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Szilágyi Lajo®,
a MASz társelnöke nagy beszédei 
tartott tegnap as olimpia érdekében.

Ha csökkentett mérték- 
ben is, de

megtörtént a műkorcsolyázók 
kiutazásához szükséges fize
tési eszközök kiviteli enge
délyezése

Az OTT közbenjárása kiküszö
bölte az akadályokat

— Saját tudósítónktól —

Homonnay Tivadar 
és Szilágyi Lajos 
beszéde a kép vi
selőházban az 
olimpiai kikülde
tés érdekében

Homonnay a gyűjtés támogatását, Szilágyi 
a kormányhatározat visszavonását 
kívánta —  Szilágyi ezenkívül a sze
mére hányta Karafiáth miniszternek, 
hogy elnöki hivatallá fejlesztette vissza 
az OTT-t és hogy a nemzetközi mér
kőzéseknek nem tulajdonított elég 
fontosságot

A felszólalásokra gróf Károlyi 
miniszterelnök megismételte 
álláspontját

Hosszas, idegfeszítő csatározás 
után' tegnap végre révbefutott a 
magyar világbajnok és Európá
ba j nők műkorcsolyázók olimpiai 
kiutazásának kérdése.

Hogy ez a csata, amit olimpiai 
képviseltetéséért vívott a ma
gyar páros műkorcsolyázás, való
iban nehéz és idegfeszítő volt, 
azt bizonyítja ez a rövid törté
nelmi visszapillantást

December 22-én az olimpiai 
válogató bizottság kijelölte a két 
magyar párt a téli olimpiára és 
megszavazott 11.500 pengőt. A 
készülődések megindultak.

Január 5-én figyelmeztettünk 
arra, hogy a kormány még min
dig nem foglalt állást az olim
piai részvétel kérdésében.

Ugyanaznap este miniszterta
nács volt, melynek hivatalos 
kommünikéje ezt mondta: „...Ma
gyarország nem vesz részt az 
olimpián! . . . ”

Két napig váratott magára a 
felvilágosítás: „Csak pénzt nem 
ad a kormány, de generális le
jtiltás nincs!”

A' készülődés, mely egyszer 
már meghorkant, újra, nekidurál- 
ja magát

Ekkor megindul a lázas gyűj
tés. A pénz — szinte csodálatos, 
megkapó gyorsasággal — pár 
nap alatt együtt van, s ekkor 
jön a tegnapelőtti, második szá
mú villámcsapás: „Nincs enge
dély!”

Most már valóban csak két 
nap volt hátra Ez a két nap sok 
mindent megmozdított. . .  És — 
eredményt hozott!

*
Szerdán jelentettük, hogy az

A  mtllt hét csütörtökjén indult el 
francia útjára a IIL kér. FC és Sa- 
baria kombinált. Ezideig csak két 
meccset játszottak a kékek, miután 
Rennes lemondta a mérkőzést. A ke
rületiek nem tehettek mást, mint 
hogy gyorsan újabb mérkőzés ötén

összes legújabb típusú bel- és 
külföldi márkás ródiókéazQ- 

Mkok, hangsxórök

Astiiner György
elektrotechnikai, rádióké
szülékek és anyagok nagy- 

kereskedése
Készpénzért Részletre is 
Budapest, V!., Poímaiiíczky-n. 21.

Telefonszám : 198 46

OTT elnöksége sürgős interven
ciót ígért a Nemzeti Bank letiltó 
rendelkezésének megváltoztatása 
érdekében.

Szerdán este és tegnap dél
előtt az OTT . elnökének után
járása meghozta a kellő ered
ményt,, Lázár dr kifejte te a 
kormányelnök előtt az olimpiai 
kiküldetés nagy nemzeti jelentő
ségét, amit a miniszterelnök tel
jes mértékben elismert, s elis
merte azt is, hogy a műkorcso
lyázók nem igényeltek semmi- 
némű valutát, hanem legális va
luták összegyűjtése útján, tehát 
az állami valutakészlet sérelme 
nélkül teremtették elő a kiuta
záshoz szükséges fizetési eszkö
zöket

A megoldás ezek után már nem 
késhetett. Mint az OTT részéről 
beavatott helyről értesülünk, a 
Nemzeti Bank belátta tévedését, 
s a valutákra a kiviteli engedélyt
— egy jelentős tétel kivételével
— megadta. Tegnap délután Mi- 
nich dr. személyesen járt fent a 
Nemzeti Bankban, s ott a kiviteli 
engedélyt átvette.

Az első olimpiai kiutazás tech
nikai akadályai tehát elsimultak

Igaz elismeréssel kell adóz
nunk ennek a nagy feladatot je
lentő ügy sikeres megoldása után 
Lázár Andor dr.-nak, az OTT 
elnökének, aki lelkes szeretettel 
és szívós akarással tette járha
tóvá az utat —  Laké Piacid felé. 
De ugyanakkor köszöntenünk 
kell a korcsolyázó egyletet s 
annak igazgatóját, Minich dr.-t 
is ! Mert az erényekben, mit az 
OTT elnökéről elmondottunk, ők 
sem szűkölködtek. A siker jutal
mazza őket!

néztek. A tárgyalások eredményre 
vezettek:

Páris, január 14.
Tizenhatodikán, szonbaton Pa

risban játszunk. Ellenfelünk 
kombinált csapat, kisebb fajta 
válogatott lesz. Ellenfelünk csa- 
patát négy vagy öt párisi egye
sület játékosaiból állítják össze. 
Vasárnapra is van már mérkőzé
sünk. Ekkor a Belfort melletti 
Sochauxban játszunk a híres 
Peugeot-gyár csapata, az FC 
Sochaux ellen.

III. kér, és Sabaria komb.
Komor.

(As VC Sochaux )e!enleg a So- 
chaux-kupdban szerepel nagyon jól 
As A) csoportban as első helyesett 
FC Séte után következik. mégpedig 
nem kisebbek előtt, mint az SC Mont 
P'-Uler. RC Roubaix és Club Fran
cait.):

A  képviselőház tegnapi ülésén 
került sor Homonnay Tivadar 
napirend előtti felszólalására az 
olimpia ellen irányuló kormnáyren- 
delet egyes rendelkezései ügyében.

Homonnay Tivadar felszólalásá
ban többek között a következőket 
mondotta:

—  Az egyik legutóbbi miniszter- 
tanácsi határozat elismerte a sport 
fejlesztésének szükségességét és 
ugyancsak minisztertanácsi hatá
rozat elismerőleg nyilatkozott az 
eddig elért sporteredményekrőL

—  Mégis emellett az elismerések
mellett az ország sporttársadalmát 
nagy megdöbbenéssel és a nagy- 
közönséget mély sajnálattal töl
tötte el ez a minisztertanácsi ha
tározat azért, mert ez a miniszter- 
tanácsi határozat úgy is volt értel
mezhető, hogy a magyar királyi 
kormány a magyar állampolgárok
nak az olimpián való részvételét 
nem engedélyezi. . ,

— A legutóbbi minisztertanácsi 
határozat nyomán kell, hogy az 
ország gazdasági helyzetét a leg
súlyosabbnak tartsam akkor, ami
kor a kormány bizonyára tudja —  
hiszem, hogy tudja! — hogy a 
sport ügye ma nemcsak a test ne
velésének, fejlesztésének ügye. ha
nem nemzeti ügy is. Ha ehnek 
ellenére a kormány nem akarja 
vagy nem tudja olimpikonjainkat 
az olimpiára kiengedni, akkor a 
legtragikusabb gazdasági helyzet
nek kell tekintenem az ország mai 
helyzetét. Ennek ellenére egy ké
rést kell intéznem a kormányhoz. 
Ez a kérésem az. hogy ha a gazda

sági helyzet nem tragikus, akkor 
tegye revízió tárgyává ezt az el
határozását és adja meg a lehető
séget arra. hogy ezek a kiváló 
fiaink az olimpián résztvehessenek, 
ha azonban a helyzet ezt lehetet
lenné teszi, akkor azt a másirányú 
kérést kell az igen t. kormányhoz 
intéznem, hogy ne tegye lehetet
lené azt, a már megindított társa
dalmi akciót, amely folyamatban 
van, hanem nyújtson fokozottan 
erkölcsi segítséget ahhoz, hogy kül
földről társadalmi úton beszerzen
dő devizáinkat erre a célra fordít 
hassuk.

— Innen a Házból szólok a kül
földi magyarokhoz és sportbará
tainkhoz, hogy adják meg nekünk 
a lehetőséget arra, hogy kiváló 
fiaink felvehessék a versenyt a 
világ összes versenyzőivel. (Gr. 
Hunyady Ferenc: Legalább saját 
pénzünkért! Az államtól nem aka
runk semmit!)

Homonnay beszéde után
Szilágyi Lajos,

a MASz társelnöke emelkedett szó
lásra. Ezeket mondotta:

—  Amikor a jelenlegi kormány 
helyét elfoglalta, nyomban avizálta, 
hogy drasztikus intézkedések és 
rendelkezések következnek. Ezt az 
ország lakossága tudomásul vette 
s mindenki úgy fogta fel ezt az 
előzetes bejelentést, hogy a drasz
tikus rendelkezésekbe azonban be
lenyugodni csak úgy lehet, ha azok
ban céltudatosság, következetesség 
és igazságosság is van. A minisz
tertanácsnak ezt az elhatározását,

amely apodiktice kimondotta, hogy 
Magyarország nem vesz részt aa 
olimpiai versenyeken, először ilyen 
drasztikus rendelkezésnek tekintet
tem. Ámde, ha ezt olyan indokolás, 
sál határozza el a minisztertanács, 
mint ahogy tette, akkor nyomban 
provokálja a kritikát abban a te
kintetben, vájjon megvan-e az aa 
igazságosság, az a céltudatosság, 
az a következetesség, amelyet min
den drasztikus rendelkezés elfoga
dása előfeltételének látok.

—  Az utóbbi években Magyar- 
országon a sport olyan hihetetlen 
mértékben lendült fel, olyan szép 
eredményeket produkáltak a sport 
terén, hogy az az egész világ ámu
latát váltotta ki. (ügy van! Úgy 
van!) Ilyen körülmények között 
helyes-e lemondani arról, hogy 
éppen ez a kis nemzet, amely szám
ban kisebb, területen kisebb, hata
lomban kisebb, vagyonban kisebb, 
mint az összes többi, az olimpián 
résztvevő nemzetek, mint azok bár
melyike, éppen ez a kis nemzet le
mondjon arról, hogy a nálánál na
gyobbakat ott az egész világ szem® 
előtt legyűrje!? Kár!

—  Nem első eset, hogtf a magyar 
kormány valutakérdések miatt le* 
mond nemzetközi mérkőzésekről. 
Az igen t. vallás- és ke'-oktatásügyi 
miniszter úrnak jól kéU emlékeznie

M Ó D I A H O

Szombaton Párisban, vasár
nap Sochauxban, a híres 
Peugeot gyár csapat ellen 
játszik a IIL kér. FC és 
Sabaria egyesített csapat

— Távirati jelentésünk —
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Péntek, 1932 január 15.

arra, hogy már tavaly a francia—  
magyar atlétikai mérkőzést le kel
lett mondani azért, mert a magyar 
kormány nem volt tudatában 
annak, hogy minő fontossága van 
a francia— magyar mérkőzés meg
tartásának. A francia atléták ven
dégül hívták 1930-ban a magyar 
atlétákat, fényes győzelmet arattak 
Párisban a magyar atléták «■ fran
ciák felett és ezt az elmúlt eszten
dőben szinte erkölcsi kötelesség 
lett volna viszonozni s akkor 15.000 
pengőn múlt az egész. A magyar 
kormány nem tulajdonított olyan 
fontosságot ennek a nemzetközi 
mérkőzésnek, hogy erre a célra
15.000 pengőt előteremtett volna-; 
amit legjobban az igán t. közokta
tásügyi miniszter tud.

—  Nem első eset, tehát, most 
csak ismétlődik s éppen ezért én 
nem tudom olyan enyhe bírálattal 
kezelni ezt a kérdést, mint előttem 
szólott t. képviselőtársam, hanem 
igenis szemrehányást teszek a kor
mánynak abban a tekintetben, hogy 
nemzetközi sportmérkőzéseknek a 
kormány nem tulajdonít eléggé 
nagy jelentőséget. Szemrehányást 
teszek a külügyminiszter úrnak kü
lönösen abban a tekintetben, hogy 
külföldi mérkőzéseken résztvett 
magyar sportfér fiáknak szomorúan 
kellett komstatálniok, hogy külkép
viseleteink részéről nem részesültek 
olyan támogatásban, mint amilyet 
az ügy, amely kétségtelenül nem
zeti ügy, megérdemelt volna.

—  Most vasárnap is legnagyobb 
büszkeségeink,

a műkorcsolyázók mutatták 
be tudásukat

közvetlenül az útbaindulás előtt. 
Sajnálattal konstatáltam, hogy mi
közben a főméltóságú kormányzó 
úr ezt a mérkőzést megjelenésével 
kitüntette, az igen t. közoktatás- 
ügyi miniszter úr,.aki kevéssel ez
előtt még az Országos Testneve
lési Tanács elnöke volt, ezt a mér
kőzést megjelenésével nem tisz
telte meg és

a kormánynak egyetlenegy 
tagja sem volt jelen

egy ilyen nagyjelentőségű sport
mérkőzésen, amelyen a főváros' la
kosságának ezrei és ezrei büszke
séggel és dagadó kebellel voltak je 
len.

—  Ennek tulajdonítom tehát, 
hogy a kormány ezt a rendeletet 
esak úgy sebtében-futtában adta 
ki. Ennek tulajdonítom, hogy 
annak ellenére, hogy Országos 
Testnevelési Tanács van, a, kor
mány ezt a Tanácsot ebben a kér
désben megszólalni nem engedte, 
ezt a Tanácsot meg nem kérdezte, 
hanem egyszerűen minisztertanácsi 
határozattal intézte el ezt a kér
dést.

—  Itt mutatok rá a jelenlegi köz
oktatásügyi miniszter úrnak egyik 
nagy hibájára, amelyet az elmúlt 
esztendőkben elkövetett, hogy az 
OTT elnöki székében tűrte, vagy 
elősegítette azt a folyamatot, hogy 
ez

az O TT tanácsi szervezete
ellenére közönséges hivatallá 

degradálódott,
olyan hivatallá, amelyben az elnök 
intézkedik, hozzá az elnöki tanács 
szekundál, ellenben tanácskozás 
és határozathozatal a sport legna
gyobb elvi jelentőségű kérdéseiben 
aiig-alig hangozhatok el a Testne
velési Tanács plénumában.

—  Ebben az olimpiai kérdésben
az OTT nem nyilatkozhatott meg, 
az elnökiek 24 órával megelőzően 
elhangzott nyilatkozata pedig 
épp® az ellenkezőt tartalmazta, 
úgyhogy a kormány azt a helyzetet 
teremtette meg, hogy az általa ki
nevezett testnevelési tanácsi elnö
köt nyomban az első tk  órában de- 
zavv/iMa. Ugyanez a miniszterta
nácsi határozat dezavuálta az igen 
t. közoktatásügyi miniszter úr 
álláspontját is, amely köztudomá
súan akként szólt, hogy az olimpiai 
versenyeken részt kell vennünk. 
( Gráf Hunyady Ferenc: A  saját 
pénzünkön, ha már nem ad az 
állam. Legalább ne akadályozza 
m eg!)  *

—  A  közoktatásügyi miniszter 
úrnak meg kell most hallania innen 
a képviselői padokból, hogy mély 
le’nangoítságot és nagy csüggedést 
okozott a sporttársadalom széles

rétegeiben az, hogy az a miniszter
tanács, amelyen a miniszter úr 
első alkalommal vett részt, olyan 
határozatot hozott, amely az igen 
t. miniszter úrnak eddigi álláspont
jával homlokegyenest ellenkező 
veit.

—- T. Képviselőház! Ennek kap
csán pénzösszegekről írnak a napi
lapok és ezt itt szóvá kell tenni. A 
miniszterelnök úr figyelmét külön 
felhívom arra, hogy a legkülönfé
lébb hírlapi cikkek jelentek meg 
arról, hogy

létezik-e tehát olimpiai alap, 
igen vagy nem,

m egm n-e az egész összegében, igen 
vagy nem, mi a kormány szándéka 
az olimpiai alapot illetően —  mert 
a kormány egy percig sem tűrheti 
azokat a, gyanúsító közleményeket, 
amelyek a politikai napilapok ha
sábjain, illetve azok sport-rovatai
ban megjelentek.

