ivámint a régi rend szerint. Sok közép Prém Lóránd dr., az OTT főtitkára, a MASz-bajnokságot is ez az intézet nyi, Ehrenfeld, Ostreicher, Csillag),
iskola, ahol az osztályok száma 10-nél Petracsek Lajos dr. ügyvéd, a BBTE nyerte meg: Badacsonyi, Bcclc, Hor 2. az V. oszt., 3. a VII. oszt. Egyéni
nagyobb, nem fogja végrehajtani
elnökségének tagja, az egykori ki váth, Jakobsen és László csapatával. vernenwben (28 induló): 1. Fürst V,
rendelkezést egyszerűen azért, mert tűnő vívó és síelő, Déván István, a
A téli sportok közül a sí- és kor oszt. (intézeti bajnok), 2. Ehrenfeld
egy héten esak 30 tornaórát tud a sokszoros atlétabajnok sielő, motoros csolyasportot űzik nagyszámmal a VIII. oszt., 3. Ostreicher VIII. o., 4.
tornateremben megtartani. Az ilyen stb., Bély Miklós testn. tanár, a tanulók, A legjobb régebbiek Barcsa Scheiher VII. o. A páros versenyben:
intézetekben a . múlt évben a 40 per KISOK, a MOTESz és a síszövetség Miklós, a későbbi válogatott hokki- 1. Fürst A.— Scheiner, 2. Stem—
ces órákkal segítettek, ez a megoldás agilis vezetőségi tagja és igen sokan játékos, Fejér, Geréb, Mirkva, Móra, Fürst Gy. A rendezés Szőts László
azonban sem a tímárok, sem a ta még mások, akik ma is lelkesednek Vágó, Gombos, a síelők közül Gyar testn. tanár munkáját dicséri.
nulók előtt nem volt népszerű és pe azokért az eszmékért, amit a test matiig György, Kiss János és Márton
dagógiailag sem volt kielégítő.
nevelés fontosságáról ebben az inté Endre, valamint Vágó János, aki a
Kölcsey rg. versenyén Budapest leg
Értesülésünk szerint a felekezeti zetben fogadtak lelkűkbe.
A Budapesti Budai Torna Egylet jobb sportoló diákja címet is kiérde
iskolák még késnek a harmadik óra
levő
iskolára melte.
visszaállításával. A
tornaterem- tőszomszédságában
A tűraevezést is már évek óta
hiányon kívül ezekben is — de az már évtizedek óta kitűnő példaadó
állami iskolákban szintén — az is hatással volt a BBTE tornászgárdá szorgalmasan űzik a tanulók. Ebben
a sportban főképpen Jámbor László
megnehezíti a dolgot, hegy a heti jának nagyszerű szereplése.
A Verbőczy rg. (illetve az I. kér. tűnt ki az utóbbi években.
három óra mellett a testnevelési ta
A sportkör szakosztályai közül
nár heti óraszáma igen megszaporo gimn.) már igen régen kitűnt orszá
Dempsey új ellenfelei. Amerikai
még
a céllövők munkája is dicséretet
gos
viszonylatban
is
elsőrangú
torná
dik, jóval a kötelező óraszám fölé,
érdemel. Ezek az utóbbi években házi híradások szerint Dempsey nehézsú
szaival,
de
a
háború
utáni
években,
ami sok többlet munkát jelent. A
versenyeiken is szép eredményeket lyú ex-vi ágbajnok most már a leg
többlet munkát pedig sem tőlük, sem tehát az utolsó évtizedben, mondhat mutatnak. Ennek a szakosztálynak komolyabban arra törekszik, hogy a
ni egyeduralmat szerzett a fővárosi
pedig az elhelyezkedésre váró fiatal
iskolák között a versenytornában. Mikiássy Kálmán tanár a vezetője, nehézsúlyú világbajnoki címet vissza
testnevelési tanároktól nem lehet el Az országos és budapestkerületi isko aki nagy lelkesedései szervezte meg hódítsa.
Azok a mérkőzések, ame
várni az Isten nevében, hanem azért lai tomászbajnokságokat 1920-tól a tanulók céllövő sportját. A leg lyekben ő kisebb ellenfelekkel szem
fizetni kell! De minthogy takarékos 1931-ig csaknem kivétel nélkül a utóbbi házibajnokságban Hundesha- ben szenzációs kiütéses győzelmeket
kodni is kell, a megoldás csak ilyen Verbőczy rg. diákjai nyerték meg.
aratott, csak arra voltak jók, hogy
gen János bizonyult legjobbnak.
beteges lehet.
A vívóélet is már hosszú idő óta kellő anyagi alapot szolgáltassanak
A pesti iskolák közül, elmondhatjuk,
A testnevelési tanárság hosszú év hogy a Verbőczy rg. nevelte a leg igen elénk a sportkörben. Vívóik a világbajnoki küzdelemre való elő
évről évre résztvesznek a KISOK készülethez. Ez sikerült is és Demp
tizedes küzdelmének tehát csak fél kiválóbb magyar tornászokat. Hacsak
a ma is porondra állókat vesszük versenyein, amelyekben Márton End sey ezen a módon mintegy 250.000
sikert jelent az órák számának
figyelembe, szép sort állíthatunk re, Márton Ferenc, Balogh Dénes és dollárt keresett. A következő mérkő
eggyel való megázaporítása. Rendes
Kapolyi Ferenc voltak az utóbbi évek zés-sorozat, amely februárban kez
össze.
megoldás ott kezdődnék, hogy a
dődik, már sokkal komolyabb és is
.Itt szerezte első babéralt, első isko- ben a legjobb „Verbőczysták”.
szükséghez képest: tornatermeket épí ai bajnokságait Pelie István, ma
A jelen iskolai évben is nagy igye mert nevű versenyzők ellen állítja
tenének (esetleg az alkalmas tanter már világszerte ismert és hazánknak kezettel készül a sportkör a KISOK kötelek közé Dempseyt. Ez a mér
meket erre a célra átépítenék) Ó3 is sok dicsőséget szerző tornászunk. februári tornászbajnokságaira, a ta kőzés-sorozat 9 mérkőzést foglal ma
elegendő testnevelési tanárt bízná Ugyancsak itt végeztek az iskolai évek vaszi futball- és atlétikai versenyek gában. Mindegyik négymenetes lesz,
nak meg a tanítással, továbbá ezek- alatt is kiváló és azóta is kitartó erős re és az úszói is szorgalmasan dolgoz 8 unciás keztyűkkel. Legelőször Chiután jninden fiú- és leányiskolára ki ellenfeléi PeJlének, akik a BTC-ben nak a KISOK keretében.
kágóban King Lewinsky ellen mérkő
Atlétáik közül most Vetter Béla, zik Dempsey Utána Clevelandban a
terjesztenék a rendelkezést.
is klubtársai: Péter Miklós, a több
szörös magyar bajnok és Csemay Risztics Béla, Skáll Zoltán, a torná kitűnő Johsy Risko, Philadelphiában
Ha ez megtörténnék, akkor a Test- Nándor is.. De kiváló tornászok vol szaik közül Winkler Vilmos, úszóik a volt kisnehézsúlyú
világbajnok
nevelési Főiskolából kikerülő kiváló tak az 5 utódaik közül Friedrich De közül Korschill Kálmán sprinter, Tommy Loughran, Detroitban OhiistSzakembereknek nem kellene évekig zső, a KISOK többszörös bajnoka, Feketies József hátúszó, a síelői kö ner, a volt k. o. király ellen mér
várakozniok elhelyezkedésre s mi Mirlcva Endre, Gagies N. László, zül pedig Hosszú. György és Endrédy kőzik. Atlantic Citybeli ellenfele még
hisszük, hogy az a pénz, amit erre a Gyulai Tibor, Langhammer András, József tartoznak a legjobb iáik közé. ismeretlen. Végül Nfiwyorkban Paolicélra fordítanának, sokszorosan meg Kapolyi Ferenc és az utóbbi évek sok
Az intézet sportmunkáját igen no, San Franciscóban Max Baer és
térülne a nemzet gazdagságát jelentó szoros
KISOK-bajnoka,
Schumy sokszor támogatják és egyben t-özü- Los Angelesben pedig Dynamite
egészségesebb, munkabíróbb fiatalsá Géza. Egész sorozata a kerületi és lük kerülnek ki a legjobb sportolók is, Jackson ellen áll majd ki. Nehéz
országos egyéni és esapattomászbaj- az iskola cserkészei, akiket Tetnesi sorozat!
gunkban!
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A bajai leventék győzelme a sse*
gedi kerületi versenyen az Ágotha,serlegért, vívott küzdelmek során a
meglepetés ereiével hatott. Szeged és
Kecskemét ökölvívói csak egymást
figyelték és közben a bajai verseny
zők a középső súlycsoportokban sor
ra aratták a győzelmeket. Ezt a szép.,
eredményt a bajaiak Gonda Sándor
nak köszönhetik, aki a tavalyi tré
nerképző tanfolyamom látottakat éa
tanultakat Igen tehetségesen tudta
átplántálni tanítványaiba.
A bajai
versenyzők
ezt a fáradozást most
pompás győzelemmel hálálták meg,
Maga a bajai közönség már régeb
ben szeretetébe fogadta ökölvívóit és
a szegedi versenyre hatalmas 40 sze
mélyes, szurkolókkal megtömött autó
busszal vonult be Szegedre, biztatni
fiait. A bajai versenyzők , munkáján
még meglátszik a kiképzés rövid vol
ta, de valamennyien jő harcosok, szí
vósak és mint ökölvívó anyag elsőrangúak.
A MÖSz keleti kerületének tiszti
karát a vasárnapi tisztújító közgyű
lésen a következőképpen állították
össze. Elnök: Hoffmann Béla főtaná
csos, alslnökök: Kazay Barna Sze
ged, Ackermann Artúr Kecskemét,
Gidófalvy Pál
Hódmezővásárhely,
Kosztolányi Péter Baja,
Ijiukhaup
Miklós dr. Szeged. Titkár: Kovács
István. Pénztáros: Vértess Antal. El
lenőr: Moldován Ödön. Jegyző: Berta
Béla. Ügyész: Falcione Kálmán dr.
Orvosok: Bukovinszky László dr.,
Viola György dr., Pazár Dénes dr.,
Tass József dr. Tiszteletbeli elnökül
Patzauer Aladárt Hódmezővásárhely,
Tamay Ákost Makó és Szabó Átvánt
Mezőtúr választották meg. Ugyan
ekkor a kerületi társelnöki tisztséget
Holtzer Tivadarral és Márkus Ist
vánnal töltötték be.
. .
Carnera—Bouauiüen
mérkőzését
most január 25-én szeretnék megren
dezni, ha addig az időpontig Carnera
az olasz szövetséggel szemben fenn
álló tartozását rendezi.
A csapatbajnoki versenyek első két
fordulója nagy csalódást hozott az
egyesületeknek. A résztvevő egyesü
letek ugyanis az itt elért bevételek
ből helyezésüknek megfelelően része
sednek és volt olyan esztendő, amikor
az első, vagy második helyezett Őkölvívószakosztályának félévi kiadását
is fedezni tudta az itt kapott összeg
ből. Tavaly, amikor a gazdásági vál
ság első hullámai már végig hömpö
lyögtek rajtunk, az átlagos bevétel
még 700 pengő volt mérkőzésenként.
Az idén a súlyos helyzetre való te
kintettel az egyesületek nem néztek
tú’ságos vérmes reményekkel a bevé
teli lehetőségek elé, de az első két
r.ap anyagi eredménye még a legna
gyobb pesszimistát is va’ósággal két
ségbe ejtette. Szombaton «s vasár
nap kettőszáz és néhány pengő volt
az összbevétel. Száz-száz pengő esténkint. A kiadások természetesen jó
val többek, pedig igrr«n kis össze
gekből tevődnek össze. így terembér
50 pengő, amiért tiszta fűtött terem
és hasonlóan kényelmes öltözők állá
nak a BSzKRl-nál a szövetség ren
delkezésére. A szövetség gazdasági
bizottsága a legnagyobb aggodalom-:
mai néz a további versenynapok elé
és már voltak olyanok, akik azt han
goztatták, hogy ilyen körülmények
között az egyesületeknek inkább sa
ját tornatermeikben kellene a ver
senyt megrendezni. Ez a megoldás
szerintünk nem segítene az egyesü
leteken és biztos ráfizetéssel végződ
ne. Remélhetőleg 'a hátralévő mérkő
zések anyagilag jobban végződnek,
hiszen az igazán érdekes mérkőzések
még csak most következnek.