-— Az én véleményem szerint ez 
a minisztertanácsi határozat el
hamarkodott határozat volt, hibás 
mérlegelése volt az előnyöknek és a 
hátrányoknak, mert sokkal több 
hátrány következik abból, ha ezt a 
minisztertanácsi határozatot vég
rehajtják, mint amennyi előnyt je 
lentene mindaz, amit indokolásul 
a kormány felhozott.,

—  Nem hiszem, hogy az a gesz
tus, amelyet ez a minisztertanácsi 
határozat jelent, honorálásra ta
lálna. Nem az volt a mi tapaszta
lataink végső konklúziója az el
múlt esztendőkben, hogy érdemes 
volt mindig vigyázni arra, hogy 
mi azután gáncs nélküli gavallé- 
rossággal fogunk viselkedni, mert 
a legtöbb esetben gúnyos hahbta 
volt erre a válasz a túlsó old&lrói. 
Ez a minisztertanácsi határozat 
egy lemondást jelent és az igen t. 
miniszterelnök úrnak jól kell vi
gyáznia arra, hogy azok a soroza
tos rendelkezések, amelyek eddig 
jöttek vagy még ezután jönnek a 
kormány részéről, minő lelki kiha- 
tásokat okoznak. Nagyon vigyáznia 
kell a kormánynak arra, hogy ke
rüljön mindent, ami csüggedést 
jelent. Ez a minisztertanácsi ha
tározat pedig iskolapéldája annak, 
hogy miképpen tud egy kormány 
égi) egyszerű, gyors miniszter- 
tanácsi határozattal a társadalom, 
széles rétegeiben általános csüg
gedést, eiernyeőAst és lemondást 
okozni. Nem hiszem el azt sem, 
hogy ez a rendelkezés takarékos- 
sági szempontból indokolható vol
na, mert olyan nagyok a hátrá
nyok a távolmaradást illetőleg, de 
azt kell mondénom inkább, hogy ’ez 
éltékozlása Magyarország erkölcsi 
erőinek, amikor lemond Magyar- 
ország arról, hogy az olim,pim 
mérkőzéseken részt vegyen. Két
ségtelen, hogy műkorcsolyázóink, 
úszóink, vízipólózóink, diszkosz
vetőink, kardvívóink, birkózóink 
mind olyanok, akik Magyarország, 
nak kint csak dicsőséget szereztek. 
Ezek révén Magyarország kiemel
kedik az ismeretlenség homályá
ból, amelyben ezideig volt, ami a 
kormányt gondolkozóba kellett 
volna, hogy ejtse, mielőtt egy 
ilyen rendelkezést tesz és akko* 
először határozottan kimondani, 
hogy Magyarország nem vesz 
részt, azután másnap kiadni egy 
magyarázó rendeletet, ismét hely
telen dolog volt és én megint csak 
arra biztatom az igen t. kormányt, 
hogy vagy vagy! Félmunkát ne 
méltóztassék végezni és mivel itt 
kétségtelen, hogy olyan nagy nem- 
zeti érdekek szólnak a kiküldetés 
mellett, hogy annak ellenében el
törpül minden ellenérv, én kérem 
az igen t. miniszterelnök urat, 
hogy a kormány a maga elhatáro
zását újabb megfontolás tárgyává 
tegye. ( Élénk helyeslés.)

A z  elhangzott beszédekre nem a 
reszort-miniszter, a kultuszminisz
tert beszélt, hanem

Károlyi Gyula g rá f minisz
terelnök.

Ezeket mondta:
—  Hogy takarékossági szempont

ból milyen konklúzióra kellett vol
na jönnünk, ebbe most azért nem 
akarok belemélyedni, mert az indí
tóok, a főok, amiért a kormány ezt 
a határozatot hozta és kénytelen 
ezt fenntartani az, hogy olyan vi
szonyok között, amikor a kormány 
kénytelen volt külföldi fizetéseink 
részbeni felfüggesztését elrendelni 
és amikor külföldi tartozásainkat 
a közeljövőben részben nem tudjuk 
és nem fogjuk teljesíteni, akkor 
erkölcsi lehetetlenség, hogy az 
olimpiai versenyekre mégis kül

földi devizát bocsásson a kormány, 
illetve a Nemzeti Bank rendelke
zésre.

(Hunyady Ferenc gr.: Saját 
devizánkat tessék kienged

n i!)
éppenKiengedni ilyen devizákat, 

úgy nem volna lehetséges.
- -  Ha azonban idegen barátaink 

tehetővé teszik azt, hogy a mi ver
senyzőink résztvehessenek, vagyis

olyan devizát bocsátanak rendelke
zésükre, ami felett a magyar kor
mány ellenőrzést nem gyakorolhat, 
sem semmiféle joga nincs afelett 
bírálatot gyakorolni, természetesen 
ez ellen semmi kifogása a magyar 
kormánynak nem lehet, sőt nagy 
örömmel venné tudomásul, ha a 
sajnálatos helyzet dacára, amely
ben mi vagyunk, mégis lehetsé
gessé válnék a mi versenyzőink 
résztvétele!

UTILEVEL A  KEKEK  T Ú R Á M R Ó L

íg y  kis 1932. évi 
futha Sítúra kereszt' 
metszetben

Csonka csapatta l Indu lás — K i
egészülünk — 119. osztály és cso
m agta rtó  -  Tovább, tovább  
Meccs, m ely  rosszul kezdődik, de
6s1-r@ végződ ik

bán reggelizünk, mert a vonaton 
nincs étkező. . .  A  fiúk Ormos 
vezénylete mellett sprintéinek a 
pályaudvaron. És újra indulunk 
tovább . . .  Parisban Woggenhuber 
vár bennünket. Közli, hogy Rennes 
lemondta a lekötött meccset, Kel
lemetlen hír. Nem akarom tudomá
sul venni. Közben azonban tár
gyalni kezdek más mérkőzésről 
Párisi vagy Páris környéki meccs
ről.

Este 8-kor már újra vonaton 
vagyunk. Reggel háromig utaz
tunk. Végre

Nantesbe érkezőnk.
Holt fáradtan. Ágynak dülünk.

A meccs is rosszul kezdődött 
Beikén és Fenyvesin nagyon lát
szott a hosszú út. Mégis sokat tá
madtunk, de gólt eleinte sehogy

Utcán
Szollás Lászlóval találkozik egy  

ismerőse az utcán. Ezzel üdvözli:
—  Szervusz1 Hová m ész? 
SzoÜás rövid gondolkozás után

felel:
—  Remélem Laké PUtcid-be!

Kissé körülményesen indultunk' t C-sányi, Herzog, Popper 
el Budapestről. Már éppen távira- bennünket.

fogad

tót akartunk feladni Zilahi címére 
és Stuttgartba, hogy Zilahi men
jen Stuttgartba s onnan egy játé
kossal több jöjjön  velünk —  ami
kor Zilahi végre tényleg az utolsó 
percben befutott. Hamar elhelyez
kedünk és „Ripszám”  bácsi (Lutz) 
indítványára megindul a ramsli- 
csata. Ébel Ernő, Szarnék Emil, 
azaz a két önkéntes kísérő, Lutz
II- és Ormos játszik. Jómagam 
félreállok. Tapasztalatból tudom, 
hogy Lutz ilyenkor gyűjti a téglá
kat a második házára. Még jó fo r
mán alig utaztunk valamit, máris 
Győrbe érkezünk, ahol azonnal 
észrevesszük Vermes hatalmas 
alakját és mellette Kovács l.-et, 
valamint Sárközit.

Most tehát már kilenc játé- 
kosunís van.

A csapatnak étvágya kerekedett. 
Vermes, valamint Zilahi a nagy 
evés közben felfedezi azt, hogy 
Lutz táskájában jófajta  bor rejtő
zik. Nem sokáig marad a táskában 
s később az elkeseredett Lutz csak 
így tud kifakadni:

—  Ezt drágán fizetitek m eg!
Tizenkét óra. Becsben vagyunk.

Át kell szállni. Közvetlen párisi 
kocsiba megyünk s 24 személyes 
fülkét rögtön lefoglalunk.

—  Ide nem teszi be senki más 
a lábát —  jelenti ki Zilahi.

És már megyünk is tovább . . .  
Kártyacsata, elsuhanó vidékek, 
útlevélvizsgálat, majd a változa
tosság kedvéért ének. Két bájos 
hölgy figyel fel a nótáinkra. Sza
ladnak az órák s egyszerre azt 
vesszük észré, hogy

már le kellene feküdni. De
hová? A kemény III. osztá

lyú fapadokra?
Szarnék és Ébel a II. osztályba 
szeretne átruccanni éjszakára. Tár
gyalni kezdtek a kalauzzal. Az 
váratlanul igy szól: »

—  Ó, kérem . . .  A magyarok és 
a németek szövetségesek . . .  Ilyen 
csekélység! . . .

Már nyomunk ia a markába vagy 
húsz cigarettát. Gyorsan hozzá
teszi azonban azt, hogy

—  Csak München után lehet át
menni. Majd fé l 11-kor.

—  Rendben van —  válaszolunk
mi.

Közben a fiúk is elhelyezkedtek.
Ormos ég Fenyvesi felván

dorolt a csomagtartóba.
Zoli hosszasan fészkelődig majd 
amikor készen van, fölényesen 
szól ie:

—  Fiúk, tudok egy jó  alvó- 
helyet. Próbáljátok meg a fogason.

A helyzethumort nagy kacaj kí
séri. A  kacajt azonban elnyomja 
az álom. Elalszanak. Csak hárman 
virrasztunk: Szarnék, Ébel és én. 
Várjuk Münchent. Végre befutunk. 
Alig-hagyjuk el, keresni indulunk 
a kalauzt Ismeretlen emberrel ta
lálkozunk. Kisül, hogy a kalauzt 
Münchenben szokták leváltani. 
Meglógott a cigarettánkkal. No, de 
azért így is kaptunk II. osztályú 
fekvőhelyeket. De már nincs sok 
idő az alvásra. 12 felé alszunk el 
s fél 2-kor már talpon kell lenni:

—  Stuttgartl

Magyar, Belkó és Bíró pedig 
beszáll a vonatba.

És aztán tovább . . .  Reggel Nancy-

sem tudtunk rúgni. Pedig a Bevet- 
vás, Lutz, Magyar fedezetsor töm
te labdával a csatárokat. Végre a 
39. percben gólt érünk el. Szünet 
után a belsők már nem cseleztek 
annyit s potyogtak a gólok. A vé
gén még ünnepelt is a közönség. 
(Eredmény : 6 :1.)

Most már újra vonaton vagyunk. 
Ott írem e sorokat. Robogunk Lo- 
rient felé.

Komor Ödön.

Az egyesületek 
készülődései és tervei 
az egyiptomi út előtt

Saját tudósítónktól —

A futball tele nagyon mozgalmas 
volt. A csapatok közül alig akad 
olyan, amely végig pihent volna s el 
lehet mondani, hogy nagy általános
ságban a játékosgárda állandóan 
foglalkoztatva volt. Még mindig úton 
van egy-két csapatunk s azok vissza
térésével sem áll be szélcsend a 
futball világában. A téli szünet vége 
hozza, ugyanis a legérdekesebb tú
rát, melynek során a három vezető 
egyesület kombináltja Egyiptomba 
látogat el, ahol a magyar válogatott 
is megmérkőzik Egyiptom csapatá
val.

A  három érdekelt egyesület, amely 
a játékosokat adja ehhez a kirándu
láshoz, ma dé’után megbeszélést 
tart. Ezen a megbeszélésen még nem 
dől el véglegesen, hogy

ki lesz a* a tizenhat játékos, 
aki útra kél,

mert az Újpest még távol van s kü
lönben is a szövetségi kapitány, aki 
az egyiptomi válogatást végzi, >esak 
később jelöli ki a résztvevőket.

A  Ferencváros, Hungária és Új
pest vezetői főleg azt beszélik meg, 
hogy

elindulásig miképpen állítsák be 
a játékosok edzését,

hogyan foglalkoztassák őket, hogy a 
legjobb formában áldhassanak ki az 
egyiptomi mérkőzésekre. Ezek az 
előkészületek két részből állanak. 
Az egyik rész a hazai készülődés, a 
másik pedig a játékosoknak az úton 
való esetleges foglalkoztatása, illet
ve indulás előtt a megfelelő tré- 
ningmeccs lejátszatása. A tréninget a 
jövő hét folyamán valamennyi játé
kos elkezdi, aki a túrán rész tvesz. A 
hét végére, vagyis a 24—i vasárnapra 
pedig azt tervezik a vezetők, hogy 
valamely bécsi csapatot hívják meg 
ellenfélül a kombinált csapatnak. Itt 
természetesen a vezető bécsj csatia
tok valamelyikéről lehet szó. Az Ad
udra, WAC, sőt

legelső sorban talán a Rapid
vendégül látása lenne legcél

szerűbb.
Bizonyos, hogy az adott körülmé
nyek között nagyon élvezetes, szép 
mérkőzésnek lehetne tanúja a ma
gyar közönség, arnel’ett a játékosok 
tanúságot tehetnének arról, hogy 
milyen formában kelnek útra a fon
tos küldetés előtt.

Az eddigi tervek szerint
február elsején indul útra a 

csapat és kísérete,
Az utazás ez esetben úgy alakul, 
hogy

6-án, szombaton Egyiptomba
érkező csapatnak másnap, va
sárnap már mérkőzésre kel! ki

állania.

Éppen ezért vannak, akik azt tart
ják, hogy a jövő vasárnaptól, azaz 
január 24-től kezdve február 7-ig 
nem letet a csapatot és a játékoso
kat mérkőzés nélkül hagyni, hanem

szükséges, hogy a január 3j- í  
vasárnapon is mérkőzést

szón a túrázó sereg. í  ,K, ,
Erre a legalkalmasabbnak azt tarta
nák egyesek, ha Athénben lehetne 
erre a napra mérkőzést lekötni, ami 
megoldaná a kérdést.

Valószínű, hogy a* érdekeltek 
megbeszélése állást foglal ebben a 
kérdésben s ha a felvétett ideát he
lyesnek tartja, akkor a túra vezető
sége igyekszik azt meg is valósí
tani. Két komoly akadálya lehet en
nek a tervnek. Az egyik az, hogy

a túrák előtti komoly mérkőzé
seket általában nem szeretik a 

játékosok
és azoknak eredménye éppen ezért 
sokszor meglepő, váratlan. A  másik 
akadálya pedig az lehet ennek a 
tervnek, hogy Athénben nem sike
rül már mérkőzést lekötni.

Annyi bizonyos, hogy az érdekelt 
egyesületek és játékosok nagyban 
készülődnek az egyiptomi útra s a 
Fáraók földjén ismét meg akarják 
szilárdítani a magyar futball jóhí
rét. Teljes mértékben jogos és szük
séges a legszakszerűbb és legkomo
lyabb felkészülés, hiszen Egyiptom
ban nagyon komoly feladatok vár
náik a csapatra, amely egy ízben Ma
gyarország címerével jelenik meg a 
pályán, hogy revánsot vegyen emlé
kezetes párisi legyőzőtéséért

Házasság. Szaghmeissler Annyka 
és Bókái-Matlanovlch Béla hírlapíró, 
lapunk belső munkatársa január 
17-én, vasárnap Szabadkán házasságot 
köt (Minden külön értesítés helyett) 

Bauwens dr. és Lángén un meghí
vást kapott az angol bírák bizottsá.- 
gától, hogy e tekintélyes testület jú
lius 9-i közgyűlésén Manchesterben 
vegyen részt. Ez as első alkalom, 
hogy kontinentális bírák ilyen hiva
talos alkalomból meghívást nyertek 
Angliába.

* Hyperol szájvíztabletta Ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.

A* OTE vasárnap délelőtt 1® óra
kor nagy edzést tart a vörösvériúti. 
pályáján. Az edzést Ideiglenesen az 
egyesület régi játékosa, Louts IL 
vezeti. '

A Megyer FC Vezetősége nyomaté
kosan cáfolja azokat a híreket, mint
ha a csapata nem indulna a tavaszt 
idényben. Az ilyen híradás nyilván 
tévedésre vezethető vissza, mert a 
Maglód Fö-nek a bajnokságból való 
törlését tervezi a PJLASz és nem A 

Megyer FC-ét.

..



1

Péntek, 1932 január
# * # * « * * *  m

MőfftuOM* M
a  U U e *  m im e t  t s c d á e ,

U & z i p f e d e z e U l  j á é ~  

$ % i k  v a s á w t f t y  U f o & s í

€Üef&
d& zda iskdcvjáéíkoi váz a  magfyac fcamokiéC

— Telefon-jelentésünk —

Drezda, január 14.
A drezdaiak na- 

gyón készülnek az 
Újpest elleni va
sárnapi mérkőzés
re. Bányai rendkí
vül népszerű itt, 
állandóan körül
veszik az itteni 

szakértők és véleményét kérik ki 
egyes kérdésekben.

A DSC csapata így fog  fel
állni vasárnap Újpest, ellen: 
Kühn —  Kreiss, Klaus —  Stüf- 
fe), Hoffmann, Bergmann

Hallmann, Berthold, Schlösser, 
Sackenheím, Möller. Az érdekes
ség: a gól rekorder Hoffmann
Richárd középfedezeti minőség
ben!

A II. félidőre azt a változást 
tervezi a DSC vezetősége, hogy 
Hoffmann Richárdot előrevonja 
a csatársorba és helyette Ber
thold vonul a centerhalfba.

Újpesttől iskolajátékot vár
nak, a mérkőzés kimenetelét bi
zonytalannak ítélik.

Cs. E.

Budapesten
gén dönt ex  érdekelt 

országok értekezlete  
az idei Kőzópeurópal 
Kupa sorsá ról
A z  o s z t r á k o k  s z e r e l n é k  e l h a l a s z t a n i
a  m á r c i u s  2@~i m a g v a r - o s z t r á k  a m a 
t ő r  v á lo g a t o t t  m é r k ő z é s t

— Saját tudósítónktól —

Becs, január 14.
A KŐzépeurópal Kupára eddig há

rom ország nevezése futott be: Ma
gyarországé, Ausztriáé és Olaszor-

WESTEND SZÁLLODA

3 -4  ! h 38'

VL, BarllnMör 3. (Kfnsatl p. »  Mlettr
telefon: 174 ~®5.

S m n t e H i  árak: utcai srnbák. M  
lég-, hdeg tóij 6 

, i -  vfe é« központ

ŰJonnan atalnkltvs! Ú: vese és

H ó n a p o s  s z o b á k  
6 0  pengőért

Kftzponti fűtéssel és lürdfUmsználsttat
Csapatok e ie lr e r f s e  rendkívül [a t ía r c s t  
Spartcm tieretnek ff lS n  í r e n g e d m í t i

Szagé. Az olaszok jelentkezése csak 
elvi jelentőségű és azzal a fenntar
tással történt, hogy a február vé
gére Budapestre összehívandó kon
ferencia elfogadja, az olaszok által 
javasolt űj rendszert. Csehszlovákia 
nevezése még nem érkezett meg. A 
bécsi liga azt a javaslatot terjesz
tette elő, hogy a kupamérkőzésekét 
július 17 és augusztus 23 között bo
nyolítsák le.

A  tavaszi magyar—osztrák válo
gatottmérkőzés ügyében az osztrá
kok által javasolt hatos bizottságba 
az ÖFB Eberstaler dr.-t, Fickeis 
dr.-t és Meislt jelöli, ha az MLSz 
elfogadja az osztrákok javaslatát.

A  Becs—Grác városközi _ mérkő
zést, amelyen mind a két várost 
amatőr együttesek képviselik, már
cius 19-ére tűzték ki. Éppen ezért 
az osztrák szövetség azt fogja kérni 
az MLSz-től, hogy a március 20-ára 
kitűzött Magyarország—Ausztria Kö
zépeurópai Amatőr Kupa-mérkőzést 
későbbi időpontra halasszák el.

A március 20-i bécsi osztrák— 
olasz Európa Kupa-mérkőzést ném a 
Hohe Wárten, hanem az új Stadion
ban fogják lejátszani.

Az osztrák szövetség kötelezte a 
Hakoah-i, hogy a Mermelstem játé

kosért járó 400 silling váltságdíjat 
fizesse meg a játékos debreceni egy
letének.

Howorka Ottó.

Pétseft (epap mér megindult 
a készülődés a tavaszi szá

zéira
«— Telefonjelentésűnk —

Pécs, január 14.
A  Pécs-Baranyánál ma délután 

már megindult a készülődés a ne
héznek ígérkező tavaszi fordulóra 
A játékosok már bevonultak s dél
után lezajlott az első tréning. Az 
edzést Kollár Zoltán, a csapat fő 
városi képviselője vezette.

Utána játékosértekezlet volt, 
melyen barátságos, beszélgetés ke
retében meghányták-vetették a ta
vaszi szezonra való felkészülés kér
dését. A rendszeres tréningek jövő 
héten indulnak meg.

Séghy
újra amatőr
— Saját tudósítónktól —

A BLASz amatőrzsüiije tegnap
esti ülésén az alábbi játékosokat 
nyilvánította újra amatőrré: Sághy 
Tibor, Wimmer József, Grosz Ele
mér, Thnlmayer Vilmos, Kocsis 
Rudolf, Varga István, Klicsó An
dor, Sehuszter János, Turóezi 
Gyula, Bomstein József, Matuz 
Sándor, Fleischer Andor, Büitz 
Adolf, Mester Mihály és Gulyás 
István.

Kispál, a BTC csatára sérült. Va
sárnap nem játszhat a „33“ FC ellőni 
barátságos meccsen.

A PTBSC-nek a* amatőrzsüri hatá
rozata ellen beadott fellebbezését el
utasító javaslattal terjeszti az ama- 
tőrasűrl a fellebbezési bizottság elé.

Wéber az egyetlen komoly beteg a 
Hungáriánál, rá aligha lehet számí
tani a kék-fehérek tavaszi első mér
kőzésein. Kompóti, valamint Sárvári 
állapotában nagy javulás állt be 
már eddig is, s egészen bizonyos, 
hogy a jövő szerdán meginduló edző
gyakorlatokon csak Wéber fog hiá
nyozni a teljes kék-fehér gárdából.

Mernek hajrával k é l perccel 
a befejezés előtt nyert 
Parm ában tegnap a  Szeged  FC

2si (1:0) arányban, verte az ÁS Pannát
G óllövő: Stemler, Nichele, Grosz

Mérkőzés után a közönség lelkesen ünnepelte a 
szegedieket, akiknek ez volt az utolsó mérkőzésük: 
ma este a Bélivasúton Budapestre érkeznek

(A  vasárnap Vicenzában aratott 
szép győzelme után a Szeged FC  
tegnap Parimban állt ki újabb 
mérkőzésre. Ezúttal már nem első
osztályú csapat, hanem a Divisione 
Nazionala B ) csoportjában küzdő 
S Parma volt a szegediek ellenfele. 
Igaz, hogy a pár maiak előkelőbb 
osztályban vannak, mint a vicen- 
zaiak, de ezzel szemben az AS Par
ma nincs úgy első helyen, mint az 
US Vicenza, sőt a csoportjában 
éppen az utolsó helyet foglalja el. 
Ezt a csapatot verte meg Szeged 
FC.)

Parma, január 14.
Az AS Parma csapat ellen 

Szeged FC 2:1 arányban pompás 
győzelmet aratott. Félidőig 1:0 
volt az eredmény Szeged javára.

Pompás derült időben, nap
sütésben kerül sorra a mérkő
zés. Az előző napi esőtől helyen
ként ugyan csúszós voit a talaj, 
de nem annyira, hogy erősebben 
befolyásolhatta volna a játékot. 
Isola bíró sípjelére az argentin 
Cadaball által edzett pármaiak 
ellen a következő összeállításban

— Távirati jelentésünk —
vesszük fel a harcot:

Pintér —- Sirály, Havas —  
Raffay, Sós, Pólyák ■—  Her- 
nády, Grosz, Stemler, Har

mat, Korányi II.
A parmaiak összeállítása a kö
vetkező: Sanzalano —  Negroni, 
Ghiretti —  Giuberti I., Mazzoni, 
Giuberti II. —  Paini, Ponzi, Sá
ntából, Poli, Righi.

Az ellenfél csapatában ezeken 
kívül játszott később a következő 
három játékos is : Maceanelli,
Pellegrini, Nichele. összeállítá
suknak az volt az érdekessége, 
hogy Zanzaranot, az új kapust 
ezen a mérkőzésen próbálták ki. 
Kitünően bevált.

Kezdés után azonnal szép és 
élénk játék alakul ki.

A pármaiak meglepően jól tart
ják magukat. Jobb technikánk és 
taktikánk lelkes és energikus játé
kuk miatt nem tud teljes erejében 
kibontakozni. Mi azonban sokat 
támadunk, és a 28-ik percben remek 
összjáték után Sterrder megszerzi a 
vezető gólt. 1:0.

Szünet után hatalmas küzdelem

fejlődik ki, miután az AS Panna 
minden áron egyenlítésre tör. Si
kerül is neki, mégpedig a 19-ik 
percben. Ekkor védelmünk hibájá
ból Nichele rúgja hálónkba a lab
dát. Erre azonban csapatunk olyan 
játékkal felelt, milyent talán útunk 
során nem is mutatott. Meg is van 
az eredménye. Azonban csak 2  
perccel befejezés előtt, mikor is 
sorozatos rohamaink közül az 
egyikből ekkor is összjáték révén 
jutunk eredményhez. A gólszerzés 
érdeme Groszé. 2:1. Remek haj
ránk annyira feltüzelte a közönsé
get, hogy mérkőzés után percekig 
ünnepelte csapatunkat,

Kornerarány 5 :0  javunkra.
Csapatunkból elsősorban a köz

vetlen védelmet kell kiemelni, 
amely a második félidő kritikus 
részében tett ki magáért. A csa
pat többi tagjai közül Soós, Stem
ler és Korányi nyújtott egészen 
különleges jó  játékot.

Ez volt túránk utolfő mérkőzé
se. Pénteken este érkezünk haza a 
Délivasúton.

Szeged.
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K isorsolták  
az A ngol Kupa 
negyedik  fordulóját

Az I. osztályúak közül a.
Huddersfield Towo, Manchester 
City, Newcastle United, Sheffield 
Wednesday és Liverpool járt jól

Saját tudósítónktól —

Az Angol Kupa ezen a héten 
jelentős lépéssel haladt előre a 
Wembley-felé vezető úton. A 
döntetlenül maradt mérkőzések 
sorsát az újrajátszások tisztáz
ták, a következő forduló párosí
tását pedig kisorsolta a szövet
ség.

E szerin t ' a negyedik fordulót 
a következő összeállításban vív
ják meg az életbenmaradottak: 

W atford (III )— Bristol City 
(II)

Grimsby Town (I )— Birming
ham (I )

Port Vale (I I )— Leieester City
(I)

Huddersfield Town ( I )— 
Queens Park Rangers (III)- 

Manchester City ( I )— Brent- 
ford  (III )

Newcastle United ( I )— South- 
port (III )

Sheffield  Wednesday ( I )— 
Bournemouth (III)

Bradford (I I )— Northampton 
Town (III)-

Bury (I I )— Sheffield United
(I)

Arsenal ( I )— Plymouth Argyle
(II)

Preston North End (I I )— Wol* 
verhampton Wanderers (II) 

Derby County ( I )— Blackburn 
Rovers ( I )

Chesterfield (III)'—Liverpool
(I)

Chelsea (I) 
ted (I )

PortEipouth
(I )

Sunderland
(II)

A megismételt mérkőzések 
nagy meglepetése az volt, hogy 
a II. osztályú Preston North End 
kiverte 5 :2  arányban az I. osz
tályú Bolton Wanderers t.

-W est Ham Uni- 

( I )— Aston Villa 

(I>— Stoke City

Csütörtökön a Northampton 
2:0-ra győzött a Darlington el
len, W atford 3:0-ra a Fulham 
ellen. A  Barnsley— Southport 
megismételt mérkőzés meglepe
tésre a III. osztályú Southport 
4:1 (1 :1 ) arányú győzelmével 
végződött.

Az új párosításban már meg
lehetősen összeszűkült a mezőny, 
így  is csak négy mérkőzésen ta
lálkoznak I. osztályúak egymás
sal. Liverpool a múlt heti fo r 
dulóban a nagy Evertont verte 
ki, komoly reménységeket táplál
hat tehát, hiszen ezúttal a sors 
is kedvére járt, a III. osztályból 
kapott ellenfelet. Liverpool egyi
ke azoknak a nagy csapatoknak, 
amelyeknek még sohasem sike
rült megszerezni a Kupa védel
mét. Érthető tehát, ha buzog az 
ambíció a nagy kikötőváros rep
rezentánsaiban.

Az Aston Villa is igen nagy 
elhatározásokkal indult ebbe a 
kupaküzdelembe. Ezúttal nem sok 
jó t jósol neki a sorsolás. A  szin
tén I. osztályú Portsmouth jutott 
ellenfeléül, amely eddig mindig 
megakasztotta útjában, ha szem
bekerült vele a Kupa küzdelmei 
során.

Az Arsenal sem fog  m ost már 
l l : l - r e  győzni, mint szombaton 
a Darwen ellen. A  Plymouth 
Argyle komoly ellenfél.

a m agyar- 
csehszlovák amatőr meccs

—  Saját tudósítónktól —

Á csehszlovákok kérésére az MLSz 
hozzájárul ahhoz, hogy az amatőr 
Eprópa Kupa mérkőzésünket vidéki

f i i  s £ ® o t s z ö v e t e k

5 nagy raktára, a legjobb ml- 
%Pf§ nőségben olcsó árakon
P á rto s  A rth u r
Budapest, VI., Klrály-u. 6. Simoni!(dwtai) 

Tataion i Aut. 223-56 
EgyesBleteknek. csoportoknak nagy irtednnrtn

városban játszuk !e. A  mérkőzés 
színhelyéül a nemzetközi bizottság 
Győrt ajánlotta a csehszlovákoknak.

Kettéosztották 
a pécsi alosztályt

— 2 tiefonjelentésünk —

Pécs, január 14.
A  Délnyugati LASz-ban tegnap 

este tanácsülés volt, melyen dön
töttek arról a javaslatról, melyet az 
intézőbizottság nyújtott be a pécsi 
alosztály két csoportra való osz
tása tárgyában. A tanács többek 
hozzászólóba után a javaslatot el
fogadta, az 1932— 83-0,s bajnoki 
évben tehát a pécsi alosztály csa
patai már két csoportra osztottan 
fognak küzdeni. Lesz egy pécsi 8 
egy kaposvári csoport, Az egyesü
letek beosztásáról később dönt aa 
alszövetség intézőbizottsága.

AJscher, az UTE jele* kapusa man
dulaoperáción esett keresztül.

Az UTE a jövő vasárnap kezdi meg 
előkészületeit a tavaszi Idényre mezei 
futógyakorlatokkal.

Mészáros, a D. Magyarság jeles 
kapuvédője súlyos bélbántalmakkal 
kórházba került. A  MÁV kórházában 
ápolják.

Kispest és a francia reklám. Az össt 
szezón folyamán hosszú ideig folytak 
a Kispest túratárgyalásai. Végre 
amikor le voltak kőive a mérkőzések, 
a franciák reklámanyagot kértek. — 
Először fényképeket küldtek el. Alig 
mentek el a fényképek, jött egy má
sik levél, aztán újra egy levél. Min
dig reklámanyagot kértek. Az utolsó 
levélben az a kérdés állt, hogy mi
lyen serlegeket nyert a Kispest ide
haza. Kosza, összeültek a kispestiek 
és összeírták a dijaikat. Ezen a listán 
ott sserényk dett az. hogy Kispest 
egy helyi serlcgmérközés döntőjében 
legyőzte a Gránit SE-t. Amikor útra- 
keltek, már rég elfeledték ezt, amint 
azonban megérkeztek francia földre, 
nagyot néztek. Ott nagyképűen igy 
hirdették őket:

„Jön, jön a magyarországi Kispest, 
amely az aranyserleg döntőjében le
győzte a Gránit SE-t . , . “

: S tsé! k  i :



Kiváló ifjúsági gárdával a háta 
mögött küzd a

33 FC
—- Saját tudósítónktól —

Som irigylésreinéUó a „33" Fű 
helyzete. Az már uiásodraugn kér
dés, hogy nem áil ax egyesüld hala 
aiögött valami rendes vállalat, mert 
szerencsére a klub társadalmilag a 
lehető legjobban meg vau szervezve. 
1)0 súlyos baj az, hogy a uagymultú 
egyesületnek eddig nem voit saját 
pályája. Tavaly is mér a kiesés el
len hareol a csapat ős bizony az ősz-1 
szel ment sokkal jobban . . .