TEHISZ
Vándortrénec. A teniszszövetség
idén is vándortrénert bocsát a vidéki
egyesületek rendelkezésére. A szö
vetség teniszmestere a következő fel
tételek mellett áll a vidéki egyesü
letek rendelkezésére: az egyesület fi
zeti a III. osztályú útiköltségeket
oda-vissza s gondoskodik á mester
ellátásáról és lakásáról, továbbá fizet
100 pengőt.. A vándor-mester napi 5
órán át áll az egyesület rendelkezé
sére s az 5 óra közül kettőben a
kezdőkkel,
háromban a haladókkal
foglalkozik. Joga van azonban ezen
az 5 órán kívül a vendéglátó egyesü
let egyik pályáján magánórákat is
adni. Ha a teniszszövetség az OTTtől további támogatást kap, úgy a
vándor-mester havi 800 pengő díjának
nemcsak a felét fogja viselni (amint
azt jelenleg teszi), hanem az egé
szet s így esetleg a vidéki egyesü
letek által fizetendő 100 pengős díj
tétel elesik.
A vidéki kerületek a jövőben csak
2 pengős igazolási díjat fognak szed
ni versenyzőnk: rt, az igazo’ási díj
azonban teljes egészében a kerületét
illeti. Eddig az volt a helyzet, hogy
az igazolási díj 3 pengő volt s ebből
1 pengő a központot il’etté. A köz
ponti szövetség ezentúl csak a vi- ■
déki tagegyesületek 20 pengős alap*
díját kapja meg.
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Páros műkorcsolyázó-bajnokság
Meszléri
Jaross

Orbán
Farkas

Zöllner

Rotter— Szollás

Tusák— Balázs

11.4 L
11.3 L
12 L
11.5 I.
12 I.

9.3 ÜL
9.4 III.
10.4 HL
9.8 Hl.

Bemutatjuk
Imrédy M agdát
S z a b á ly o s „első interjú*
'Ssin a műjégpálya.
Szereplők:
IMRÉDY MAGDA (borzasztó bol
dog, hogy megnyerte a műkorcso
lyázóbajnokságot, még most is fogad
ja az, üdvözléseket, sudár, szőke,
igen csinos)..
ÚJSÁGÍRÓ (ugyancsak örül, mert
^égre abbahagyta egy pár percre az
edzést a bajnoknő, ugyancsak ma
gas, de fekete, ugyancsak . . . Par
don!)
—■ Mikor kezdett korcsolyázni!
— Nyolc éves koromban.
(Ravaszul). — És hány éve fizi ezt
« sportot!
— Hét éve,
(Számtani művelet. . .
Nyolc és
hét. . . (— Hiszen akkor maga csak
tizenöt éves!
— Annyit Pedig már tavaly is

9.8 III.

Három v a g y rságy
gyorsk orcsolyázó
m e g y Bécsbe
Elküldték a nevezéseket

Galió— Diliinger

10.7
10
11
11.2
11.0

IL
n.
n.
u.
IL

(Nevot). — Ugyan! Majd jövőre!
Ehhez még fiatal vagyok!
— Más sportágban is otthonos!
— Üszőm és teniszezem, de nem
versenyszerűen. Azaz... várjon csak...
egyszer indultam teniszversenyen,
harmadik lettem, a vegyespárosban.
rr Télen csak „Jegel"!
— Természetesen! Nem is hiszik el,
hogy mennyi készülődésre van szük
ség a mükorcsolyázásban. Egész nap
itt lehet engem látni a jégen. Még
szórakozni is .alig járhatok! Vasár
nap este a bajnoki, vacsora után ké
sön feküdtem, .le, ma reggel már alig
ment az előre kifelé nyolcas!
— Ennyi gyakorlás! Remélhetőleg
meg is lesz a gyümölcse és a bajnok*
Ság mellé nagy külföldi sikereket is
elraktározhat majd.
— Nehéz lesz! Vadas Márton, aki

nemrég Becsben volt. azt mondja,
hogy az osztrák bajnokság első hét
helyezettje közé nem kerülne be ma
gyar hölgy. El is hiszem n:ki. Ná
lunk is kellene valaki. Egy, aki ma
gával ragadná a többit. Mint ezt pá
példája bizonyítja... Meg
**ép eredményt érteni el: második rosaink
voltam a bajnokságban Levitzky próbálom . . .
(Megjelenik a „konkurreneia" má
Piri mögött/

Az osztrák gyorskorcsolyázó baj
nokságokat január 19-^-20-án tartják
Becsben a Wienét EV műjégpályá
ján. A BKE az .osztrák bajnoki ver
sennyel kapcsolatos ne.iinzetközi sze
nior- és juniorvérsenyre tegnap a
következő futóit nevezte be: 500 és
1500 m-es szenior: Vitai és Wintner,
3000 m-es szenior (csoportos indítás,
sál): Vita, Wintner és Hidvéghy,
500 m-es junior: Lindner, 1500 m-es
junior: Lindner és Hidvéghy.
Vita vasárnap úgy nyilatkozott,
hogy nem akar Becsben versenyezni.
Mivel a Widher EV nemzetközi ver
senyének nevezési zárlata ma van,
Vita viszont este nem volt kint a jé
gen, a BKE mégis elküldte a tavalyi
magyar bajnok nevezését, mert —
hátha meggondolta magát.

Jaross Pál a bécsi jé g hokki életről'
— Saját tudósítónktól —

Jaross Pál, a háború utáni évek
többszörös magyar műkorcsolyázó
bajnoka lelkes jéghokkibarat. A mű-:
korcsolyázó bajnokságokat követő va
csorán fol is., szólalt s ebben a fel
szólalásában is .. kifejezést adott a
jéghokkijáték iránt? nagy szerétetének és érdeklődésének.
Tegnap alkalmunk volt beszélgetni
Járossal a bécsi jéghokki viszonyok-:
ról.
<ir i" / , v'
A Wiener EV pályáján — mon
dotta Jaross — minden este 9-töl 11
óráig tart a gyakorlás. Három pályát
állítanak fel egymás mellé a jégre s
ezek közül eg-yiken a WEV legény
sége játszik, a , másik kettőn , más
egyesületek csapatai dolgoznak. No
vember 15-től december 15-ig iechni-.
kai dolgokat tanulnak a bécsi fiúk:

passzolást, korohgvezetést, kapura
lövést, különböző kombinációk be
gyakorlását. Azután megkezdődik a
mérkőzések sorozata. A WEV költ,-,
ségvetésében jelentős bevételi tételt,
jelentenek a jéghokki mérkőzések.
sik újságíró személyében. Remélhe Nincs komoly nemzetközi mérkőzés,
—* Igaz, a Piri.
Őrölt, amikor tőleg minden benne van a jegyzetek melyen 2500-nál kisebb lenne a kö
meghallotta, hogy nem indul Idén!
zönség, de rendszerint 4000-re rúg a
ben1)
(Nem
gondolkodik a válaszon).
nézők, száma. A nézőtér egyik része
V. X
Istenem, ki, »e#>t őrül, ha megsza
— a pálya Konzerthaus felőli ré
szén — állandó tribünökből áll, míg é
badul veszélyes vetélytársától! r..
másik oldalra esetről esetre hordoz
*Qy U akadtok azért erős ellenfeleim.
ható szétszedhető tribün kerül.
Itt a jégén a légidben azt hitték,
begy Nyilas Vilma fog győzni. Az is
—- Az titánpótlás nevelésére iS

kolában előnyre tettem szert, a sza
bad,korcsolyázásban pedig csak a
Szilassy Nádinké, vert meg. Egyhan
gúlag lettem első. "...11