Az első meccs mindjárt váratlan 
vereséget hozott: MÁVAÜ 2:5, majd 
a BSE-től is kikap l:3-ra. Az első 
pontot az Elektromostól szerzi az 
együttes (1:1). Ezután nagy mcglepe 
té*ra

megveri a Portást l:0-ra,
de a nagy örömet hamar lehűti az 
UKAK-tói elszenvedett súlyos vere- 
ség (1:5). Felfrissítik az eddig gyen 
gén szereplő csatársort Metánnal és 
Kistél és az eredmény mindjárt je
lentkezik: os MTK-t verik i:2-re, Az 
FJC-vaJ szemben alulmaradnak, de 
Törekvéstől elszedik az egyik pontot 
(3:3). Sőt a BEAO-ot is megverik 
l:á-ra, de még Így sem bírnak feljebb 
kerülni. Erre az UTE-vereség követ 
kezik (1:2), majd elkapják a III. ktr. 
TVB-t S:2-re. A BSzKIlT-tai szembon 
nem terem babár a budaiaknak (0:4), 
sőt még a* FVSK-í som bírják le 
gyűrni (1:2).

Az idény folyamán az alábbi játé
kosok vettek részt a 13 mérkőzésen:

Péntek, 1932 január IS.

Baffal 19, Szenczy 13, Wéher
II. 13, Krammcr 9, Zioch 13, 
Fejér I. 8, Mélán 8, Juhász 13, 
Szabó 8, Kovácsi III. 11, Kiss 
8, Major Ifi, Katona 3, Sá
rit* 3, Mihályi 3, Feketébe- 
gyi 3, F. Kovács 2, Plolil 1, 
CStink I. Gábor 1, Kondora U 

Fehér II. 1.
Jelenleg a 10. helyen áll (10 p.) a 

»33“ FC, ami a tavalyihoz képest ja
vulást jelent, mert akkor 11. volt 8 
ponttal. Dícséretreméltó, hogy a mos
toha körülmények ellenére is milyen 
kiváló ifjúsági gárdája van a klub
nak:

csoportjában a* első helyen 
végzett az őszi szezónban. -

Ez reményt nyújt arra, hogy a ta
vas* folyamán nem lesznek kiesési 
gondjai a vezetőségnek.

A csapat sikeres szereplése érdeké
ben sokat dolgozik Bosnydkovits Ká
roly, Zioch Gyula, de nem utolsó sor- 
bán Pucht Béla, a nagy népszerűség
nek örvendő intéző.

Végül biztató jel a jövőre vonatko
zóan, hogy az egyesület — pályához 
jatt

Feltűnően találó bírálat német lapban 
a Csikókról — Mit írnak a németek 
a kényszertúrákról — A túrameccsek 
nek a szükség meghozta megkomo- 
lyodásáról — Egy kis összevetés a 
Ferencvárossal — Játékosbírálatok

— Saját tudósítónktól —

Blrl nem tartozik a szerencsés jété- 
kosok közé. Alig lábolt ki őszi váll 
sérüléséből, máris, újabb bajjal jár a 
kórházba. Emlékezetes, hogy a Csikók 
amsterdami mérkőzésén újra megsé 
rült a jeles kapus és ennek a sórü 
lésnek a következményeit nyögi most. 
Merev kötést kapott a vállára és két
hetes gyógyulás után hőlégkezelés 
következik majd. Annyi bizonyos, 
hogy ez a sérülés folyamánya lehet 
az előbbinek 8 így joggal csodálkoz
hatott a magyar sporttársadalom, 
mikor az egyébként minden tekintet
ben rátermett Birit vitték el tarta- 
lékkapnsnak a túrára.

Az FTC görög túrájára vonatkozó
lag még mindig nem történt döntés, 
A vezetőség igyekezete odairányul, 
hogy a már lekötött három mérkőzés
hez még kettőt szerezzen. Az erre vo
natkozó görög levelet várják most, 
de nincs kizárva, hogy három mécs 
esel a tarsolyukban is útnak indul
nak.*

A csehszlovák I. liga egyik egy
lete, a Naehod, anyagi nehézségek
kel küzd és néhány játékosának át
engedése útján igyekszik pénzhez 
jutni.

A  Budai „11" Párisban. Sok vitára 
adott alkalmat az a kérdés, hogy a 
lé t nagy párisi egyesület milyen csa 
patot állított kJ a budaiak ellen, 
akik 4:4 arányú döntetlent értek el 
vele szemben. Sokan ugratták Fara
gót a szövetségben, hogy Párisban 
Jb elkerült megtalálniuk az ottani 
„Barién" csapatot. Faragó nagy hév
vel magyarázta meg erre a párisi 
csapat összetételét. Szerinte azok a 
játékosok játszottak a franciák részé
ről, akik még csak B) igazolvánnyal 
rendelkeznek, tehát nem vehetnek 
részt bajnoki mérkőzéseken. így több 
angol, német és más nemzetiségű já
tékosból alakult ki a csapat, -sől 
akadt benne egy magyar játékos is 
a szekszárdi Boros- személyében. Ki
lenc külföldi és két francia ellen érte 
tehát el a budai csapat a szép ered 
ményt. — A magyarázat után valaki 
cinikusan jegyezte meg:

— Szóval csakugyan a párisi Bu
rján ellen játszottak!

Faragd erre méltatlankodva -fór

Mióta csapataink a külföld or- 
szágútját járják, fokozott érdeklő
déssel olvasgatjuk a külföldi újsá
gok oldalait, amiken a magyar csa 
patokról szóló kritikák találhatók 
Jó az, ha meghallgatjuk az idege 
nek észrevételeit, mert ha nem is 
mindig helytállóak, sokszor meg- 
szívlelésre érdemesek és különben 
is mindenképpen érdekes, hogy mi 
jelenik meg csapatainkról az ide
gen lapokban.

A Csikók legutolsó —  mann 
heimi mérkőzéséről

Neue Badische Landeg 
Zeitung

sportmellékletébev: a következőket
olvashatjuk:

—  A magyar expedíció nem va- 
ami fényes hangulatban volt pár 

órával a mérkőzés előtt. A legna
gyobb részben fiatal játékosból 
álló budapesti tizenegy nem valami 
jó  kritikákat kapott. Különösen a 
kölni mérkőzést előzték meg zava
rok. A nevek hajszolása hozta ma
gával, hogy Madridból és Buda
pestről irányítottak Kölnbe öreg 
csillagokat. így  adódtak azután 
olyan esetek is, hogy néhány első 
gárdabeli ifjú  játékos is háttérbe 
szorult félig-meddig nyugdíjban 
levő öreg előtt, mert a rendezők 
csak a régi nevet ismerték, de a 
fiatal tudást nem. Ehhez járult 
még a kiadós vereség Vízkereszt 
napján a degerlochi mezőkön: De 
mindezek tetejébe Mannbe/m volt a 
mérkőzés színhelye, az a Mann- 
heim, amely a Ferencvárost is 
térdre kényszerítette, itt kellett 
tehát a „vége jó  —  minden jó ”  be
fejezést elérni.

—  Voltaképpen a magyar futball 
még nem. szorult arra, hogy min
dent egy játékra tegyen fél, az ál
talános helyzet azonban bizonyos 
mértékig kezd eltolódni. Karácsony 
táján a mieink legjobb formájuk
ban vannak, míg a magyarok már 
félig-meddig szünetidőben járnak- 
kelnek. Hogy nem mehetnek sza
badságra, ez azért van,, mert a 
szükség kényszeríti őket a túrá
zásra. „M i vagyunk Európa legna
gyobb koldusai”  —  mondotta az 
egyik magyar vezető, amivel azt 
akarta kifejezésre juttatni, hogy 
a magyar futballisták nem ismerik 
a nyugalmat, a pihenést, mert a 
klubok egyszerűen nem tudnák ma■ 
gukat fenntartani az Európán ke
resztül vezető túrák nélkül. Ezért 
és mert szívesen jönnének újra ide 
a magyarok, ezért alakult ki itt 
olyan határozott magatartás, ami 
hasonló volt egy bajnoki mérkő
zés előtti hangulathoz. És így is 
kellene mindig, hogy legyen. Most 
már rajtunk áll, hogy fokozott tu
dással elősegítsük ezt a hangula
tot.

—  Ebben a hangulatban hagyták 
el a magyarok a szállót És Ma
gyarország fiatal játékosai, vagy 
nevek és a nemzetközi szereplések 
hosszú lá,ncolata nélkül, játékkal és 
küzdelemmel elérték a jó  véget. 
Mannheim képviselőinek bele kel
lett törődni a vereségbe, bár némi 
szerencsével döntetlenül is végződ
hetett volna a játék.

—  4  budapesti csapat remekül 
játszott az első félidőben. Látni le
hetett azt a feltétlen akaratot, ami 
a győzelemre tört, -látni lehetett azt 
a kívánságot hogy helyre legyen 
ütve a stuttgarti csorba. Kézen
fekvő dolog Összehasonlítani a Csil 
kók csapatát a karácsonykor ittjárt 
Ferencváros együttesével. A  Csi-
ók csapata nem já r  rosszul ennek 

az összebason’ ításnak során. Az bi
zonyos, hogy a ferencvárosiak csa
patbeli egységét a Csikók nem ér
ték el egészen, vonatkozik ez főként

1 Bak 1K megóvja az Etc FC ellen elvesztett Gubacsi-díj meccsét
— Saját tudósítónktól —

Az elmúlt vasárnap játszották 
le az Etc FC— Bak TK mérkő
zést a Gubacsi-díjért. A  meccset 
4:1 arányban a pesterzsébetiek 
nyerték, de úgylátszík, még nem 
végérvényesen, amennyiben a 
Bak JK  most megóvni készül a 
mérkőzést. A kék-feketék szerint 
ugyanis az Etc FC nem a BT-től 
kért. bírót a mérkőzés levezeté
sére, hanem Zimmermannt, as 
egyébként is érdekelt EMTK- 
tagot kérte fel a meccs vezeté
sére.

sára. De hiszen majdnem mindig ez 
az eset kombinált csapatokkal. Vök 
azonban ebben a hat klubcsapatból 
összeállított kombináltban valami 
amit még magasabbra kell értékel
nünk; a játék iránti lelkesedés! A. 
Ferencváros gépezet volt, jól meg
kenve a profik művészetének ola
jával, a budapesti csapatban ezzel 
szemben több volt a tokaji tűséből 
és a paprika erősségéből. Mind a 
két játékmodornak vannak szerel 
mesei, mind a kettőnek vannak elő
nyei és hátrányai, de egyiknek sem 
szabad hiányoznia a labdarúgásban.

—  Egy bizonyos: egyik magyar 
sem volt képes azt bemutatni a 
karácsonyi ünnepek alatt, amit 
Híres nyújtott. Amikor két évvel 
ezelőtt itt járt a Hungária, a 
mérkőzés után a magyar váloga
tott balszélső odakiáltott hozzám: 

Tessék megírni, hogy Híres volt 
a mezőny legjobb em bere!”  Ebből 
a tréfás kiáltásból véres valóság 
lett ezúttal. Az elmúlt évek során 
Mannheimben vendégszerepeit kül
földi csapatok soraiban sehol sem 
volt ilyen nagyképességü játékos. 
Cselezése és testcselei, gyors in
dulása, lefutásai, már ezek egye
dül érdemessé tették a mérkőzést 

megtekintésre. A magyar baj
nokság őszi első helyezettjének 
csatársorában nem volt ilyen 
tüzijátékmester, ilyen egyéniség. 
Ilyenek nélkül pedig kézműves
séggé fokozódnék le a hivatásod 
futball. A legkisebb ember volt a 
mezőnyben Brunecker, Híres 
összekötője, aki igen szorgalmas 
csatár és nagy partnere mellett 
sem tűnt el. Teleki rendkívül meg
gondolt lövő és jó  támadásvezető, 
ha nem is kockáztat sokat az 
egyéni áttörésekkel. Néhányszor 
húsz méterrel a kapu előtt is ki
adta a labdát a szélsőnek. A  jobb- 
szárny: Cseh 11.— Markos nem
ért fel egészen a baloldalhoz. A 
nap legnagyobb helyzetei Markos 
előtt voltak és mégis mindig csak 
centerezett. Egyetlen egyszer volt 
bátorsága lőni. Ez már túlzott ön
zetlenség.

Kiváló fejjátékot láttunk 
Moórétól, a felépítő munkáját is 
érdemes volt megnézni. Nagy 
klasszis azonban nem volt, akár
csak szélsőhalfjai. Egyáltalán a 
vendéghalfsor nem volt olyan fö  
lényben a hazaival szemben, amint 
ezt a profiktól elvártuk volna.

—  A védelemben fényes játékos 
Nagy, tértnyerő rúgásaival, jó  he. 
Iyezkedéssel és a büntető területen 
belül való határozott beavatkozás
sal tűnt fel. W em er  nem ért fel 
teljesen hozzá, holott vele szemben 
állott a gyengébbik mannheimi 
oldal.

—  Háda karácsonykor mint tar
talék volt itt a Ferencvárossal. 
Mai szereplése után ítélve nem 
rosszabb Angyalnál. Van labda
érzéke a fiúnak, határozott és 
csodálatosan rugalmas. Az élő 
lövedék stílusában játszik, amit 
olyan nagyon szeret a közönség. 
Egyes szakemberek talán kevésbé. 
Ha tehát Háda kissé ritkábban 
vetné magát, csak amikor feltét
lenül szükséges, akkor nem volna 
kivetnivaló védésében. Megmond
juk neki őszintén, mert hiszen fut
ballista pályájának nagyobb része 
még előtte áll. És bátorságában 
egész biztosan el fog  jutni minden 
kapus vágya helyére: a nemzeti 
válogatott csapat kapujába.

—  Az egyes csapatrészek össze
dolgozása —  mint már jeleztem — 
nem volt olyan sima, mint a Fe
rencvárosnál, azonban minden hi
bás leadást kolosszális buzgalom
mal javítottak ki, egyetlen labdát 
sem adtak fel. mielőtt valóban ve
szendőbe m ent A  magyar csapat
tal tehát minden tekintetben meg

bán, hogy a második félidőben j 
engedett a csapat az iramból és a 
mérkőzésnek ebben a periódusa-1 
bán a mannheimiek a győzelmet is 
megszerezhették volna. Ez a kis 
visszaesés különben ezeknek a tú. j 
ráírnak „szükség”  jellegére is 
visszavezethető. Bizony ezek a já
tékosok alaposan kiérdemelték a 
pihenőt, mielőtt februárban újra 
kiállnak a pályára.

A Gazzctta deilo Sport A Nemzeti Bajnokság nagy eszmé-
a . „r - ■ ,  .  IJ® nem hagyja nj ugodni a futball

a Szeged FC^vicenzai ̂ 2:0-ás JJV°- j szerelmeseit, állandóan jönnek szer-
kesztőségüiikbe a levelek, fővárosi és

Hogyan lehelne M-es létszám- mai megoldani a üeizeli Liga tervéi
E9y*k olvasónk tervezet®

— Saját tudósítónktól —

zelméröl —- Bástya jelzés alatt 
így emlékezik m eg:

A Bástya szép technikai be
mutatót rendezett a vicenzai pá
lyán. Az első félidőben Bélcy edző 
néhány új erőt akart kipróbálni a 
honi csapatban, de ezek egyike sem
vált be. A  vendégek közül a lég-1 vezetőnek a Nemzeti Bajnokság 
jobb benyomást keltette a kapus, bályai körül.
aki nem ismételte meg padovai May terve szerint a Nemzeti Baj 
tévedéseit, a balhátvéd Riesz, Sós nokság két ligából állna, a* 1. liga 
és Tóth fedezet és Grosz csatár. | létszáma 14 lenne, a II. ligáé 12.

vidéki sportemberek egyformán törik 
a fejüket azon, hogy mikéut lehetne 
legjobban megszerkeszteni a labdarú
gás új rendjének vázát. legutóbb 
May Ferenc, dunaveesei olvasónk 
küldött be egy ilyen tervezetet, amely 
több érdekes megoldást gondol célra-

A  gólok ideálisan szépek voltak, 
egyiket sem védhette Cunico, a 
kapus.