V a d a s Márton

Parisban

nagy gondot fordítanak az Eislaufvereinben. Mindennap (most ném tu

- Saját tudósítónklói -

dom pontosan megmondani, hogy a
nap melyik szakában) két-három
órára kisebb pályákat állítanak fél a
fiatalság részére, mely pontos beosz
tás szerint edzi magát a későbbi
évek nagy küzdelmeire. A gyerekek
teljes felszereléssel és rettenetes ko
molysággal végzik a tréninget, me
lyeken mindig egy-egy' idősebb hokkísta felügyeleté alatt állának.
—• Meg kell állapítanom, hogy

— Megelégedett a bírókkal!
Vadas Mártonról tegnap megírtuk,
(Csodálkozik). — Egyhangú döntés hogy •részt akar venni a parféi

*Adn még csak elégedett se legyek!! európabajnoki mvJcrocsolyázó verse
nyen. A BKE műkorcsolyázó szakosz
Nagyon jó bírók a magyarokl
tálya Vadas bejelentését nártolóan
— Ki volt a mesterei \
— Vrbáry Sándor gyakorol velem terjesztette az igazgató elé, aki Va
**dr károm éve. Sokat köszönhetek das ' párisi indulását engedélyezte. A
korcsolyázó egylet a szakosztály költ
heki. , , — Mondjon valamit külföldi verse* ségvetésének terhére 150 pengővel
"ycirön

Tawdy voltam Óráéban, TropVauban és a tátrai versenyen, le is
Győztem néhány külföldi versenyzőt.
Idén Engclbergbc, Zürichbe és Tropimnix* fogok; utazni. (Hozzáteszi)...
“didi költségen.

Az útlevélérvényesífés és vízumszerzés
napiai - A n g liá b a n
gyakorolni fo g n a k
a m a g y a r p á ro k
Sajat tudósítónktól —

A téli olimpiára szóló előkészüle
tek középpontjában tegnap az út
levélügyek áiitak. A két pár és
Minich dr. útlevelét Kanadára is
érvényesíteni kellett, ami azonban
— mint kiderült — nem olyan
egyszerű dolog. A rendőrségen az
öt
útlevéltu.ajdonos valamennyi
eddig kiállított útlevelét s az
akkori útlevelek összes aktáit elő
kellett keresni a poros aktatárak
ból, ami azonban háromórás mun
ka után szerencsésen sikerült. A
Kanadára szóló érvényesítés hiva
talos formaságait tegnap el is in
tézték s az útleveleket Hetényi h.
főkapitány ma reggel 9 órakor írja
alá.
Annak ellenére, hogy hivatalos
információ szerint áz út.eveleket
az Egyesült Államokra külön nem
kell érvényesíttetni, a BKE ezt a
iépést is meg akarja tenni a mai
nap folyamán s ma és holnap szer
zik meg a kanadai (helyesebben

Brit birodalmi) és amerikai vízu
mot is. Az amerikai vízum nem az
úti évéibe kerül,

hanem egy külön

„olimpiai igazolvány”-ba, melyek a
magyar kiküldöttek részére egye
nesen Laké Piacidból érkeztek.
A mai náp folyamán engedélyezi
majd a Nemzeti Bank a műkorcso
lyázók összegyűjtött valutakészle
tének kivitelét. Ez a valuta magá
nosok törvényes valutakészletéből,
önkéntes felaján'ás útján gyűlt
egybe. A már említett nagyobb
svéd korona-tételhez újabban fent
és francia frank is került kisebb,
de mégis számottevő összegben. A
korcsolyázóegylet régi tagjainak
hazafias átérzése és sportszeretéte
igazán megkapó módon nyilvánult
meg ebben a valutaszegény világ
ban, amikor bizony százszor is
megfontolja mindenki, hogy párszáz pengős összeget kitévő idegen
pénzét kiadja a kezéből. A magyar
korcsolyázásra váró nagy sport
siker nemzetközi jelentőségét érez
ték át ezek a lelkes jégbarátok,
amikor — ki-ki lehetősége szerint
— pengőre váltotta kicsiny va'utájáfc a magyar olimpiai jelöltek ki
utaztassák.
Az útiprogram még mindig nem
alakul ki véglegesen. A legva’ószínünb az, hogy az öttagú társa
ság együttesen
hétfőn reggel, vagy kora dél

után utazik 4
járul hozzá á magyar bajnok eurőpa- Bées jéghokki sportját a kanadai já
tékosok tették naggyá. .'Watton dr., Budapestről, űtbaejti
Londont,
bajnoki versenyzéséhez.
majd DempSey dr. a bécsi játékosok ahol a párosok esetíeg gyakorol
Vadassal tegnap este tudatták a tudásfokát
magasra emelte, de egy nak is, májd továbbutaznak Liver
BKE döntését, ö azonban akkor
úttal nagyszerű játékával odászok- poolba, ahol szintén lesz alkalmuk
még nem tudott határozott választ
tatta g, bécsi közönséget a WEVadni. arra, hogy utazik-e, vagy sem.
pálya tribünjein) ;is. Ha majd újra a korcsolyázásra. Mind a két ^ma
Ma reggelre ígérte á végleges felele jobb
járnak, a BKE sem tehet gyar megjárta már Angliát a így
tet. Ha az elutazás mellett határoz, mást:idők
kanadai
mestert, mégpedig ki az ottani „rink"-eken jól ismerik
akoli r alkalmasint a ég ma délután,
és nagyrabecsülik őket. Az bizo
váló játékost kell hozatnia.
átrakói. Ebben az esetben szerda

Sokat kell majd távol lennie Bna*P «stW i*
*“ Van időm, magánúton tanulok.
este érkezik Párisba. ahol csütörtö
**■ Milyen pályára készül!
még alkalma nyílik arra, hogy a
.
Komoly nyelvtanárnő akarok kön
Palaix des Snorts jegével megbarát
fonat, német és francia szakos. Igaz,
Az európabajnoki férfi és
h°oy angolul beszélek a legjobban! kozzék
női versenyre pénteken és szombaton
.
Bizonyára örültek otthon is a kerül sor.
"álnokságnak...
~ Csak az Api írott itt a versenyen,

Mami hetiég. Mindig szoktam valaj’lt kapni, ha jó eredményt érek eh
í*08< azonban késik az ajándék...

indulás
Laké Piacid
felé

Ónálló töprengés
— Üstökön, ragadták a
Talán azt fogja kérni, hogy vicsillagot?
*T«k el balba!

A Duchess of York 21-én dél
után fut ki Liverpool kikötőjéből s
27-én érkezik Halifaxba. A ma
gyar társaság Halifaxból 10— IS

óra alatt érkezik Laké Piacidba.
Valószinű azonban, hogy műkor
csolyázóink előbb kipihenik a ten
geri utat s csak úgy utaznak to
vább.
A páros mükorcsolyázás olimpiai
bajnokságára február 10-én este 8
óra 15 perckor kerül sor (amerikai
időszámítás szerint) a laké placidi
korcsolyacsarnokban. A páros mű
korcsolyázás
világbajnokságáért
18-án szállnak küzdelembe páro
saink Montrealiban. Ezt a versenyt
valószínűleg szintén korcsolvacsarnokban tartják meg.
Eötvös Zoltán hazaérkezett. Eötvös
Zoltán davosi kirándulását nem kí
sérte szerencse. A kedvezőtlen időjá
rás megfosztotta attól, hogy az euró
pabajnoki verseny előtt a helyszínen
gyakorolhasson s így 3000 és 500
méteres indulása nem hozott olyan
eredményt, mely Eötvös terveinek
megfelelt volna. Az öreg bajnok gyor
san határozott: mivel a meddő da
vosi tartózkodás idegeit is alaposan
megviselte, szombaton délután már
csomagolt is és — otthagyta Sváj*
cot.
Halmay Zoltán állapota tegnapra
javult. A kitűnő jéghokitístának, mint
jelentettük, állkapocs-csonttörése van
s vasárnap este láza igen magasra
szökött fel.
Krepuska István dr.,
Halmay klubtársa, akkor a késő esti
órákban is felkereste és jeges boro
gatásokat rendelt. Hétfőre aztán ja
vulás állott be Halmay Zoltán álla:
potában. Láza 37 fokra szállott le 8
eég jó étvággyal evett. Az orvosok
remélik, hogy a gyógyulás most már.
normális tempóban bekövetkezik.
Belgiumot a téli olimpiái já-'
tékokon csak női műkorcsolyázók
képviselik.
A Norvég Korcsályő Szövetség

a
gyorskorcsolyázóbajnokságok
után tartott ülésén elhatározta,
hogy a Laké Piacidban tartandó,
téli olimpiai játékokra Staksrud,
Evensen, Ballangrudj Pedersen,
Lindboe és Engestangen gyorskorcsolyázókat küldi ki.
A Risserseen folytatták & né
met jéghokkibajnokság küzdel
meit. A döntőben a Beriner
Schlittschuch Club, mely teljes
csapatával állott fel* a két tarta
lékkal játszó Münchener EV-t 4:1
(3:0, 0:1, 1:0) arányban verte.