A párisi L'Echo deg Sports
a Budai „11” -nek a Club Francaié 
és Red Star kombiváltjai ellen el
ért 4 :l-e s  döntetlenje nyomán a 
következőket írta:

—  A Budai „11” , ez a magyar 
csapat, amelyet nagy hírnév elő
zött meg, Saint Ouen-ban (Páris 
egyik pályája) kombinált csapat 
ellen állt ki,
Francais és a Red Star rendelke- 
zésre álló játékosai szerepeltek. 
Ez a kombinált csapat jóklasszisú 
játékosokból állt. A  magyarok be
igazolták, hogy bizonyos értéket 
jelentenek, mint futballisták. Vi

A* I. liga az első évben a követ
kező csapatokból alakulna:

Az f. liga 1.—10. helye
zettje ..............   io esapaft

A II. liga győztese.... 1 csapat 
A) Az I. liga 11. és a IL 

liga 2. helyezettjének 
osztályozó mérkőzé
seiből kikerülő győz
tes .........................     i  csapat

| B) Az I. liga 12. helyezett
je és a BLASz bajno
kának oszt. mérkőzé
seiből kikerülő gyöz-

1 esapaftamelyben ^ C lu b lc )  J ' %
tese és a legjobb vi
déki csapat közti osz
tályozó győztese........ I csapat

összesen: 14 csapat 
A II. ligában a B) és C) mérkőzés' 

vesztese, a jelenlegi II- ligából meg-
szont nem leptek meg bennünket maradó kb. 6 csapat és a BLASz baj
semmivel. Ilyen csapat sok van
Középeurópában, ezek közvetlenül 
a legjobbak után következnek 
mind.

—  De nem is lehet egyetlen já 
ték után véleményt mondani csa
patról. Annál kevésbé, mert a mér
kőzés körülményei sem voltak ked 
vezőek. Valóságos latyakban folyt 
le a játék, a játékosok alig tudtak, 
állni a lábukon. Ha megemlítjük, 
hogy Espanet sérülése után a vá 
lógatott fedezetnek, Chantrelnek

natság 2.-4. helyezettje, végül a má
sodik legjobb vidéki csapat, összeses 
tehát 12 csapat foglalna helyet.

May tervezető kissé halmozza az 
osztályozó mérkőzéseket, ami nem 
praktikus, de igazságosnak sem ne
vezhető.

A  14-es létszámot nem tartaná meg
az I. ligában, hanem két éven ke
resztül két kieső-egy feljövő rendszer 
mellett 1!>24—35-beu 12-re csóKsenne 
az I. liga létszáma. Az osztályozó itt 
is nagy szerepet játszik, mert az I. 
liga 13. és 14. helyezettje esne Jd /

a zárt harcvonalra, az összjátékm  lehettünk elégedve. A  nagy küzdő 
és az erők gazdaságos kihasználd-1 szellemre vezethető vissza. azop-

kellett beállnia a kapuba, akkor minden további mérkőzés nélkül és 
azt is meg kell állapítanunk, hogy-F2;  h Í̂T,ezílít po k3r a 1ÍBa 2- **°*
a párisi csapat fölötte állt a ma 
gyaroknak.

—  Egyetlen magyar játékos já
téka keltett feltűnést: Schustei 
középfedezet energikus és erőtel
jes futballja. A többiek is értenek 
a futballhoz, de nincs bennük elég 
tűz.

fi-
Már megint hamis reklám

Egyik párisi olvasónk hívta fet 
gyelmünket arra, hogy a Budai „11‘ 
párisi szereplésével kapcsolatban az 
egyik ottani lap azt Irta, hogy a Bu 
dal „11“ csapata „méltó ellenfele a 
három nagy csapatnak, Ferencváros 
nak, Újpestnek és Hungáriának. — 
Ezek közül egyiknek sem sikerüli 
még idén legyőzni a Budai , ,l f ‘-ct. 
Hát ha ez az „ idén“ 1932-re vo
natkozik, akkor az állítás megfelel a 
valóságnak, de akkor hozzá kellett 
volna tenni, hogy az „idén" még 
nem is játszott egyik nagy csapat sem 
a Budai „11“ elten. Majd a reklámo
zó közlemény azt is megállapítja 
hogy a Budai „11“ döntetlenül jdt

lyezettjévei játszana osztályozót. 
Amikor tehát az átmeneti Idő letel
ne, az I. ligában maradna 12 csapat 
és a II. ligában lenne 14.

A vegyes rendszert úgy szabályom 
ná May, hogy a Nemzeti Bajnokság 
ligáiban szereplő egyletek tetszés sze
rint tarthatnának amatör és hívatá
sos játékosokat, a többi egyletnek pe
dig joga volna legfeljebb i hivatásos 
játékost tartani. Ezt a négy játékost 
azonban minden egylet augusztus 1-ig
öteles lenne bejelenteni úgy, hogy 

évközben nem lehetne csereberélni a 
hivatásos játékosokat, csak a Nemzeti 
Liga egyletei között. Egy játékos 
egy idényben csak egy bajnokságért 
játszhat. Az amatőr átigazolási idő 
maradna egy év.

A sportszerűtlenségek megakadályo
zására alakítandó volna egy három
tagú bizottság, amely minden kilen
gésre lecsapna. Ebben a bizottságban 
természetesen csak olyan tagok ülhet
nének, akik távol állnak minden 
egyesületi érdektől és befolyástól.

Akinek a szivén fekszik a magvar 
labdarúgás nagy problémáié, bizo
nyára fog találni értékes részletet

szott a napiddal, amely a Ftenndf May Ferenc fe z e ié b e n . 
tt):2-re verte. A döntetlen eredmény 1
igaz, de ez 1929-ben történt, amit A pesterzsébeti derbire a két csapat 
azonban már a lap elfelejt hozeáten \lsy  áll fe]. Ete F c . Gor<,eI L
ni. Kétségtelen, hogy a Budai „IV j tér, Csóka — Szabó, Sinont Geguss 
vezetőségétől nem ered ez a reklám*-1 izsépy, ürbanesik, Létai, Fomázi,' Bé-
zds túrázó esapa'óinknak azonban ki res. _  EMTK. Kratochwil, _  Ham- 
kellene t.aVlni valami el 'rv szert a ’ - —
vendéglátó klubok túlbuzgósága ell-n, 
ami az Vyen reklámcikkek megszüle
téséhez vezet.

A Bak TK vasárnap Csepelre rán- 
dut. ahol s  CsTK-val Játszik a Guba-

i;

bnrger, Vicsár — Weisz, Nagy, Zim- 
mermann — Matlng, Bakk. Antal, 

| Kemény, Kovács IV.
• Minden színésznő, minden úrinő 

40 filléres Pilavint tesz fürdőjébe, 
mert a Pilavin tengerisót ég szibériai 

Ifenyőkivonatot tartalmaz,



Péntek, 1932 január 15. SSTafe!
Nagy csapat 
lesz
az Aufófaxí,

ahol SlőziSess 
az edző és ha 
minden jól 
megy -  a k?s 
Takács a jobb- 
©sszekötő — Ől évre kibérelték a 
a szőnyitttt BVSC pályát -  Külön 
proli, külön amatőr csapatuk lesz

Sault >utUmtfiuktól —

—  Jobbkor nem ss jöhetett 
volna — fogadnak az Autótaxi SC 
irodájában szerdán este. Az egy: 
asztalnál egy .kis csoport, a taxisok 
vezérkara: Vincze, Hajdú, Czifra 
tárgyal — Schlosser Imrével,

—  Mi az, Imre bá\ ittt
Slózi mosolyog:
—  H<U igen, van egy kis beszél 

getnivalóm az urakkal.
Kiderül, hogy az Autótaxi ve 

zérei rekorder válogatottunkat 
akarják megnyerni profi., és 
amatőrcsapatunk edzőjéül. Most 
referálnak neki.

A  belső szobákban ezalatt éppen 
a dalárda tartott ülést. Már vége 
van. Rákezdenek egy nótára. Még 
a falak is beleremegnek . . .

Slózi örömmel vállalja az edző: 
tisztet. A végén ezt mondja:

—  Engem már sok baj és kese. 
tűség ért a futballon keresztül, de 
esalcazértis meg fogom  mutatni, 
hogy a. Schlosser nevet nem lehet 
csak úgy egyszerűen eltemetni 
Nyugodtak lehetnek, minden erő 
met és tehetségemet a csapat ja
vára fogom fordítani.

Szegény Slózinak majdnem el
eredtek a könnyei, . ,

Míg Schlossemek bemutatják 
az otthon termeit, mi Vincze Ist
vánhoz, a taxisok népszerű Pista 
bácsijához fordulunk, aki készség, 
gél áll rendelkezésünkre.

(— Kezdjük élőiről. Hogy ju
tottak arra a gondolatra, hogy ki
lépnek a CLL-böl és átnyergelnek 
a profikhoz?)

— Kérem, olyan lehetetlen és a 
szabályokkal homlokegyenes, igaz, 
ságtalan ítéleteket hoztak elle
nünk, hogy az már sok volt.

—  Csak egy példát említek 
veti közbe Hajdú Sándor intéző. 
—- Az egyik mérkőzésünkön az 
ellenfél nem jelent meg. Mindenki 
azt hinné, hogy a két pontot meg
kaptuk. Újra játszatták a mérkő 
zést,

—  Ilyen körülmények között 
szól Vincze — nem folytathattuk 
ott tovább működésünket. Mivel 
pedig több, még profistátusban 
levő játékosunk van, elhatároztuk, 
hogy külön profi és külön amatőr 
alosztályt állítunk fel. Jelentkezz 
tünk a PLASz-ban, ahol a legna
gyobb megértéssel találkoztunk.

(—  Az alapszabályok?)
—- Éppen most terjesztettük fel 

az alapszabályokat a belügymi
nisztériumba. Ahogy megkapjuk 
az iktatószámot, máris letesszük 
a kauciót és tagja vagyunk a 
PLASz-nalt,

( — A tavaszi idényt mivel fog 
ják eltölteni?)

— Mivel most már nem kapcso
lódhatunk be a II. liga bajnoki 
küzdelmeibe, a tavaszi, évadot ba
rátságos mérkőzésekkel fog ju k  ki
húzni. Itthon és vidéken fogunk 
játszani meccseket. Természetesen  
ezt az időt fel fogjuk arra hasz
nálni, hogy kiépítsük csapatunkat. 
Schlosser Imre amatőr alapon el
vállalta az edzői tisztet. Nagyon 
örülök, hogy sikerült őt m egnyer
nünk erre a nehéz szerepre, sokat 
várunk Slózi működésétől.

{ —  A játékosok?)
—1 A régiek közül nálunk van 

a két Rémay. Kukán, Sefcsik. Tör. 
pényi, az FTC Bodorja, a M1LL- 
válogatott Sendula, aztán W em er, 
Platky. Hozzánk jön Szülik is, aki 
jelenleg a III. kér. FC-ben véd.

( — És Takács II.?)
Vincze a bajusza alatt moso

lyog:
— Ez még titok. Takács Jóská

nak augusztusban lejár a szerző
dése a Ferencvárosnál. A kkor fog  
minden eldőlni. Szükségesnek tar

tom azonban kijelenteni, hogy mi 
senkit sem kényszerítünk a játék
ra. Mi nem tisztán profialapon 
akarunk működni. Elsősorban 
megélhetést akarunk nyújtani a 
játékosoknak. Alapszabályunkban 
benne van, hagy a csapatban csak 
az játszhat, aki a vállalat alkalma
zottja.

(— As amatőrcsapattal ml
lesz?)

—  Amatőr csapatunkat benevez
zük ® BLASz-bajnokságba, ahol

s.s V. osztályban fogunk kezdeni. 
Ifjúsági csapatot is indítunk. Az 
amatőrök ügyeit Czifra Ferenc 
fogja  intézni.

(--- A pályakérdést hogy oldot
ták meg?)

— ö t  évre kibéreltük a azőnyi- 
úti BVSC-pályát. A vasutasegylet 
kötelezettséget vállalt, hogy tri
bünt épít a pályán, átalakítja az 
öltözőket s teljes kényelmet bizto
sít. A BVSC-vel nagyon jól meg 
fogunk férni.

Mi is benézünk a belső helyi
ségbe, ahol pompásan mulatnak a 
szabadnapos soffőrök. Egy csinos 
feketeruháa hölgy úgy ropja a 
csárdást, hogy öröm nézni.

Slózi elmerengve mondja:
—  Ilyen klubéletet ma már ta

lán sehol sem lehet látni. Csak a 
régi jó  békevilágban . . .

Az egyik vezető eldicsekszik:
—  Van nekünk kérem olyan 

zenekarunk és dalárdánk, hogy 
na! . . .

Vígan kurjongatnak, táncolnak 
megállás nélkül.

Elmenőben ezt mondja Vincze 
István:

—  Fodor dr. szavait idézem: 
„Nagyon örülök,. hogy idejönnek 
az urak, mert az Autótaxi olyan 
erkölcsi és anyagi alapon álló 
egyesület, amely csak dísze lehet 
a profiligának.”  Én remélem és 
hiszem-, hogy munkánknak ered 
ménye lesz.

Mi is ezt kívánjuk.

Ismét elvesztett k é t pontot 
a Dunakeszi Magyarság

Az elm aradt VSE- M agyarság m érkőzés 
k é t  pontját m egkapták a váciak s ezzel 
a ¥SE az első helyre került

— Saját tudósítónktól —

(w .)

Vác régi vezérlő egyesülete, a VSE 
új lendületet vett s új, nagytekin
télyű és széleslátkörű vezérével 

újra az élre tör
— Saját tudósítónktól —

Váe, január hő,
A KöLASz egyik legszebb ered

ményeket elért csapata, a mind
jobban előretör 5 Váci Sport Egye
sület. Nagy név a magyar a port tör
ténetében. A büszke váci piros-kék 
színek egyesülete nevelte Békesty 
Bélát, Homung Gyulát, Hollósy 
Jenőt. A magyar vizek legjobb vi
déki evezősei a VSE ifjai voltak. 
Hosszú ideig egyeduralkodók a 
déki vizeken.

Ma 3S éves az egyesület. Egyike 
a legöregebbeknek.

A háború és az ezt kővető évek 
során beállott mostoha viszonyok rá
nyomták bélyegüket a VSE-re is.

Az egyesületnek ma az evezős-, 
atlétikai, vívó, korcsolya-, tenisz
osztálya, a legújabban alakult box- 
osztálya ét labdarúgóosztálya mű
ködik.

Most részletesebben a futballosz- 
tályával foglalkozunk. 1911~12-ben 
a VSE a pestvidéki kerület bajnoka 
volt. 1923—24-ben a középmagyar 
bajonkságet nyerte d . A közbeeső 
években is mindig az elsők között 
szerepelt s többször nyert alosztály- 
bajnokságot. Az 1928. is 19X9. év 
balsiker jegyében telt el.

1930-ban Umztek Lajos dr. fegy
intézet! igazgató lett az osztály el
nöke. Ily magas állásban levőknél 
ritkán találkozunk — különösen 
futball világában - r  oly hatalmas 
sportszeretettel, amilyennel Rusztek 
dr. osztályát vezeti. A rajongó haza
szeretettől átitatott gondolkodása, a 
sport ifjúsdgnevelS nagy jelentőségé
nek tudata, a labdajáték szépségeiért 
való határtalan lelkesedése az osz
tály élén történt megjelenésekor 
azonnal átragadt a fiúkra.* a „Vese”  
azóta hallatlan lelkesedéssel törtet 
felfelé.

S ha tekintetbe vesszük azt 
pozíciót, amelyet Rusztek Lajos dr. 
Vác város vezető társadalmában be
tölt, érthető, hogy a vád sporttár
sadalomban eddig is a vezető Helvet 
betöltő VSE újból visszaszerzi lan
kadó híveit, a tábor növekszik, mert 
a csapat minden erejével meghálál
ni igyekszik a visszaszerzett bizal
mat.

Rusztek Lajos dr. elnök így beszél 
csapatáról:

~  A legnehezebb időben vettem ét 
az osztály vezetésit, oly időben, ami
kor általános letargia uralkodott a 
csapaton, A „Vese”  az iskolátársak.

jó pajtások csapata volt mindig és 
eMze^.,? Aáfc bizony kiöregedtek,
A pillanatnyi ingadozás másik jelen- 
tőn oka az volt, hogy Vácon gomba- 
módra keletkeztek az egyesületek. 
Ezzel a régi VSE—VÁC rivalizálás 
megszűnt, az erők szétforgácsoltátok, 
történt pedig mindet a váci futball 
ereiének, tőt tekintélyének rovásé 
ra. Érezzük ezt még ma is.