TURISTASÁG
Ügyvédek Turista Egyesülete név
vel alakult meg a legújabb trnistefársaskör, mely a gyalog-, sl- és
vizitnrisztika üzését tűzte ki célul.
Az alsóviszokai Gerléezy Endre dr.
elnöksége alatt megalakult egyesület,
mely Ügyvédek Turista Társasága
elnevezéssel már hónapok óta műkö
dik, — megalakulásával
magába
olvasztva az ifjabb ügyvédgeúcráeié,
szine-javát, a turisztikának és sport
életnek értékes nyeresége.
...
...... ......... ........ ' ii:
ív' .tl.li'ui.w-yf

nyos, hogy minden pillanatDan szí
vesen adnak pályát az angolok, ha
A műkorcsolyázó bajnokságokról a magyar kettősökrek egy kis
felvett 2 drb fényképünk került ki próbagaloppra kedvük támad.
fénykópkirakatuukba' (Teréz-körűt és ' Lehet, hogy Minich dr. igazgató
Podmaniezky-irtcá sarok; postaépü pénteken reggel elöreutazik Páris
let). Egyik képünkön Vadas Márton
ba,, hogy megnézze a francia Erű
látható, másik képünk a Roller—
Szoliás párt ábrázolja. Képeinket el nél— Brunet pár európabajnoki fu
helyeztük még a. László és Kőkút cég tását. Ez a terv — melyről egyszer
önálló töprengés
(József-körtít 42. itt.), 'azonkívül a már hírt adtunk — tegnap elhal
Kék Fog!
H. aég, Újpest üzleteinek kira ványodott s valószínűtlen, hogy ki
— Az 5:0 többé nem olasz spe
katában.
vitelére sor kerül.
cialitás ?

A vid é k i tenisz csapat
4 REPÜLÉS
b a jn o k sá g o t az idén csak
kM á k áj stratosfeiaférficsapatok részére
repiiséppel kísérleteznek
írják ki
Saját tudósítónktól —
A női játék osok kerületi válogatott €$©.
patekaf form álva a „Legjobb vidéki ke
rületi hölgy csapat" címért küzdenek

A vid ékitenisz csapatbajnok
s á g b a n is megtörtént
a szétválasztás
— Saját tudósítónktól —
Tegnap délután 8 órakor fontos
ülést tartott a teniszszövetség vi
déki bizottsága, melyen a dunán
túli kerületet Bakay százados, az
alföldi kerületet Zombory-Rónay
Gyula, az északi kerületet Salacz
dr., a pestvidéki kerületet Janczer
dr. képviselte. A tiszántúli kerület
képviselője nem jelent meg. Az ér
tekezleten előterjesztésre került a
Nemzeti Sport ismeretes javaslata
a vidéki csapatbajnoki rendszer
Megállapítását illetően.
A tervetet
gerince:
1. A csapatbajnoki mérkőzések
vidéken is „szétválasztottak.” legye
nek. (Külön férfi, külön női csa
patbajnokság.)
2. A kerületeket (amennyiben
szükséges). a csapatbajnoki mérkő
zések
beosztása
szempontjából
osszák fel összetartozó „körzef'-re,
mert ez a lebonyolítást megkönynyíti.
3. A kuparendszer szerint leját
szott előmérkőzések meghozzák az
egyes kerületek kerületi bajnokcsa

val. (Ez az országos csapatbajnoki

döntő.)

9. A költségeket illetőleg hatá
rozatot a gazdasági bizottság fog
hozni. (Tegnap csak a vidéki és or
szágos döntő költségének elosztásá
ról volt szó.)
10. A vidéki hölgyversenyzők ré
szére 1932-re nem ír ki a szövetség
csapatbajnokságot. Ellenben: a vi

déki kerületek válogatott hölgycsapatai valamelyik vidéki kerület
székhelyén (nem a férfi csapatbaj

nokság vidéki döntőjének színhe
lyén!) körmérkőzés alakjában küz

denek majd egymás ellen a „Leg
jobb vidéki kerületi válogatott
hölgyempat" címéért.
Q

A vidéki bizottság határozatát
őszinte örömmel köszöntjük. Az
egész világ tenisrsportja azt mu
tatja, hogy a fejlődés útja a szét
választás. Az bizonyos, hogy ná
lunk a szétválasztás — mint min
den „új dolog” — eleinte nehézsé
geket fog okozni, ezek a nehézsé
gek azonban csak átmenetiek lesz
patát.
nek, hogy aztán a vidék tenisze az
4. A bajnokcsapatok minden év eddigit sokszorosan felülmúló fej
ben más és más kerület székhelyén lődésbe lendüljön.
egyhuzamban tartott körmérkőzés
keretében döntenek egymás közt a
» Vidéki csapatbajnokí” címről.
5. A vidéki csapatbajnok a szep
temberi, nemzetközi magyarba,jnoki verseny keretében Budapesten
mérkőzik a budapesti kerület I.
osztályú bajnokával az „Országos
(A tenlsziabd a-kórdés m ég
csapatbajnokí” címért.
mindig m egoldatlan!)
Az előterjesztés felett élénk vita
— Saját tudósítónktól —
indult meg. Kezdetben a pestvidéki
kerület kivételével a másik három
Tegnap alkalmunk volt az egyik
kerület a „vegyes” rendszer mel legnagyobb angol tenisz labdagyár
lett foglalt állást. Később aztán a budapesti képviselőjével (aki egyúttal
szétválasztás mellett felhozott ér a magyar tenisz egyik vezető egyé
vek hatása alatt, a fejlődés elő nisége) beszélni, aki a labdakérdés
mozdítása érdekében valamennyi ben a következőket mondotta:
— A helyzet jelenleg semmivel
kerület hajlandó volt eredeti állásfogla'ásábó! engedni. Herzuvi Já sem jobb, mint volt egy hónappal
nos dr. elnök meggyőződéssel hang ezelőtt, mikor ez a probléma először
felvetődött. A kereskedelmi kamara a
súlyozta a szétvá'asztás szükséges teniszlabdát nem minősíti a szükség
ségét, amit a vidék képviselői is leli cikkek II. csoportjába, viszont
lojálisán elismertek, csak a megva- III.
osztályú cikkekre
mint
lósitás nehézségeit
túlságosan amilyen még ma is a teniszlabda —
nagynak tartották. A részletek devizát semmi körülmények között
megtárgyalása során azonban kide sem adhat a Nemzeti Bank.
— A teniszszövetség kérvénye
rült, hogy ezek a nehézségek na
gyobbrészt elsimíthatok a gyakor ebben az ügyben ma kerül az illetékes
tárcaközi bizottság elé. Ha ennek
lati kivitel során.
döntése kedvezőtlen lesz, úgy a
Közel másfélórás vita után több MOLSz küldöttségileg keresi fel Kaféle megoldást tárgyalt le és vetett rafiáth Jenő dr. kultuszminisztert,
alá annakidején ígéretet tett arra,
el a vidéki bizottság, mígnem

„Tönkremegy a magyar
teniszspflit“ (?)

megállapodott
a következőkben:

1. A vidéki kerület csapatbajVakságaiban kimondja a szétválasz
tást.
2. Mivei azonban a vidék nSí
tenisze még nem érett meg a klubcsapatbajnokságokra, az egyesületi
női csapatbajnokságokat a vidék ré
szére idén még nem írják ki.
3. A vidéki egyesületek az egyes
kerületi
csapatbajnokságokban
ugyanolyan játékoslétszámú csapa
tot indítanak, mint a budapesti ke*
fület I. osztályú csapatai.
4. A kerületi csaipathajnokságoktö nevező egyesületeket a földrajzi
fekvés és az erőviszonyok figye
lembevételével sorsolják össze.
5. Az egyes .kerületek kieséses
rm-dsserrel bonyolítják le a kerü
leti férfi empatbajnokságot,
6. Az öt kerületi csapatbajnok

kerület I, osztályú bajnokcsapatá

Guerchais francia mérnök űj
st ratoszféra-gépet
szerkesztett,
amellyel már az első kísérletre ti
zenöt kilométer magasságba akar
emelkedni,
jóval
túlszárnyalva
minden eddigi rekordot
A gép monoplá n, mely a Junkerstípushoz hasonló módon a törzs
aljára szerelt vastagprofilú szár
nyakkal bír, A pilóta és a meg
figyelő számára két egymás mö
gött lévő, légmentesen zárható, ké
nyelmes kabin készült, amelyekből
telefon segítségével, vagy ennek el
romlása esetén hadőcsövön át is
társaloghatnak egymással, A kabi
nokat a motorhoz kapcsolt dinamó
árama fűti, hogy az utasoknak a
stratosfera mínusz ötvennégyíokos
hidege meg ne ártson. A szükséges
oxigént két egymástól független
palackból kapják, .amelyeknél a
csapok úgy vannak beállítva, hogy
percenként átlag négy liter friss
oxigén jut az egyes kabinok lég
terébe. A kabinokban a légnyo
mást automatikus, de szükség ese
tén elzárható szelepek szabályoz
zák, amelyek úgy vannak szer
kesztve, hogy ha a beáramló oxi
gén egy atmoszféra fölé emeli a
nyomást, a levegő egy részét kien
gedik, biztosítva ezáltal a lélegzés
által termelt széndioxid eltávozá
sát is.
A sárkányba lógóhengerfl, víz
hűtéses motor van beépítve, amely
nek a nagyobb magasai gokban való
zavartalan működését, a magas
sági gázon kívül még egy, a kon
struktőr által feltá ált szerkezet
biztosítja.