Amikor az osztály vezetését át- 
vettem, a programon csak ennyi 
volt: ifjúságot nevelni a hazának, a 
futballsportmk a legtisztább amatőr-

szellemben, Azóta küzdünk a meg
érdemelt helyezésért. Vágyunk ter
mészetesen az első hely, de ezt ulérni 
ma igen nehéz.

— Hogy eddigi működésem alatt 
az osztály sok szép sikerről számol
hat be, hogy az elmúlt évben a D, 
Magyarság és Tokod mögött — Do
rogot is magunk mögött hagyva —
* harmadik helyen végeztünk, azt 
megértő lelkes vezetőségi társaim
nak is köszönheti az egyesület. 
Schiller Ferenc ügyvezető igazgatónk 
páratlan agilitása, Kövi István 
titkárunk páratlan ügybuzgalma, 
Weiszbarth Lajos szigorú „pénzügy- 
miniszterünk” , régi nagynevű, de már 
visszavonult játékosunk nagy rutin
ja, Ergesper Nándor intézőnk min
denre tekintő hozzáértése, de £ 
többiek, egy nagy tábor lelkesedése 
az a tényező, amely a megállás nél 
kuh munkát a d ja ... a sikerért.

— A fiukról? A csapat minden 
tagja tudása legjavát adja. Én mind 
szeretem. Nehéz kiemelni valamelyi
ket. Báder, Horváth, Vasas, Takács, 
Misbach, Illés, Kovács, Urbún, Gross- 
mann, Zentel, Norlk, Drajkó, Drobni s 
az, al -round' sportsman Velzer mind 
hiizd, dolgozik mogyoT szívvel! Húsz 
gólt lőttek ők az őszi szezónban és 
kilencet kaptak. Zenlel IS góllal ve
zet.

—  Sajnos, mi is sokat küzdünk 
anyagi nehézségekkel, de ez ma közős 
sors a mi harcolunk, amíg erőnk 
btrjal

— A z Sszí fordulóban helyűnk 
m ég .. bizonytalan. A csapat hétszer 
győzött, egy döntetlen és egy vesz
tett mérkőzése van. Végleges helye
zésünk függ a befejezetlen VÁC— 
Tokod meccs sorsától, de függ a le 
nem játszott Magyarság— VSE 
mcees elintézésétől is.

— Tavaszra pedig, ha a jó Isten 
továbbra is segít minket, küzdünk 
változatlan lelkesedéssel a megérde
melt helyezésért s főleg az egységes 
első osztályba való bejutásért.

A  MILL Intézőbizottsága megsem
misítette a Szondi—NSC mérkőzést 
Mikó jogosulatlan szereplése miatt és 
a két pontot az NSC javára írta. A 
Szonditól ezenkívül két bünctőpontot 
is levont a bizottság.

Gulyás Hungária SC vémérgezést 
kapott. Most sikeresen megoperálták.

A Délnyugati LASs amatőrzsűrlje 
vasárnap ülést tart. A bizottság öt 
volt profijétökös ügyével foglalkozik. 
Kelemen Biehárd (v. Zala Kanhsa). 
Hirseh (Ceász) József <v. Zala Kani
zsa), Szattyin Rudolf (v. Somogy), 
Szekeres József (v. Turul) és Pajor 
Kézmér (v. Pécs-Baranya) kéri ama- 
törré_ való nyilvánításét. Kérésüknek 

zsűri minden bizonnyal helyt is 
ad. Kelemen és Csász a Nagykanizsai 
TE-hez, Szattyin a KPAC-hoz. Szeke
res a Bajai SE-liez és Pajor a PEAC 
hon kívánja magát igazoltatni

December 6-án Dunakeszin kellett 
volna a sorsolás érteimében íejátsza 
ni a D. Magyarság—Váci SE bajnoki 
mérkőzést. A meccs — mint annak
idején megírtuk —, érdekes körülmé
nyek között elmaradt g az ügy azóta 
a KöLASz intézőbizottsága előtt fe
küdt.

Az elmaradás története röviden a 
következő:

December 4-én, pénteken, hatalmas 
hóvihar dúlt, mely a dunakesziek pá
lyáján nagy rongálást vészelt, többek 
között lesodorta a tribün "tetejét is. 
Ez még nem volt elég, pénteken haj
nalban megéredt az eső is s mikor ki 
virradt, tényleg olyan állapotban volt 
a pálya, hogy azon fut bal. mérkőzési 
játszani lehetetlen lett volna.

Látva a pálya siralmas voltát, a 
Magyarság vezetősége szombat dél- 
i lőtt bejelentette a KöLASz főtitká
rának, Vúghy Kálmánnak és a FT 
! Lőkttldő bizottsága elnökének, Sch.l- 
ler Jenőnek, hogy a vasárnap dél
utánra kitűzött VSE—Magyarság
mérkőzést lejátszani nem leliöt. — 
Vághy is, Schiller is a bejelentést tu
domásul vette. Futárral küldött levél
ben értesítették a helyzetről a VSE-t 
is . . .

Szombat délutánra azonban alapo
san megvá.tozott az idő, a nap is ki
sütött, hatalmas szel is kerekedett és 
pár óra alatt egyszerre eltűnt min
den hó és víz a pályáról.

A váciak, — kik mindenáron ját
szani akartak, hiszen tudták, hogy a 
Magyarság sok sérültje miatt teljes 
csapatával kiállni nem tud — a biz- 
tinság kedvéért egyik vezetőségi tag-

bírót, mert a dunakcsziek lemondása 
érvénytelen, hiszen a pálya jó.

Schiller Jenő gyorsan intézkedett J* * 
s vasárnap délután megjelent «  pá
lyán a VSE csapata. « Tukacs bíró, 
de a Magyarság nem jött, A szabály
szerű idő kivárása után Tokáét bíró 
elhagyta a tett sxínhe.yét.

Az eset óta folyt a vita a középma- 
gyarországi futball vezérei között, 
hogy mi történjen a két pdnttal, mely 
mindkét csapatra nézve nagy fontos
sággal bír. hisz* a VdE a bajnokságra 
tör, a Magyarságot pedig fenyegeti 
a veszély, hogy nem tnd bejutni az 
egységes I. osztályba, A vélemények 
erősen megoszlottak atekintetbea, 
hogy melyik félnek van igaza.

A nem könnyű üggyel a KÖLAS* 
intézőbizottsága már többször foglal
kozott. de ítélethirdetésre csak tegnap 
este került sor.

A bizottság a két pontot a 
Váci SE javára írta.

A bizottság megállapította, hogy «  
tzmbat reggeli lemondási a Magyar
ság csakis saját veszélyére eszközöl
hette, mert annak megállapítása, 
hogy egy pályán lehet-e játszani, 
vagy sem, a kiküldött bíróra tartozik,

A határozatot a D. Magyarság rög
tön megfellebbezte. Fellebbezésének 
azonban nem sok Jövőt lehet jósolni.

A megkapott két ponttal a VSE aa
első helyre került. Az élcsapatok 
helyzete most Így alakul a Tibor-cao- 
portban:

jukat kiküldték a dunakeszi pályára 1. VSE 10 1 1 1 39: 9 n
f mikör az is aszal a hírrel jött visz- 2. TÜSC 9 8 — 1 14: S 18
sza, hogy a pálya ideálisan jő álla 3. DAC 10 8 « _ 3 25: 9 18
potban van. gyorsan érintkezésbe lep 4. BTE 10 5 t 3 16:11 13
tek Schiller J-nővel s kérték, hogy a 5. D. Magyars. 10 4 1 5 27:17 9
mérkőzésre okvetlenül küldjenek ki 6. CsKAO 10 3 3 4 33:33 •

Az MLSz elfogadta az osz
trákok ajánlatát és szó
beli tárgyalásra hívta 
az ÖFB-t január 24-re

A tárgyalások színhelyéül Budapes* 
tét vagy Győrt ajánlottuk

A  Nemzeti Sport híradása nyomán 
vált ismeretessé az osztrák szövet
ségnek az a szándéka, hegy az őszi 
osztrák—magyar mérkőzésből kelet
kezett összeütközést a két szövetség 
szóbeli tárgyalásokon tisztázza és az 
ellentéteket elsimítsa. Az ÖFB levele 
meg is érkezett az MLSz-hez s az 
átirattal a nemzetközi bizottság teg
nap estj ülése foglalkozott.

A bizottság elfogadta azt a javas
latot, hogy a két szövetség kiküldöt
tei még ebben a hóban összeüljenek 
Magyar részről Fischer Mórt, a bi
zottság Amerikából a. napokban ha
zatért elnökét, Kenyeres Árpád 
MLSz- és Fodor Henrik dr. PLASz- 
főtitkárt küldötték ki.

Az MLSz azt a javaslatát tolmá

csolja válaszában az osztrák szö
vetségnek, hogy az értekezletet vagy 
Budapesten, vagy pedig Győrött tart
sák meg január hó 24-én, vasárnap. 
Budapest mellett valószínűleg nyo
mós érv lesz az, hogy ha az Egyip
tomba készülő válogatott a kérdésen 
napon osztrák csapat ellen mérkőzik, 
viszont lehetséges az is, hogy az 
osztrákok ragaszkodnak más váróé
hoz s ez esetben a félúton levő Győr 
minden tekintetben megfelel.

A futball hivej biztosra veszik) 
hogy a két ország kiküldöttei meg
találják a módját a teljes kibékülés
nek s nem lesz akadálya annak, 
hogy a tavaszi mérkőzés sorrakerül- 
jön.

M a g y a ro rs z á g  
és E g yip to m  1936-lg k ü zd  
a Polnauor-vándorúi fé rt

A z  e ls ő  m é r k ő z é s  f e b r u á r  
19-én l e s z  K a iró b a n

Saját tudósítónktól

Megemlékeztünk arról, hogy 
alexandriai konzulunk, Polnauer 
László, értékes vándordíját aján
lott fel az MLSz-nek a magyar—  
egyiptomi mérkőzések díjául. A 
díj szabályzatának kidolgozását 
Kenyeres Árpád, az MLSz főtit

kára vállalta s az elkészített sza
bályzatot tegnap az MLSz elnök
ségének is bemutatta, m ely azt 
elfogadta.

A szabályzat értelmében a két 
ország válogatott csapata öt éven 
át küzd a díjért. Az első mérkő
zést most, február 19-én vívják 
meg Kairóban. Az utolsó 1936 
december végéig kerülhet sorra. 
A  díjat az az ország, illetve az a

szövetség nyeri, amelynek cs«- 
pata

az őt év alatt játszott átér. 
kőzésekben több pontot sze

rez.
A  győzelem két pontot, á döntet
len egy pontot szám ít Egyforma 
pontszám esetén döntőmérkőzést 
kell játszani, amely

meghosszabbítással, döntésig 
tart,

ha szükség lenne rá.
A szabályzatot a szövetség eí- 

juttatja a díj alapítójához és az 
egyiptomi szövetséghez s azok 
beleegyezése után megindul a 
harc az értékes és érdekes díjéit*
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PLASz csak úgy hajlandó 
elfogadni a direktóriumot, 
h a  az a bajnoki rend 
reformjával nem kivan 
foglalkozni

Saját tudósítónktól

A  futball vezető köreiben általá
nos szóbeszéd tárgya az MLSz el
nökségének az a terve, hogy a 23-án 
Összeülő rendkívüli közgyűléstől a 
Idküldendő bizottság számára olyan 
felhatalmazást kér, hegy az a fut
ball szükségessé vált” reformjait 
megvaósítsa. és a szervezeti változá
sokat a szövetség kebelében végre
hajtsa. A z . elnökség eme kérésének 
sorsa a közgyűlésen dől el ugyan, de 
természetesen attól függ, hogy a kü
lönböző alszövetségek milyen állás
pontra helyezkednek a kérdésben, hi
szen az alszövetségek szavazata adja
vagy tagadja meg a felhatalmazást 

A  PLASz elnöksége körében is
élénk szóbeszéd tárgya az elnökség 
kérése. Amint a kiszivárgott jelek
ből látszik, a PLASz nem zárkózik 
el mereven a kérés elől, hanem bi
zonyos fenntartásokkal hajlandó a 
direktórium felállítását megszavazni. 
A  mai tanácsülés elé terjeszti majd 
javaslatát a PLASz elnöksége s en
nek a javaslatnak a lényege értesü
lésünk szerint az lesz, hogy a ko
moly reformokra vonatkozóan nem 
akar felhatalmazást adni a PLASz 
a direktóriumnak. A PLASz elnöksé
gében az a hangulat, hogy nem bíz
hatja a profiíutba!l sorsát az elnök
ség olyan bizottságra, amelyben fel
tétlenül kisebbségben van a profik 
tábora s így érdekeit nem védheti

meg.
A javaslat alapgondolat, tehát az 

lesz, hogy a PLASz hajlandó meg
adni a felhatalmazást a kérdéses bi
zottságnak minden olyan reformra 
vonatkozóan, amely az elnökség 
munkájának elősegítésére irányul, 
amely az MLSz munkaképességét fo
kozza. Megadja a felhatalmazást az 
elvan reformokra is, amelyek az ad
minisztráció egyszerűsítését és az 
adminisztratív munka megkönnyíté
sét szolgálják. Nem adná azonban 
meg a PLASz a felhatalmazást 
azokra a reformokra vonatkozóan, 
amelyek a bajnokság rendjének át- 
a'akítására, az alszövetségek hatás
körének megváltoztatására irányul-

s s a r Péntek, 1932 január IS.

K a r ik a tú r á k  a  v e z é r k a r r ó l

A PLASz tehát nem akar beemen
ni abba az < gondolásba, ame a 
mostani alkotmányos szervek félre- 
tételével igyekszik a futball rendjét 
megreformálni s a zi’ált helyzetet 
tisztázni. A közgyűlés bizonyára 
nagy harcot hoz majd s nem lehet 
tudni, hogy az elnökség és a PLASz 
javaslata közül melyik mellé áll a 
többség. A PLASz 12 szavazatával 
szemben a vidéknek 51, a BLASz- 
nak pedig 27 szavazata van s ezen
kívül az elnökség tagjai is szavaz
nak.

Kérdés tehát, hogy a két fél közül 
melyik szerzi meg a többséget?!

-Németország gyep
április 10-én lesz

Az Ausztria- 
hokkimérkőzés 
Li pcsében.

A Hungária HC ezévi közgyűlését 
január 2íl-án fél 8 órakor tartják meg 
(IV.. Ferenciek-tore 7.). Síma lefolyá
sú lesz a közgyűlés, mert ellenzéki 
lista —- nincs, így az egyesületet a 
kezdeti nehézségeken sikeresen ke
resztül vezető vezetőség marad £ 
HHC élén.

mMMm
fi magyar birkózók színe-Iava 

í é ! Budapest iiísMió iáin

f e lb e n  lesz a Közép 
európa konferencia

!A DVTIC a m ásodik he
lyen <áil u g y a n ,de nagy

Saját tudósítónktól
A Kazépeurópa Kupa résztvevői 

körében áz a törekvés, hogy a nagy 
díj körül az eddigi tapasztalatoknak 
megfelelő változtatásokat léptessenek 
életbe. Két javaslatot küldtek szét od 
dig az érdekeltek között.

Az egyik javaslat a Wiener Liga 
Veremtől származik s az a lényege, 
hogy a kupa mérkőzéseit minden esz
tendőben június 17-től auQUiStus 23-ig 
le kell játszani. Ez a javaslat tehát 
csak az időpont pontos meghatározá- 
aát sürgeti, amire az eddigi tapaszta
latok szerint nagy szükség Is van.

A másik javaslat a ZanetU-téie ja
vaslat, amely az egész dijai gyöke
restől át akarja alakítani. A mostani 
résztvevők mellé Svájcot is be akar
ja vonni a kapáért küzdők sorába s 
mind az öt országból négy-négy cta 
patot akar szerepeltetni. Bizonyos 
rendszer alapján megejtett sorsolás 
után minden csapat két mérkőzést 
játszana a vele szembe sorsolt ellen
felével. A mérkőzéseket június elejé 
tői augusztus 15-ig kellene lejátszani 
S a kupát az az ország, illetve szö
vetség nyeri, amelynek csapatai több 
pontot szereztek mérkőzéseiken.