leérettségizett...

magalja. Lázár Andor dr., az OTT
elnöke is közbenjárását ígérte a így
bízunit benne, hogy a laödabeszerzés
mégis sikerülni fog. Mert ha nem si
kerül, a magyar tenisz sport tönkre
megy.
A magunk részéről csak annyit ál.
lapítunk meg, hogy semmi ©kunk
sincs kétkedni a magyar tenisz két
magas pártfogójának ígéretében s
így biztosra vesszük, hogy a magyar
tenisztársadalmat izgalomban tartó
megoldatlan ügy rövidesen kedvező
fordulatot nyer.

lehet megvalósítani, a MOLSz inté
zőbizottsága tehát előzetesen beható
Vizsgálat tárgyává teszi a szétválasz
tás mellett állástfogialó kéréseket.
Székesfehérvár egyébként azt szeret
né, hogy a pestkörnyéki kerületbe te-
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A hosszútáv konjunktúrája
köszöntött az újévvel
az aufomobilversenysporfcra?
Még ebben a hónapba© h é l 1500 km -es
táv verseny kerül lefutásra, az egyik Dél*
amer lkában, a másik Marói
— Saját tudósítónktól —
Az első autóversenyek hosszú
távú országúti próbák voltak. He
gyen-völgyön többszáz kilométeres
útvonalat jelöltek ki és a verseny
zők néha ezer kilométeren felüli
távot is futottak be anélkül, hogy
Ugyanazt a pontot kétszer is érin
tették volna. Az idők múlása meg
változtatta a rendszert és mind
inkább előtérbe nyomultak az úgy
nevezett Grand Prix-rendszerű, te
hát körpályán rendezett versenyek.
Az utóbbi években egyetlen kivé
telt ismertünk, az olasz 1000 mérfökles versenyt, mely mint kivétel
csak erősítette a szabályt. Érthető,
hogy
a körpályaversenyek miért
szorították ki a hosszútávú,
néha több országon át rende
zett mitingeket.
Aránylag kis területet kell lezárni,
az ellenőrzés könnyebb és mint lát
ványosság is előrébbvaló a körver
seny. Csakhogy az automobil* fejlő

— Saját tudósítónktól

Amióta Anita Loos
megírta
„Szőkék Előnyben” című korszak
alkotó kozmetiko-azekszepilisztikus
regényét, fellendült a hidrogénszuperoxidgyártás, hiszen ez a víz
Az eddigi kísérletek a konstruk tiszta folyadék nemcsak fertőtlení
ció teljes megbízhatóságáról tanús tésre és szájmosásra alkalmas, ha
nem a női fejbőr szőrzetének kihalkodnak.

ványitásám, az úgynevezett hidro
Guerchais mérnök tehát oly mű génhaj előállítására. Úgy látszik a

vet alkotott, amely veszedelmes
versenytársa a Junkers-fyár által
épített.
ugyancsak
kíséretezés
alatt álló stratosfera-gépnek.

Hogy ebben a versenyben ki lesz
a győztes, azt nem tudjuk, de ha
bármelyik félnek sikerül is célt
érni, akkor, eltekintve a várható
•tudományos
eredményektől,
az
emberiség
ismét nagyot lépett
előre a közlekedés szempontjából.
Megindulhat végre a trans-óceáni
repülőforgalom, mert, az időjárási
zavaroktól mentés stratoszférában
kevesebb kockázattal fog járni egy
utazás, mint ma egy másfélórás
repülés Budapestről BéesW

vívás i

Dino Rastelli nyerte a nagy milá
nói tőrversenyt. A Milánóban lefolyt
nagy tőrversenyt Dino Raste'.li, a
fiatal olasz vívógárda egyik legna
gyobb reménye nyerte, 2. Boechino,
3. Giorgio Rastelli, 4. Gubrágná, 5.
Dal Pabbro, 6. Damiani.
Békére van reménység a vlvóaportban. A bíráskodás ügyeivel kapcsor
latban, illetve a* új BB működése
miatt két pártra szakadt ismét a víváa népe. Hamar fenték már » fegy
vereket a nagy harcra « valóban úgy
festett a helyzet, hogy pont az olim
pia előtt, mikor a legnagyobb össz
hangra van szükség, végleg össze
vesznek. Szerencsére azonban aj ügy
nem ilyen komoly. A BB és ellenzéke
békülékeny hangulatban van s min
den remény megvan arra, hogy ha
marosan teljes Tesz az összhang,
anpre pedig az idén nagy szükség
van, mert teljes összhang esetén ie
állandóan a levegőben lég a vihar az
olimpiai válogatóversenyeken, .amik
ről — a múltból tudjuk, hogy nem
ezoktak valami csendesen lefolyni

dése, az igazi megbízhatósággal
párosult sebesség szempontjából
értékesebbek voltak a hosszútávú
versenyek, mert hiszen sokkal in
kább megfeleltek a mindennapi
használat körülményeinek,
A hosszútávú versenyeknek, úgy
látszik, új konjunktúrája köszön*
tött be, az idén eddig nem keve
sebb, mint három ilyen verseny
szerepel a naptárban. Az első ilyen
versenyt január 24-én és 25-én
rendezik Délamerikában a Buenos
Ayres— Rosario — Cordoba— Bue
nos Ayres távon, mely több mint
1500 km. Ennek a versenynek leg
nagyobb érdekessége különben az,
hogy Ham v. Stuek is az indulók
sorában lesz. Január végén Rende
zik a marokkói távversenyt, mely
széria túrakocsik számára van ki
írva és hatalmas nyolcas alakban
öleli fel a Marokkó— Casabhmka—
Rabat— Kenitra— ~Fcz— Rabat—*
Marokkó távot, összesen 1493 kn»reL

Motor-kikormozás hidrogénszoperoxidda)

A gép kiváló emelkedési képes
séggel bír, amennyiben egy egész
héttized perc alatt emelkedik ezer
méterre.

Az Unió VC rendezi junior kard
versenyét vasárnap a BSE vívóter
hogy a labdakérdés megoldásában a mében, a vasuteai kereskedelmi is
teniszszövetséget minden erejével tá- kola tornatermében. Ez a verseny az
év elejének utolsó junior versenye.
Ezzel a fiatalok versenyzési lehető
Szakértefem
sége
majdnem teljesen kimerült,
— Miért győzött Vadas a mümert soron következnek a nagy ver
korosolydzóbajnokságbanf
senyek. Átmenetet alkot a két ver— Iskolában jobban állt, hunt
senyfajta között a TVC kombinált
Kertészt
versenye. Utána már az olimpiai
t— Persze, persze, Vadas már
válogatóversenyeknél tartunk.

benként más és más kerület szék
helyén egyhuzamban rendezendő
Pécs, Székesfehérvár, Szombathely,
döntőben, kieséses rendszerrel dönt Kőszeg és Pápa kéri a dunántúli ke
«z elsőség kérdéséről. ( E r tehát a rület szétválasztását. A szétválasz
tást csak
alapszabálymódosítássa!
vidéki csapatba,jnoki döntő.)
7. A vidéki férfi bajnokcsapat
egyúttal
a
Vidéki
Kupának
(Rothermers-díjJ védője.
8. A vidéki bajnokcsapat saját
fekhelyén mérkőzik a budapesti
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ugyanaz, mégsem lehet az autogén
módszer vandalizmusát reá is vo
natkoztatni, mert a lassan, kis ada

gokban beszippantott oxigénnek
káros hatása álig lehet.

Hfi*7finiitP7Pr mninrtaréknár
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hidrogénszuperoxidnak újabb hódí
tási terület kínálkozik, amennyiben
Alán Frazer angol vegyészmérnök
sikeres kísérletekkel bizonyította
be, hogy ez az anyag kitünően hasz
nálható a hengerfejben és a du
gattyúk koronáján ' felgyülem ett
olajkoksz, az úgynevezett korom
eltávolítására. A hidrogénszuperoxid ugyanis arról nevezetes, hogy
bizonyos körülmények között le
adja a benne felhalmozott oxigén
gázfelesleget, az oxigéngáznak pe
dig az a tulajdonsága van, hogy a
kormot,

Az egyik orosz napilap nemrég
érdekes cikket közölt azokról a
tervekről, melyek az orosz motorkerékpár tömeggyártást szorgal
mazzák. A kidolgozott tervek ké
szen állanak, a kísérleti modellek
kiállották a legkeményebb próbá
kat és Leningr&dban, az úgyne
vezett „Vörös október" müvekben
rövidesen meg is kezdik az első
szériák gyártását.
A tervek szerint az idén 25.000
motorkerékpárt fognak gyártani,
ez a mennyiség évente újabb
a finom elosztású szenet min
12.000 darabbal fog gyarapodni,
den hőhatás alkalmazása nél
úgyhogy 1935-ben már több, mint
kül szénsavvá, tehát gázzá
6Ő.0G0 darab lesz > a gyártási
égeti el.
kontigens. Az oroszok elsősorban
Alán Fráter egyszerű szerkezetet a honi személy- és áruszállítás
konstruált, kis fémhengerben hid-

rogénszuperoxidba áltatott vattacsomót helyez és ezt a tartdnyt ve
zetékkel köti össze a szívócsővel. A
motor igy nemcsak benzingázt szippantgat, hanem oxigént is, amely
nek hossmbb időn át a robbanótérbe juttatott adagja nyomtalanul
tünteti el a felhalmozódott kormot.
Híre jár, hogy az egyik gyár a
közeljövőben már tömegben hozza
piacra . a gáz-koromta!anítS készü
léket, melyet minden lefutott 1000
km után kell újabb 1Ó0 km-es táv
befutása alkalmával bekapcsolni,
miután
annak kanócát néhány
gram hidrogénszuperoxid-oldattal
nedvesítették be.
/
Frazer találmányé akármennyire
szellemes,
,

mégsem eredeti,
meri, hiszen még a közelmúltban is
büntetlenül garázdálkodtak azok a
műhelyek, melyek bár áz oiajkoksz*
talanitásra beállított autók motor
jának szét- és összeszerelését fél
számították ugyan, de nem végez
ték él. Inkább
autóngénpalackból eresztettek
be egy kis oxigént a gyertyalyukon át a robbanótérbe, ez
'olajkoksz kiégetése céljából.
Es ha szerencséjük volt, hát nem
is pusztult bele a felette draszti
kus módszerrel, kezelt motor. Bár
Frazer
találmányának
alapja

Könnyű a tornászoknak
A MVSz szombati, sajtóankétján ott volt a MOTÉSz kép
viselője is. Soós Géza főtitkár
az olimpiai kiküldetés letiltásá
ról beszélt:
— Mikor a minisztertanács
határozata megérkezett a tornaszövetségbe, olyan nagy volt a
megdöbbenés, hogy mindenki
tótágast állt...
szolgálatába akarják állítani »
kétféle típusban, 650 és 125Ö
kem-es megoldásban készülő gé
peket és óriási propagandát akar
nak megindítani, hogy az orosz
kisegzisztenciák
motorizálását
elősegítsék^
Természetesen ex
portra is gondolnak az oroszok, de
a terv szerint ez csak 1935-ben.
válik lehetségessé, amikör is megjelenik az orosz dömping-motorkerékpár.
Érdekes, hogy az oroszok nem
csak úgynevezett családi gépek#
fognak gyártani, hanem 350 éi
500 kem-es kéthengerés királytengelyes szuperapoit- és versenymodelieket is, A motorkerék
pár propagálásának tervei szerint
ugyanis már az idén nagyszabású
motorkerékpárversenyeket akar
nak rendezni, hogy a lakosságot a
motorkerékpár használhatöságárőT meggyőzzék.
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képe... (Kertész Ha.) 9. a) Massenst: E'.égia; b) Michálovits: A bol
dogság dala; c) Szabados: Megállók
a káputoknál. (Tábor Frigyes.) 10.
Novace: Perpetuum mobile. (Schwei
tzer Oszkár.) — Közben: Hírek. —11.10 ó.: Nemzetközi vízjeizőszolgá3at. —- 12 ő.: Déli harangszó az
Egyetemi templomból, időjárásjelen
tés. —- 12.05 ó.: A Weidinger szalon
zenekar hangversenye. 1. Paul Lincke: Revű-nyitány. 2. E. Wesly: Mézeshetek, keringő. 3, Krecsányi Kál
mán: Szívet-szívért, tangó. 4. Rulay
Cowan: Lonesome little dőli, foxtrott. 5. Lehár: Friderika, egyveleg.
— 12.25 6.: Hírek, -— l ó . ; Pontos
időjelzés, időjárás- ’ és vízállásjelen
té s.— 2.45 ó.: Hírek, élelmiszerárak,
piaci árak, árfolyamhírek. — 3.30 6.:
Meseóra. 1. Vince és a pince. Mese.
Irta és felolvassa Altay Margit. 2.
Margit néni rádióüzenetei. 3. Két
darabka kalács. Mese. Irta és felol
vassa: Jeszenszkyné T. Irén. 4. Mar
git néni rádióüzenetei. 5. Uj rádiórejtvények. — 4.45 6.: Pontos időjel
zés, időjárás- és vízállásjelentés, hí
rek. — 5 ó.: „A cigaretta”. Novella.
Irta és felolvassa Nyiri 'Tibor. — 5.15
ó.: Magyar nóták. Előadja Kelemen
Lajos, Kurina Simi cigányzenekará
val. — 6.25 ő.: A m. kir. Operaház
előadásának ismertetése. — 6.30 ó.:
A m. kir. Operaház előadásának köz
vetítése. „A nürnbergi mesterdalno
kok”. Dalmű 3 felvonásban. Szöve
gét és zenéjét írta Wagner Richárd,
Fordította: Várady Antal. — Az I.
felv. után: Pontos időjelzés, hírek.—
A II. felvonás után: Időjárásjelentés,
hírek. — Az előadás után: Farkas
Jenő és cigányzenekarának muzsi
kája.
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4 M O T E S z @brttári
díszfotssáfán a sv á cí
M a c k ás b em n ialko z k

•— Mondd, mi az a rudlif
— Ott egyszerre indulnak a

versenyzők!
— Mi az, hogy egyszerref Más
kor szabad kiugrani?

szer teljes átalakulására volna tehát
Ifit jelent az, hogy hideg csői
szükség, hogy a hideg katódának ez
Az eddig használatban levő lám a
módja ezen a térent alkalmazható
pák — mint közismert —
legyen.
elektromos feszültséggel fűtött
katódákkal rendelkeznek.
A hideg csövek
feleslegessé teszik a fűtött katódát.

A legújabb
címe is utal,

hír, melyre cikkünk

A. Hund dr. kísérleteinek ered
ményéről számol be,

melyeket a hideg elektródája csö
vekéi elért. Ez az új cső, mely a newEz a katóda rendes szobahőmérsék jersey-i
laboratóriumban született',
let (8—30 fok C) mellett is kibocsát
elektrónokat, melyek a cső rácsára sem izzószállal, sem vákuntmal
vezérelt elektromos ingadozásokat az
nem rendelkezik.
anódlemezre viszik.
A híradás szerint ennek
Ami annyit jelent, hogy
az új esőnek te’jesJtménye meg
a hideg csöveknek nincsen szük
egyezik
a most használatban lévő
ségük ífitőáramra.
csövek teljesítményével
Ez pedig hatalmas fejlődést jelent
— és előállítása olcsóbb, mint az íza csőtechnikában.
A hideg csövek olcsóbbak, —
üzemköltségük jelentékenyen csök
ken, stabilitásuk biztosabb, háló
kat! ingadozásoknak nincsenek ki
téve,, ,
*» ezek máris óriási előnyök.
De tovább:
a készülék építése egyszerűsödik.
Elmaradnák az összes ffitővozetékék. Megszűnik a gép morgását
okozó lehetőségeknek legjelentő
sebbike.

zókatódás lámpáké.

A további részletek ismeretlenek.
Lehet, hogy az egész híradás ame
rikai
karácsonyi
kacsánál
nem
egyéb. De a fejlődés mai korában az
is lehet, hogy mindez betűről betűre
élő valóság.
Ebben az esetben az adó és vevőberendezések
forradalmi fejlődése
megállíthatatlan.

SZÍNHÁZ

És: határtalan lehetőségeket ígér ez OPERAH.AZ: (fél 7) A nürnbergi meaaz újfajta eső
terdalnokok (A 17). . '
NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Az ember
a hordozható készülékek terén
tragédiája.
fe, mert feleslegessé teszi a fűtőakknnmlátort és a fütőtelepet.
A hideg cső technikai megoldásai
nak némelyikét már ismertettük.
Az egyik:
a fotócella.
Ez azonban rádiós szempontból egé
szes kezdetleges stádiumban van.
Roppantul kis anödárammal dolgo
zik, erősítőesőnek nem alkalmazható.
A második megoldás

KAMAEASZINHAZ: (háromn. A) Porcellán.
VAROST SZÍNHÁZ: ítél 8) A cigány.
VÍGSZÍNHÁZ: (8) Kabaré,
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) A torodtól
menyasszony.
MAGYAR SZÍNHÁZ: (8) Rád bízom a
feleségem
KIRALYSZINH tZ: (8) A ..Fehér ló".
FfiV. OPERETTSZÍNHÁZI (8) Maya
ANDRASSYUTI SZÍNHÁZ: (9) Az igáit
asszony.
BETHLENTÉRI SZÍNP AD: («. 9) A űré
tostót
HOYAL ORFEUM: (fél S. fél 9> 8 Jn-