A dfj ilyenformán országok közötti 
díjjá alakulna át.

A két javaslattal tegnapi ülésén 
foglalkozott a nemzetközi bizottság s 
az azokkal szemben való állásfogla
lást a magyar kiküldőitekre bízza, 
akik a legközelebbi konferencián 
részivesznek. A konferencia színhe
lyéül elfogadta a bizottság az olaszok 
ajánlatára Triesztet s javasolja, hogy 
az üléseket még e hó 30—31-én tart- 
eák meg. A legközelebbi kon>órencia 
színhelyéül egyúttal Budapestet 
ajánlotta fel a magyar szövetség.

A BS*KRT már megkezdte tavaszi 
edzőgyakorlatait egyelőre csak a tor 
materemben. Az edzőgyakorlatok teg
nap kezdődtek meg. Az első órán az 
első, valamint a teljes tartalékcsapat, 
a MELL, ifi stb. gárda is képviselve 
volt —, egy kié „bumliaás" vezette be. 
Kézilabda, kosárlabda és „cieázás" 
volt műsoron, majd Kutrucz edző sza
vaira vezénylésre folyt tovább a 
munka. A különböző csípő-, térd- és 
bokasrősítőgyakorlatok után kellemes 
fürdés és masszázs következett. — 
Majd. hogy az edzés teljes legyen, 
mindeaekntán a késői órákba nyúló — 
tánc következett. Kutrucz edzőt kér
deztük meg a csapat kondíciójára vo
natkozólag: „Egészen meglepett a
fink fürgesége és ügyessége" — vála 
szolja Kutrucs. — Majd arra a kér
désünkre, hogy milyen eséllyel indul 
a csapat a tavaszi évadnak, csak eny- 
nyit válaszolt a kitűnő edző: „Az 
idén nem vágunk neki az idénynek 
három műtéten keresztfilesett és kát 
•érült játékossal, mint tavaly".

A Cégliga évzáró, díikiosztó va
csoráján az MLSz elnökségét Barna 
Sándor képviseli.

rem ényeket táplál és 
bízik abban, hogy újra 

az élre kerül
Az északi kerületben még min

den csendes, de a DVTK berkeiben 
már megindult a készülődés a ta
vaszi évadra. A  cé l: visszaszerezni 
a tavaly elvesztett bajnokságot. 
Már az őszi szezon végén is biztos 
elsőnek látszott a csapat, de a sze
rencsétlen ózdi mérkőzés miatt 
egy ponttal a. PBÜSE mögé került.

A  sokszoros bajnokcsapat inté
zője, Somlai Füiöp azonban nem 
látja vigasztalannak a tavaszt. 
S ő t . . ,

—  Sokkal jobb helyzetben völ
gyünk, mint bármelyik csapat a 
kerületben. Ősszel majdnem min
den meccsünket idegenben játszot
tuk és hogy az utolsó mérkőzést 
már nem bírták idegekkel a fiúk 
azon nem lehet csodálkozni. De 
tavaszra másképp lesz!

Ami a játékosokat illeti, a 
legnagyobb nyereségünk Kádár, 
akinek már letelt az átigazolási 
ideje. Tavaszra már ő lesz a bal
összekötőnk. Egy olyan rutinú és 
kvalitású csatár, mint ő, igen 
nagy hasznára fog válni a csapat
nak. A visszavonulni szándékozó 
Chvojka ismét kedvet kapott a já
tékra és már bejelentette, hogy 
tavaszra ő is ott akar lenni a küz
dők somban. ■ Sérültjeink: Padá- 
nyi és Kardos is teljesen rendbe
jöttek, tehát tavaszra a legerősebb 
csapatunkkal tudunk pályára lép
ni. Egyedül Baroch az, akinek- 
kisebb sérelme van, de ezt is el 
fogjuk intézni. Ha tehát valami 
közbe nem jön, akkor a DVTK 
tavaszra a következő összeállítás
ban veszi fel a küzdelmet: Tóth 
—  Szabó, Posteiner — Chvojlca, 
Baroch, Molcsány —  Padányi, 
Kaisch, Kardos, Kádár, Polényi, 
A csapatban még helyet találhat 
Bova, Rácz, H'ólcz, Tritz és a fia
talok közül több tehetségünk, első
sorban Mitterpach, Stolcz és Mi- 
hula.

Az első csapat sikere mellett 
remélem, hogy a MlLL-csapatunk 
is bajnokságot fog nyerni, hiszen 
most vesztett pont nélkül áll az 
első helyen, ami elsősorban Kleme- 
nik Pereme edzőjüknek az érdeme.

A vezetőség körében a lég- 
örvendetesebb újság az, hogy Ju
hász mérnök ügyvezető alelnökünk 
négy és fél havi betegség után fel
épült és már át is vette az egyesü
let irányítását. Az ö lelkesedése 
és hozzáértése garancia arra. hogy 
a tavaszi szezonban a DVTK-nál 
minden rendben fog menni —  fe
jezte be szavait Somlai.

A  DVTK-nál tehát készen vár
ják az évadkezdést. Mindenki a 
A fedélzeten va n . . ,

Dési Géza dr.
orsz. képviselő, a KAOE diszelnöke

Ma tárgyalja a fellebbezési bizott
ság a BSzKBT, illetve BSE, Postás és 
FVSK fellebbezését az ismeretes 
Weisz-ügybcn. Az ügy csupán a játé
kos szempontjából kecsegtethet siker
re!, mivel több olyan mentő bizonyí
ték áll rendelkezésére, amely a fe
gyelmi bizottság tárgyalásán még 
nem volt birtokában.

Magyar kapus az argentin váloga
tott csapatban. Bottyánt, a buenos- 
airesi Hungária kapusát beválogat
ták az orgentin liga válogatott egyik 
mérkőzésére.

Svájc ellen soron következő mér
kőzésünket ez év decemberében szán
dékoztuk lejátszani. A svájci szövet
ség azonban ezt a terminust nem fo
gadta el s újabb időpont meghatáro
zását kérte. A nemzetközi bizottság 
június 19-et ajánlotta új terminusul 
s levélben azt is megírta, hogy ha ez 
sem felelne meg, akkor a svájciak 
mondják mag, mikor akarnak velünk 
mérkőzni ebben az esztendőben.

A lengyel és a bolgár szövetségtől 
meghívás érkezett az MLSz-hez kü 
iönböző mérkőzésekre. Az MLSz 
meghívásokat a PLASz-hoz tette át 
s az ajánlja fel majd valamelyik csa
patát az érdekelteknek.

atlétika 5-
Terminust cserél a MAC és a Vasast

A mezei versenyek napjainak elosztó 
sakor a MAC képviselői nem jelentek 
meg, hanem írásban adták elő ki 
vánságaikat. A MAC-nak, mint 
rangsorban első egyesületnek kíván 
eágait természetesen elfogadták és 
így március 6-ra tűzték ki a MAC 
hatkilométeresre tervezett mezei futó
versenyét, míg a Vasas február 28-aí 
kapta. Mivel azonban a Vasas hosz- 
szabb (10 km) távon akar versenyt 
rendezni, s mind az ő, mind a MAC 
versenyzői edzése szempontjából he
lyesebbnek látszik, ha a versenyek 
növekvő távon kerülnek egymásután 
lebonyolításra, a Vasas körében moz
galom indult meg, hogy a két ver
senynapot cseréljék fel. A tárgyalá
sok most indulnak meg s remény van 
arra, hogy ez az észszerűbb beosztás 
megvalósul, annál is inkább, mert ez 
esetben a Vasas garantálja, hogy 
csapata, a bajnokjelölt Krizsánnal az 
élen, elindul a MAC február 28-iki 
versenyén is.

Kosúriabdabajnokság. A szövetség 
;anuár 31-iki kezdettel kosárlabdabaj 
nokságot írt ki, amelyre a nevezési 
zárlat január 25 este 6 óra. Egyesüle- 
tenkint csak egy csapat nevezhet és 

csapatokban csak a MASz és a 
MOTESz igazolt versenyzői játszhat 
nak. Nevezési díj 10 pengő.

ÜZENETEK
H. G Kaposvár. Levelét eljuttattuk 
MILL-hez. Onnan fog választ

kapni.
M. F. Dunavecse. Másik terve ér

dekes, de a mai viszonyok között 
még csak gondolni sem lehet meg
valósítására. Gondoljon csak arra, 
hogy micsoda szervezet kellene az 
adminisztrációhoz?!

A prágai csehszlovák-magyar 
válogatott birkózőmérkőz&3 főpró
bájaként zajlik le szombaton és 
vasárnap Budapest birkózóbajnok
sága. A  magyar válogatottak, il
letve a válogatottjelöltek, mintha- 
csak érezték volna a prágai ver
seny fontosságát és jelentőségét, 
teljes számban adták le nevezései
ket erre a versenyre és hét súly
csoportban 64 birkózó indulásával 
lehet számolni.

Légsúlyban 10 versenyző közül 
Szekfü Kaposvár, Imre UTE és 
a kis Zombori MAC között lehet 
a győzteseket keresni.

Pehelysúlyban teljes tucat ver
senyző nevezett. Közöttük is ki
válik Fehér Jenő FTC és Tasnády 
MAC. Nem valószínű, hogy kette
jük párharcába a többiek beleszól
janak.

Könnyűsújyban három esélyes 
jelölt van. Burányi MTK az ifjabb 
generáció tehetséges hajtása mel
lett a két veterán Kárpáti UTE és 
Németh BSE közül kerül majd ki 
a bajnok.

Kisközépsúlyban is hárman van
nak a komoly jelöltek. Kamarás 
HAC, Proka UTE és a nagy Zom- 
bory MAC közül a pillanatnyi kon- 
dició dönti majd el az elsőség kér
dését.

Nagyközépsúlyban az Eurőpa- 
bajnok Tunyoghy FTC indulásá
val el is dőlt a bajnokság sorsa. 
Egyetlen veszélyes ellenfele van 
Pethő HAC személyében.

Kisnehézsúlyban Papp dr. MAC 
biztosan nyeri a bajnokságot. A 
többiek csak a helyekért küzdhet 
nek.

Nehézsúlyban hasonló a helyzet, 
Itt Badó FTC a nagy favorit. 
Horling UTE és Varga BSzKRT 
küzd a második helyért.

A  szombati mérkőzéseket a lég- 
és pehelysúllyal este 7 órakor 
kezdik el a Törekvés Hungária-út 
és Kőbányai-út sarkán levő szín 
házterinében. A mérkőzéseket 
ugyanitt folytatják „vasárnap reg

Tunyoghyt a svédek a január 24-1 
nemzetközi versenyükre Stockholmba 
meghívták. Hivatali elfoglaltsága 
miatt azonban a, kitűnő bajnok nem 
tud ennek a meghívásnak eleget 
tenni.

A Kassai AC nemzetközi birkózó- 
versenyét január 6-án akarta meg
rendezni. A versenyt, a csehszlovák 
szövetség erre a napra nem engedé
lyezte. A. KAC tehát február 2-án 
rendezi ms| viadalát.

A déli kerületi csapatbajnokság! 
versenyre 5 egyesület nevezett.

Tanácsülés a birkózószövetségben. 
Meglepő rövidséggel tárgyalta le teg
nap este a birkőzőszövetség a köz
gyűlés előtti utolsó tanácsülését. A 
közgyűlést február 13-án tartja meg 
a szövetség. Az új tisztikarra vonat
kozó ajánlásokat pedig január 25-ig 
kell benyújtani. A jelölőbizottság 
tagjaiul PluOpoviehot, Szathmáryt, 
Endreyt, Kertészt, Szepessit válasz
tották meg. Minden vita nélkül vet
ték tudomásul, hogy a prágai cseh
szlovák—magyar válogatott birkózó- 
versenyre műiden körülmények kö
zött elmegy a válogatott magyar
csapat. Annak bármilyen eredmény® 
pedig az esetleges olimpiai kikülde
tést nem befolyásolhatja. A szakosz
tály, bíró, vidéki és fegyelmi bizott
ságok, valamint a pénztáros jelenté
seit a tanács tudomásul vette. 
Ugyancsak tudomásul vették, hogy 
a szövetségi vidéki edző Miskey Ár
pád január 17-én Hódmezővásárhe
lyen működését befejezi és Szegedre 
teszi át a székhelyét. A Testnevelési 
Főiskolai SC-t a rendes tagok sará
ba felvette a tanács, míg az Oros
házai Levente Egyesületet pártoló 
tagjai sorába iktatta.

Minich Jenő dr

'Hasinál! fotócpketv^ ek
VII., TMkőly-úl 17. sz, —  Bútorüzlet

gél 9 órakor. A döntőket vasárnap 
a Műegyetem aulájában délután 
4 órakor rendezik meg.

A  nyugati kerületben a csapatbaj
nok! versenyek már teljes erővel 
folynak. A  második fordulót most 
vasárnap, január 17-én rendezik 
meg. A  Pécsi AC ez alkalommal Ta
tabányára rándul át, ahol a Tatabá
nyai SC-vel mérkőzik. Kaposváron 
viszont a Turul7al a székesfehérvári 
ARAK mérkőzik. A kőszegi birkó
zók ez alkalommal még erővesztők. 

A  Kaposvári Turul vasárnapra
tervezett reváns mérkőzését 
székesfehérvári ARAK-kal egy 
héttel későbbre, január 24-re 
halasztotta, mert legjobb ver
senyzője, Szekfü 17-én Budapest 
bajnokságain indul.

A  vasárnapi szegedi sűyemelő 
bajnoki versenyre a fővárosból há
rom egyesület nevezett Az UTE 2, 
az MTK 8 és a Törekvés 5 súlyeme
lővel igyekszik minél több bajnoki 
címet elhódítani. A súlyemelő ver
seny keretében a Törekvés és a Sze
gedi AC klubközi birkózóversenyt 
vív. Ez a súlyemelő bajnokság kü
lönben először nyújt a’kaimat arra, 
hogy versenyzőink tudását a nem
zetközi mértékkel megmérjük, mert 
azt az olimpiai új szabálvok szerint 
öt súlycsoportban bonyolítják le.

A február^ 2-i _ prágai csehszlovák 
•magyar birkőzóversenyre a pon

tozóbírói tisztségre a csehszlovákok 
Steputatot, Büttnért és Sch’egelt — 
mindhárman németek — ajánlották. 
Az MBSz választása a nürnbergi 
Büttnerre esett.

mint Magyarország hivatalos olim
piai képviselője vesz részt a téli 
olimpián.' Az erről szóló igazol
ványt Minich Jenő dr. részére az 
OTT tegnap állította ki. Itt említ
jük meg, hogy az OTT olimpiai 
gazdasági bizottsága, mely az olim
piai gyűjtés teljes kiépítésére Mi
nich dr.-t, kérte fel, a vasárnap 
útnakinduló páros műkorcsolyázók
kal további fontos iratokat küld 
Minich dr. után. Az iratok szintén 
a gyűjtés megszervezésére vonat
koznak. Az OTT arra is felkérte 
Minich dr.-t, hogy Barsi egyik 
amerikai startjánál —  ha csak le
hetséges —  jelenjen meg. Tekin
tettel a nagy távolságokra, Minich 
dr. csak abban az esetben tehet 
eleget ennek a, felhívásnak, ha 
Barsi valamelyik köze’ebb fekvő 
amerikai városban —  például Bos
tonban —  is elindult.

Vasárnap a Velencei tavon játszik 
négy labdahokki csapat- A BKE 
„ifjú” csapata (40 éven felül!), az 
MIIG „grófi” csapata, az FTC „old- 
boy” csapata (17 éven alul!) és a 
BBTE csap össze az .„agárdi tor
nán”.

Eötvös visszavonul. Az exbajnok- 
nak erősen kedvét szegte a davosi 
balsiker s emiatt a visszavonulás 
gondolatával foglalkozik. Kolozsvár
ra tervbevett startját is lemondta s 
jelenleg — vadászik. Jégre nem Is 
akar gondo'ni. Reméljük, hogy Eöt
vös _ megváltoztatja visszavonulás! 
tervét, hiszen Davosban csak pilla
natnyi rossz kondíciója akadályozta 
meg az eredményes szereplésben, g 
az már régi dolog, hogy: egyszer 
lent — egyszer fent!