M O Z I*

— Saját tudósítónktól —

küszöbön áll

Magyarázat

Cowboy banditák. (Riebard Arién.) ~*
Bimbó, mint postás. — Híradó

a m agyar k özö n ségn ek

Az olasz—magyar tornászviadal fé
nyes sikerén felbuzdulva, a MOTESz
az idén dísztomáján is külföldi ven
Kedd, január 12.
dégeket szerepeltet.
Budapest 23 kw, 550.5 m: 9.15 <5.:
A Városi Színházban február 28-án
Hangverseny. Közreműködik: Ker
rendezendő dísztomára ugyanis meg
tész Ha
(ének), Tábor
Frigyes
hívta Svájc két kitűnő tornászát,
(ének) és Schweitzer Oszkár (he
Mackót és Steinemannt. Mack hazá
gedű). Zongorán kísér Polgár Tibor.
jának mást a legtehetségesebb verI. a) Sibelius: Románc; b) Major
senytomásza, aki az októberben Bá
J. Gyula: Az utolsó főpap. (Sehweizelben megtartott országrészek kö
tzer Oszkár.) 2. Lehár: Víg özvegy,
zötti versenyben is biztosan győzött
Vllja-dal. (Kertész Ha.) 3. a) Beetho
az olimpiai bajnok Miez és Hangi
ven: Vezeklés; b) Schumann: I. A
ellen. Ezen a bázeli viadalon a svájlótuszvirág; II. a) Ma könnyes volt
cj/,ak meghívására Pelle István és a
németek legjoobja, Bez'.er is résztaz álmom. (Tábor Frigyes.) 4. a)
Tartini: Variációk egy Corellí témá
vett a bemutató tornában. A svájci
ra; b) P. Horváth Dezső: Berceuse.
szövetségi szakértők és a sajtó meg
állapítása szerint Pelle és Mack tel
(Schweitzer Oszkár.) 5. Schubert:
jesítménye messze túlszárnyalta a
Három a kislányból: a) Vágy, tit
legkitűnőbb német tornász teljesít
kos édes.... b) Oh drága szép mu
ményét s így szerintük a lo.-,angelesi
zsika; c) Árva a ház, nincs kaca
olimpián — ha résztvesz — Pelle és
gás. (Kertész Ila.) 6. a) Wagner:
Mack között dől el az egyéni baj
Tannhauser, Dal az est-hajnali csil
nokság sorsa.
laghoz; b) Meyerbeer: Dinorah, ária;
A magyar-olasz válogatott viadalon
c) Mozart: Figaró házassága, ária.
Pelle István a maximális 80 pontos
(Tábor
Frigyes.)
7. Losonczi—
teljesítménytől 0.7 ponttal maradt el,
Schweitzer
Oszkár: a) Chanson
Mack, a svájciak büszkesége pedig
d’amour italienne;
b) Alt—Wien
a bázeli versenyben ért el 79 pontos
(Schweitzer Oszkár).
8. Húszka:
kitűnő eredményt.
Lili bárónő c, operettből: Egy férfi
A MOTESz vezetősége a dísztor
na sikere érdekében különféle újítá
sokkal is kedveskedni fog a tpmasport közönségének és a fővárosi tag
L e g ú ja b b a m e r ik a i h ír a d á s s z e r in t egyesületek válogatottjai mellett a
vidéki válogatottak tudását is bemu
a h id e g e le k t r o n c s ö v e k tatja.
A dísztomán a versenyzők két-két
gyakorlatot mutatnak be, amelyek
g y a k o r la t i a l k a l m a z á s a
közül az egyik — a svájci és a ma
— Safát tudósítónktól —
gyar szövetség barátságos megálla
podása szerint — az e’.őírt ohmpiai
Az adó- és vevőberendezéseknek ismerjük. A ködfényegyenirányitó- gyakorlat, a másik pedig szabadon
lelke kétségen kívül: az elektroncső csöveket igen gyakran alkalmazzuk
gyakorlat lesz.
Abban
a rohamos fejlődésben, készülékekben. De a fejlődés itt is választott
A nagysikerűnek Ígérkező dísztor
melyben a rádiónak része volt, bizo megállott egy idő óta.
nára, értesülésünk szerint, a svájci
nyos, hogy az elektroncső futotta
Újabban
tornászokat Schelling szövetségi el
meg a iegviharzóbb utat: a világos
nökük is elkíséri.
rádlóaktiv
anyagokkal rendel
fénnyel égő 0.02 maivolt meredek- kező
katódokat használnak elek
gégü lámpától a mai modern pentótronforrásul.
dáig. És mégis: a csőtechnika fejlő
dése korántsem jutott el a végéhez. Eben az esetben azonban az em.ittáló
A wolfram, thorium, bárium stb elektronoknak olyan nagy a kezdeti
stb. izzószálé csövek, a közvetett fű sebességük, hogy azok a rácsra ke
tésű egyenáramú és váltóáramú rülő elektromos ingadozásokat éppen
lámpák, a változtatható meredekség!) sebességük óriást volta miatt nem
lámpák, az új védőrácsos rádiófrek tudják vezérelni. A jelenlegi csőrendvenciafokozat-típusok: mindannyian
egy-egy lépcső az utolsó szóig.
S most ezt m utolsó szót akarják
kimondani Amerikában, — ha. hinni
lehet azoknak a híradásoknak, me
lyek most szárnyrakeltek & nowyorki
szaklapok hasábjain.
Ez az utolsó szó:
a hideg cső feltalálása.

A vidéki asztali teniszbajnokságot F i l m s z í n h á z a k m ű s o r a
január 31—február 2. időponttal Pé
BELVÁROSI
Irftnvt o II
T . *-8 S—
csett tartják meg.
29. (Előadás. 5. negyed 8. negyed 9,
Győr várcs asztali teniszbajnoksá
fél 10. Három ablak kelet felé (Kémgáért január 24-én játszanak. Több
történet.) — Három piros rózsa
Iá.
szerelem és önfeláldozás regénye.)
budapesti játékost is vendégül akar
látni a város. A világbajnokság miatt BÓDOGRA P (VIJ! Joz«ef körút SS T.e
38—4—76.): Előadás: fél 5, negyed 8,
csak az utolsó napokban dől el, hogy
10. Vas.: 2-től. A koncert (Olga ('se
Id mehet a fővárosból Győrbe?
hova és Walter Jansson vígjátéka.) —i

dicséretre méltó
az a tény, hogy kisebb filmszínhá
zaink is mernek premiert tartani.
Nem. félnek attól, hogy a közönség
még nem ismeri a filmet, legyőzik az
akadályokat s ha szerényebb keretek
között is, de a nagy mozijainkhoz
hasonlóan elsőnek mutatnak be fil
met, sőt filmeket. Legutóbb a ki
tűnő „A 4 renegát" került így mű
sorra, míg tegnap a szintén igen
jól sikerült „Csákó és hegedű"
című filmet ismertük meg kis
mozi vásznán keresztül. Ez a film is
amerikai. Kedves kis történetet tár
elénk s ez a történet a Duna mellett
pereg le. Alexander Cray és Alice
Day a film főszereplője. A közönség
— amely a kis mozikban néhány fil
lérért lehetett a premier tanúja —
megelégedetten fogadta a filmet.
Estelié Tay’or szerencsétlensége. A
neves filmsztár Dempsey elvált fele
sége, aki a. „Liliomban" Muskátné
szerepét játsza, súlyos autószeren
csétlenség áldozata lett.
Cecil B. de Millet Moszkvába hív
ják. A Tízparancsolat rendezője meg
hívást kapott Oroszországból. Han
gosfilm-rendezőnek
hívják.
Rövid
időre. Ha Cecil B. de Miliő el Is fo
gadja a meghívást, akkor kénytelen
lesz kedvenc témáját, nagy lelki pro
blémák filmre vitelét az oroszok
szája-lze szerint beállítani.
Hol van Greta Garbót Egyszerűen

eltűnt Hollywoodból. Egyik napról a
másikra. Senki sem tudja, hová.
Egyesek szerint már megérkezett Pa
risba s természetesen a Riviérára
megy pihenni. Mások szerint londoni
színpad ,n lép majd fel, miután a
Metróval kötőt szerződése erre köte
lezi A legvalószínűbb azonban az,
hogy Greta Garbó visszavonult pi
henni. Amúgy is beteges természetű.

BI’ DA I APOI.LO i l l
Széna lét T : 31
—5—00.1: Előadás: fél 8. 7. fél 10 Vas.
fél 3. háromn 5 negyei! 8. háromn 10.
A 4 renegát. (Noab Beery, Warner
Baxter, Myrna Loy; idegen légióbelí
történet.) — Lcányhűség (vidám fü iiregény). — Híradó.
CAPITUL (VII
Barosstól Jegyrende
lés: 34-3-37. (Előadás- 4, 6. K. 10 Vas.
2 kor is, Borneoi maharadzsa (film 
történet: Charles Bickíord, Rosé Ha
bart). — Tusi és WUIi (triikkfilm). —
Híradó.

CHICAGO (VÍI . István űt 33 T.: 82-1
75.1: Előadás: 5, fél 8. 10 ünnep, vas.;
3tól. Rádióriportén (Hollywood sztár
jaival — németül beszél.) — Stan és
Pan lakást keres. — Az utolsó kaland
— Magyar híradó.
COKSÜ 11v -. Vóci utca S T.I 87 4 02.#
Előadás: ■4, 6, 9, 10. Hangos Híradók.
— Emil és a detektívek. (Fősz.: Frftz
Easp, Kiite Haack) — A növényvilág
csodái (hangos kuitúrfilm).. — Az idő
jós (h. kuitúrfilm).
BECSI (VI.. Teréz körű! 28. T.i S l-S —
43. 25-9-52, 14 -8 05.1: Előad.: 4. a. 8,
10. Vas., ünnep: 2-kor is. Hangos hír
adók. — Molnár Ferenc világhírű szín
műve: Liliom. (Charles Fareli, Kosé
Hobart, Esteile T ay’or.)
ELIT A'., Lipol kürtit ló T i 16 T-51.)«
Előadás: 4, 7. 10. (Folyt.) Egy kis hallépés (zenés vígj., llenate Malter). —
Katónak a strandon
(vígj.;
Érit*
Scliultz, Hans Jtunkcrmann).
TESZEK tVIII., József korút 70 T i 4®—
0—#0.): Előadás: fél 5, negyed 8. há
romn. 10. Vas. fél 3-tól foiyt. Vas. rj.
e.i líurleszkmatlné. — Csákó és hegedű,
(Szerelem a kék Duna mentén, 14 fv.)
— Miki, mint úrlovas — Bostoni görljazzband.
FÓRUM FILMSZÍNHÁZ 'Kossuth Lajosutca 18 T. 895—43, 897 -07 ): 5. negyet! 8,
Való Vh... szomb.. ünnep 4 u, s. 10.
Exfeleség. (Norma Sbem er film je a mai
házasság problémájáról i — Híradók.
IMPERIAL .V II., Dembinszky utca és
Aróna út sarok T.: 32 8 ,90.); Előadási
5-től, vas.: fél 3-tól folyt. Trader Horn
világfilm ; H arry Carrey). — tllp p y a
fcgyüázban. — Hangos híradó.
JOZSEEVAKÜSI (Kálvária tér 0. T.i 84• ti—14.1: Előadás: fél 4-től,
vas 2-től
folyt.
Halálznhatag (dráma 9 felv.,
Louis Treuker). - Bohóc és táncosnő
(filmoperett; Nagy Kató). — öfelsegé
a vigée (vígj ; Salamon Béla).
KAM ARA (V ll., Dohány 0 42 44 Tol.:
44- 0—27)
Előadás: 6. 8. ló
Vas és
ünnepnap: 4-kor is. Hangos híradók
— Molnár Ferenc világhírű színdarab
ja : Liliom (Charles Farell, Hőse Houart, Estelié Taylor i
Ll IJOVIKA IX
I llői ul mi.i KIAíuláai
fél 5, T, -gyn 10
Vas . 9 tői fo ly t
Mona Lisa elrablása. (W illy Forrd fő
szerepben.) — Pesti fiú (filmtörténet:
9 felv.).
Nl P Váci út f6 f i 93 6 80 1 llétk.i
5-től, vas és
ünnepnap: 3 tol fo ly t
X 27. — A titokzatos asszony (kémdráma Marlene Dietrioli-elí. - Vörös
macska. (Verebes Ernő kalandos vigjátéka.) — hó* híradó.
O M M A V ili.. Jozset korul ét Kölcsey
utca surok
T.; un I 35 i
Western
Electric-Icadógópeh. Előad:: 4, 6, 8, 10.
Vas.: 2-kor is. Híradó. — Az ideál
csókja. (Beau ideál; a „K ék csillag"
trilógiából.) — E gy sir a világ végén.
(Plüsov kapitány csodálatos ós tra
gikus repülése Tüzföldre.)
ORION (IV. Eskü-tér 5 T.: 82 I-02.D
Előadás: fél 6. fél 8, rél 10. Vas.: fél
4kor is. A borneói maharadzsa.
Liszt Ferenc (zenekép). - Híradó.
PAI.ACE F1I.M HZ1M I\ t
Erzseiicl kőr
út 8 Telefon: 365 23' El ud.i 4 6, I
10. HyppoliL a lakáj (Magyar liános film. Irta: Zágou és Nóti Játsza:
sortos, Gótb. Kaboa. stb.) — Hangos
híradók
PATRIA (V ili., Népszi iház n IS 7 .: 43
6—73.): Előadás: fél I. negyed 8. há
romn. 10. Vas. fél 3-tól folyt. Csikó
és hegedű. (Szerelem a kék Dana men
tén, 14 felv.) — Miki, mint úrlovns. •—
— Bostoni girl Jazzbaud.

A sportbarát film-vezérigazgató.
Cári Laemmle, az Universal Picíures
vezérigazgatója nem felejtette el azt,
hogy német származású. A los-angelesi olimpiával kapcsolatban ugyanis
10.000 német márkát küldött haza
azért, hogy ezt a pénzt a verseny
zők útiköltségeire használják fel.
Laemmle egyébként élére állt annak
az akciónak, amely a német ver
senyzők kiküldetésére Amerikában
gyűjt pénzt. A híres vezérigazgató
Élénk ké szü lő d é s a v ilá g - egyébként a sportbarátságnak tanú
jelét adta már akkor is, amikor a
b a jn o k sá g ra
Fanck-féíe hogyisportfilmeket Ame
— Sá'ját tudósítónktól —
rikába is átültette. Sőt most leg
Az 1932. évi asztali-tenisz vi újabban kiviszi magát Fa^ck dr.-t
lágbajnokságra,
melyet január Amerikába, hogy ott készítsen el
25. és 30. között tartanak meg téli sporttárgyú filmet.
Prágában, szorgalmasan készü
lődnek a mieink. Az előkészületek
két .vonalon folynak: a sportbeli EGYESÜLETI HÍREK
készülődés mellett a világbajnoki
A Kalapos 16-án játékosértekezletet
űt anyagi részével kell a legtöbbet tart a klubhelyiségében.
bajlódnia a MOATSz vezetőségé
Az FSE 30-án műsoros táncestélyt
nek. A nevezési zárlat már meg rendez a Gát-utca 21. szám alatti
volt, el is küldtük már a nevezé klubhelyiségében 8 órai kezdettel.
A Szentlörlnézl FC hagyományos
seket. A szövetség 7 játékost (5
férfit és 2 hölgyet) küld _ ki, bálját január 23-án rendezi meg Üllői-út 177. sz. alatt. >
azonkívül sokan a saját költségü
A MOVE Mátyás Király Lövész
kön utaznak Prágába.
(Nagym ezőn ÍJ—
Egyesület műsoros táncestélyt ren
24 1 . 220 98 294
dez 16-án a MOYE székház •(PodmaAz OTT 1000 pengőt szava
-SOI: * 6 lg folyt
niczky-u. 45. II. emelet) fehértermé i. a n a g a n a n n e azután ti. 8. 10.
zott meg a MOATSz-nak, de
ben.
Az
estély
8
órakor
kezdődik.
Vas
és ünnep 1—4
még nem utaltatta ki a pénzt.
A BSC január 23-án játékosérte U i riMt i n n i M H o folvt.. azután 6. 8,
10. Ex-feleség (Nor
Mivel az idő sürget, nagyon is kezletet tart (Csalogány-u. 27).
ma Shearer film je f — Flippy. — Hír
adók
esedékes már a segély kiadása.
ROXY (VII., R ákóeziit82 T.I J 4 3 -8 Nem kímélik meg az asztali te
24.1. Előadás 4 tői.
<as
2 tői folyt.
niszezőket a valutáris nehézségek
Budapesten először! Csákó és hegedű
sem.
hangos film operett; H fej., Ale-cander
Cray, Alice D ay). —
A 4 renegát
A szövetségnek aránylag ke
(hangos dráma: Noah Beery, Warner
Baxter). 4— Hangos híradó.
vés valutára van szüksége,

A i asztali teniszezők is
valutára várnak

g

mert a csehszlovákok a <kiírás ér
telmében Ö versenyző ellátási
költségeit viselik, tehát csak a
saját költségesek helyzete nehéz.
A MOATSz-ban remélik, hogy a
Nemzeti Bank teljesíti majd a
világbajnokságra
kiutazó „privát”-ok kérelmét.
Mechlovits Zoltán szövetségi
kapitány vezetése alatt szorgal
masan folynak a szövetségi edző
órák, ezeket hetenként négyszer
(kedd, csütörtök, szombat és va
sárnap) az MTK helyiségében
tartják meg.
Az eddigiek szerint január
23-án indul útra Budapestről
a magyar gárda Prágába,

ahol csatlakozik a társasághoz
Kelen és Szabados. Pénteken az
intézőbizottság ülést tart. mely
netro.
K'V'nttMA ORFEUM: (fél 9) Rótt és alkalmasint már minden kérdésre
a ködfénycső.
T-'borl.
(valutaü'gy, nevezések esetleges
STETNUARDT SZÍNPAD: (háromn. 9)
megváltoztatása stb.) választ ad.
Ezeket már a rádió-gyakorlatból is
Steinhardt-

APHI.1.0 Erzsébet korút 45 T.»
P. L.» Rákospalota. Két eset lehet IIOTAI.
J 429 46, 419 02.1
F.lőadások: A '/,a
séges. Vagy nem kaptuk meg a meg
fél 10 Szomb
vsa.: 4. 6. 8. Ifi Vas
fejtést, tehát a feladott levél nem j l e fél II Lakner Bácsi c e n t ie k
Ka. ettkisassznny
(Bob
érkezett be hozzánk, vagy pedig nem színháza
váry Stolz. Ro.l
Rutin l'irmiperettja
volt helyes a megfejtés. A dolgot
Fősz Halmay Tibor. Dolly Haas líns
táv Frőhlieh' - Magyar VRéghlradÓ
most már megállapítani nincs mó
dunkban, mert a megfejtéseket, illet t a t r a tx ; r u m m *»> Előadás >45,
ve beküldött rejtvénypályáze^’cat
T, negyed 10. Vas.: 3-tól folyt. - Bibim
és kekítő. (Hans! Nleso kettős szerep
nem tartottuk meg. Annyi azonban
ben > — Mikor leszel a* enyém (vígjá
bizonyos, hogy feltétlenül a nyerte ték 8 felv.).
sek között lett volna, ha megfejtése
■BWB'i'AiiuMPiza»magi*w
jó volt é3 beérkezett. Hiszen ezen a
(Teréz körút 60 T : I
héten könnyű volt nyerni, mert mind
67 -6 8 .f Előad . 3. ttS. '
Szomb . vas., (innen: 4
össze csak hat jó megfejtést talál
8, 10. Emil és a do'e
tunk a hatalmas postában.
vek. (Víg) 8 felv i A
aw www ww aáaaw vww waa
Ktokaduiinuztráeie l sebazhnák lábad

L

Ipa Ujságiroda
R orszú- u

Bratislava
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Felelős szerkesztő és. kiadól»r

Vada* Gyula

Helyettesi szerkesztő:
Hoppé László
Stádium •Sajti',minist K*
Nyomatott
Felelő* Üzemvezető
tőtrforgogépetn

Győrt Aladár

vények szerelmi élele
Kutyaiskola.
(Knltír
mek ) — Hangos hirat
l’llRVIN 'V ili
József kórul év Cllf
sarok
T 38 0 88
39 A «4 i
adás: fél 6 fél 8. fél 10
Vn
és ünnepnap fél 4 órakor Is. Emil »
detektívek. (Vígj. 8 felv.l _ A ni
nyék szerelmi élet*
Kuitúrfilm)
Hangos híradó
C ’ ANlA
Rákóczi út íi T : 160 43
460- 46.1: Előadás! 5. negyed 8, fél
Vasár és (innen: 4. 6, 8. 10 Táncé
kongresszus
(Lillán Hnrvey, W
Fritseh. Lil Dagover. Conrad Vauit.

—