Elhalasztották az osztrák gyors- 
korcsolyázó bajnokságot s a vele 
kapcsolatos nemzetközi versenyt. In
dok: terminusnehéz ségek. A  WEV az 
új időpontot január 1—2-ében állapi- 
tóttá meg. Az osztrák és a magyar 
bajnoki verseny tehát csaknem 
ugyanabban az időben lesz.

A gyorskorcsolyázók Norvégiában 
lévő korcsolyái nemsokára hazaér
keznek. A korcsolyáltat javítás céljá
ból küldték ki Oslóba, ahol azonban 
valutáris nehézségek miatt Irintfe- 
kedtek. Most végre hivatalosan ki
küldték a pénzt s így a korcsolyák 
rövidesen hazakerülnek Budapestre.

Imrédy Magda néhány svájci ver
senyre készül. Édesanyja azonban 
beteg s így á fiatal magyar bajnok
nő csak akkor utazhat, ha időközben 
édesatyja szabaddá tudja tenni ma
gát s leányát elkísérheti. Ha Imrédy 
Magda nem megy Svájcba, úgy 
Bécsbe fog felmenni néhány napos 
tréningre.

Szó sem lehet az 5:16.8-as’ 3000 
méteres „rudli rekord” hitelesítésé
ről, mert ez a 3000 méteres rudli 
nem volt verseny, hanem csak alkal
mi futás, a futok pedig nem egyes 
pályán, hanem kettősön futottak. 
Ezek a körülmények persze az idő 
jóságán miteem változtatnak.
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— Saját tudósítónktól —
Olimpiai műkorcsolyázó páro

saink útiterve újra készen áll. 
(Néhányszor már eddig is elké
szült,. de a körülmények szeszélyes 
behatása folytán ugyanannyiszor 
változott, vagy éppen egészen meg
semmisült, mint ahányszor meg
született.)

A z , eddigi tervek megegyeztek 
abban, hogy a két pár .Parison át 
utazik 'Londonba. Közben azonban 
befutott a breslauiak távirati meg
hívása s így a % azóta aműgyis 
megsemmisült útitervet más irány
ban kellett kidolgozni. A breslauiak 
ugyanis már többízben meghívták 
a Rotter—Szoüás-pkvX bemutató 
korcsolyázásra, ez a bemutató azon
ban mindig elmaradt, mert. az idő-

időpontjára fordult
járás éppen a bemutató korcsolyá
zás kitűzött 
enyhére.

Breslauban most újra fagy s a 
breslauiak ismét megújították szí- 
veahangú meghívásukat, mely ja
nuár 17-én. estére szól. A BKE 
Örömmel fogadta a meghívást, mert 
abból az is kiderült, hogy Breslaun 
é t kitűnő vasúti összeköttetés kí
nálkozik a hollandus Hoek van 
Holland felé, ahonnét Anglia felé 
hajóznak majd a párok.

Breslau belekombinálásával te
hát a legújabb —  remélhetőleg 
végleges! —- útiterv most a követ
kező:

Vasárnap, 17-én reggel 8 óra
kor indulás Budapestről Breslau

M é , Érkezés Breslauba est® 6
órakor.

Bemutató korcsolyázás Bres
lauban este 8 órakor.

Hétfőn reggel 8 órakor indu
lás Breslauból, utazás Hannove
ren át Hollandia felé, este érke
zés Hoek van Hollandba, ahonnét 
még akkor este hajóragzállás 
Warwich (.Anglia) felé.

Kedden reggel 9 órakor meg
érkezés Londonba,

Londonban az Ice Club London 
’,,rink” -jén bemutató korcsolyázás 
lesz, majd csütörtökön reggel meg
indul a Minich dr.-ral kiegészített 
öttagú társaság Liverpoolba, ahon
nét a már ismeretes űton-módon 
hajóznak át a műkorcsolyázók Hali
faxba.

Miních dr., a BKE igazgatója 
ma reggel

előreutazik Páriába, ahol végignézi 
a szombaton este eldöntésre kerülő 
páros műkorcsolyázó Európa-baj- 
nokságot, illetőleg a valószínű 
Európa-bajnokpárt: a francia Bru- 
netné—-Brunet kettőst. Páriában 
szerzett benyomásait Minich dr. 
természetesen a magyar kettősök
nek adja majd tovább, akik ilyen
formán megfelelőén tájékozódhat
nak az exvilágbajnokpár pillanat
nyi formája felől. Minich dr. a pá
risi verseny után szintén Londonba 
utazik s ott találkozik a két ma
gyar párral.

(Hóhatár Fískalitás
Budai hegyek és környéke; Nincs hő.
Galyatető: 28 cm. tetején porhóval. 

huta, 17-es kő felé a szálerdő.)
Kékes: lő — 20 cm.
Bükk-,-Bánkút” : 25 cm.
Dobogókő: 3 cm.
Mátraháza: 10 cm.

Ausztriában:
Kax, Schneeberg: 75 cm, MáriacelJ: 10 cm, Zell am See

(Schm iftenhöhe): 5— 50 cm, Radstadti Tauern: 60 cm, A rlberg: 
10— 70 cm, M ailniíz: 30— 50 cm, Schladming: 80 cm, ÍXahnen- 
kamm: 65 cm, GurgI: 110 cm, Kiíhíai: 100 cm, Kitzbiichel: 35 cm, 
Z illertal: 200 cm, Sí. Autón: 30 cm, St. Christoph: 70 cm.

Svájcban:
Adelboden: 15— 80 cm, Á rosa: 70— 100 cm, D avos: 70— 120 

cm, Gstaad: 20— 100 cm, K losters: 70— 120 cm, Mürren: 40— 60 
cm, Pontresína: 30— 100 cm, St. M oritz: 50— 80 cm, Zermatt:
20— 50 cm.
* ,,A MAVART mátrai autóbusza 

vasárnap reggel S.3I) kor Indul az Ok
togonról a galyatetöi útelágazáshoz 
(17. km.-kő). Visszaérkezés 21.15-kor. 
Menetidő 3 és fél óra. Fűtött meló- 
busz. Külön sí- és podgyásztartó. Szá

moz .-U ülőhelyekre jegyek a B (váro
si Takarékpénztár oktogontéri fiókjá
nál (Tel. 199—11). Menettérti jegy 
P 12.90. MTSz és MSSz igazolványaira
20 százalék kedvezmény

leszögezte 
és - teljes 
London—- 
hajó- és

Téli Olimpiai aprósápi
— Saját, tudósítónktól —

Tegnap, délután a BKE korcso- 
iyacsámőkának igazgatói és 
..nagyirodája”  közt hihetetlen 
arányú volt a forgalom. Hat és 
hét óra közt a telefon 28-szor 
szólt és 28~an kérdezték, hogy a 
Magyar párok kimennek-e az 
olimpiára vagy sem?

Közben: Minich dr. 
a végleges útitervet 
összegben kifizette a 
Laké Piacid— London 
vasúti jegyek árát.

Közben: Kappelmayer egyesü
leti pénztáros leszámolta a négy 
borítékba zárt. „valutát”  s át
nyújtotta a —  kiviteli engedély- 
iyel együtt.

Közben: Szoilás Laci részletes 
utasítást kapott, hogy hogyan 
váltsa meg a Londonig szóló 
vasúti jegyeket ma délelőtt a 
Wenetjegylrodában.

Közben: Szent Györgyi Imre 
ör.. a MOKSz elnöké megbeszélte 
Minich dr.-ral a Montrealban 
tartandó világbajnoki párosver
seny nevezésének mikéntjét, s a 
pontozó bíró bejelentését.

Közben: Békés Mór remek se- 
lyemzászlókat hozott áz olim 
piára készülő műkorcsolyázók ré
szére. A  zászlókat majd az ame
rikai magyaroknak adják át.

Közben: Az amerikai követ je 
lezte, hogy meg akarja nézni a 
magyar párok tréningjét.

Közben: Minich dr. a BKE 
vendéglősével, a gyorskorcsolyár 
*ókkal és hokkistákkal és még tíz 
más „aoronlévövel" tárgyalt 
és

V égre: Megjelentek a nők!
No és vájjon mit kért a két bá
jos világ-, illetőleg Európabajnok 
hölgy? Azt, hogy nem lehetne-e 
elhalasztani az utazást vasár
napról hétfőre... És vajh m iért..,?

Természetesen azért, m ert 
hogy vasárnap reggelig nem ké
szülnek el az új - -  ruhák.

Ám Minich dr. kőszívű volt. 
(A  ruhák azért —  holtbiztosra 
vesszük —  mégis el fognak ké
szülni.)

Szom bathelyt foemwta- 
fókorcsoSyázást fart 

vasárnap a korcsolyázó  
szövetség

— Saját tudósítónktól —•
. Szombaton Szent Györgyi Imre 

dr., a MOKSz elnöke vezetése 
mellett kilenctagú műkorcso
lyázó gárda utazik el Szombat
helyre, ahol bemutató műkorcso
lyázás lesz. A  pompás Galló—  
Dili inger pár, a Tusák— Balázs 
dr. kettős, Imrédy Magda baj
noknő, Szilassy Nadinka, a lég' 
jobb magyar női szabadkorcso
lyázó, Terták Elemér és Szekré
nyes sy Attila mellett leutazik a 
többszörös magyar bajnoknő Le- 
vitzky Piri is, aki nemrég újra 
tréningbe állt. A  bemutató kor
csolyázást nagy érdeklődéssel 
várják Szombathelyen. A  BKE 
korcsolyázói vasárnap este utaz
nak vissza Budapestre.

Három osztrák síelő vesz részt a 
lakeplacidi olimpiáé. Paramgarten, 
Bosi-o és HöM. Közülük Paumgarten 
kinn él pár év óta az Egyesült Álla
mokban. Bosío a bajnok, míg a fia
tal, 21 éves Höli idén tűnt fel. Főleg 
ugró, aki megnyerte a válogatóver
senyt és győzött egy svájci verse
nyen is, 62 méteres ugrással. Bosio 
és Höli a 26-án indú'ó „Bremen”-en 
teszik meg a haj óirtat.

A Zűri eh er Schlitschnh Club esa-
pata február első-öt napján Becsben 
játszik az osztrák csapatok ellen. 
Waltér Brück, a WEV szakosztály- 
vezetője tegnap telefonon érintke
zésbe lépett Barna Frigyes dr.-ral, a 
BKE hokkiszakosztályának helyettes 
vezetőjével és közölte vele, hogy a 
zürichick február 6-án és 7-én szíve
sen játszanának Budapesten is. Bar
na dr. „kapásból” igent mondott a 
í g y — hacsak valami közire nem jön 
(mint ahogy közbejött a szombat—* 
vasárnapra tervezett WEV, illetőleg 
Pötyleindorf-mérkőzésnél) — február 
6-án este 7 órakor, február 7-én pe
dig délben 12 órakor igen érdekes 
nemzetközi játékban lesz rizse a bu
dapesti Közönségnek.

Vadas Márton ma délben EngcD 
bergbe utazik. Ez az utazás azonban 
az időpontot illetően még bizonyta
lan, mert lehet, hogy Vadas csak va
sárnap reggel utazik eí. Vadas Zü
richben is szeretne indulni, a magyar 
bajnok zürichi startja azonban egy 
zürichi exkuzálő levél tartafaiátói 
függ.

10.000 méteres háziverseny lesz
vasárnap reggel a műjégen. Vita nem 
indul a versenyen, mert szombat es
tére „kimenőt kapott” a gyorskor
csolyázó szakosztály tó] g vasárnap 
reggel alkalmasint aludni fog. Tá
vollétiben jó jég esetén Hidvéghy, 
Erdélyi dr., Kimmeriíng és Wintner 
támadhatja esélyesen a 19;ö2.1-es 
magyar rekordot.

Ma kezdődik m©g az 
olimpiai felöltek úszó- 

edzése i
— Saját tudósítóinktól —

A válogatott úszó- és vízípóló 
keret tagjai eddig csak torna
termi edzést folytattak. Ma, 
január 15-én már vízbeszálíanak 
és egyelőre hetenkint egyszer 
űjra felveszik a fegyverbarátsá
got a vízzel. Február 1-étől 
kezdve kiterjedtebb lesz a vízi 
edzőmunka.

Elmarad a
Budapest — M agdeburg  

úszém őrkőzés
— Saját tudósítónktól —

Az olimpia előtti program teher
tétele volt a Budapest— Magdeburg 
úszómérkőzés, amely június 25. és 
26-án került volna kivitelre Mag- 
deburgban.' A MUSz részére sok 
akadályt és nehézséget jelentett ez 
a verseny, amely éppen az olimpiai 
versenyül, megkezdéséhez csatlako
zott volna és egy vasárnapot az 
amúgy is szűkös versenyévadból ál
dozatul követelt. Lemondani azon
ban semmiképpen sem akarta az 
úszószövetség, miután nemzetközi 
találkozásaiban lehetőleg nem él 
ezzei a fegyverrel. Most a szeren
cse bekppogtatott a MUSz portá
jára, a magdeburgiak önkéntes le
mondása formájában.

A lemondó levél előadja, hogy 
a rossz gazdasági viszonyok és a 
hónap utolsó vasátnapja igen két
ségessé teszik számukra, a verseny 
anyagi hiány nélkül való megren
dezését s ezért attól kénytelenek el
állni. A  MUSz természetesen tudo
másul veszi.

IH E E E ®
A Székesfővárosi „Téli VIzlpóM- 

Knpa“ mérkőzésekre holnap, 16-án, 
déli 12 óráig nevezhetik be csapatai
kat a fővárosban lévő községi, álla
mi és felekezeti középfokú iskolák.
A már harmadízben kiírt küzdelem 
iránt az idén is nagy érdeklődés mu
tatkozik. Eddig már huszonegy isko
la nevezte be csapatát s így remény 
van rá, hogy az idei mérkőzéseken ig 
valamennyi fővárosi iskola részt fog 
venni. A holnapi nevezési zárlat utáu 
a csapatok sorsolását is megtartják a 
Központi Városházán (Városbáz-u., I, 
pavillon, II. em. 47. sz.) a közoktatási 
ügyosztályban, ahová az iskolák vízi. 
póiókapi tanyait is meghívták erre az 
alkalomra. A mérkőzéseket február 
hó 1-től 14-éig bonyolítják le a MUSz 
kiküldött bíróinak vezetése mellett. — 
A székesfőváros által létesített gyö
nyörű vándordíját, a hatalmas ezüst
kupát, a mnltóvről a IV. Eötvös reál 
csapata védi.

Az Írtéi levente versenynaptár. A
testnevelési felügyelőség az 1932. évre 
a leventeversenyek terminusait a kö
vetkezőképp határozta meg: Február 
7.: sí vprsetiy, február 14: sí verseny 
(I. testn. kerület), február 21. 
március fi.: szertornaverseny, március 
10—13.: ökölvívóverseny, március Ifi
—17.: blrkózóverseny, április 3—4.:
az I. testn. kerület Ökölvívó versenye, 
április 16—17.: az I. testn. kerület 
birkózóyersénye, május 1.: mezei fu
tóverseny, május 29.: zártxendü sza
kaszgyakorlati verseny, június 5.: at
létikai verseny, június 12.: évzáró
sportünnepély június 19.: úszó- és
övező verseny, szeptember 25.: cél
lövőverseny, október 2.: az I. testn. 
kerület céllövőversenye.

Hlebseblftger február közepén Ko-
penhágában startol a dánok meghí
vására s ott mű- és toronyugró bemu
tatóban vess részt. RiebseWSger szá
mára Dánia a tizedik európai ország, 
ahol starthoz áll. Ez a statisztika 
csak német viszonylatban jelent so
kat, nálunk nem. hiszen a magyar 
úszók és vízipólózók jelesebb jel nem 
adják egy tucat országon alul.

A német úszószövetség február 
27-én és 26-án nagy olimpiai próba
versenyt rendez Berlinben, amelyen 
összes nagy nevei résztvesznek. Az 
úKSŐRzámokhoz a vízípóló válogatott 
csapatnak két edzőrnérkőzése csatla
kozik. A prőbaverseny anyigi ered
ményét az olimpiai alapra fordítják.

TO RN A
A MOTESz déli kerülete vasárnap

tartja meg közgyűlését Szegeden, a 
Bókas-tornacsarnokban. A  központot 
Tóth István áléinak, Sós Géza, főtit
kár és Pászíy Elemér szövetségi mű
vezető képviseli. Vasárnap a műveze
tő a közgyűlésen kívül megjelenik a 
kerületi válogatott csapat edzésén is. 
A kolozsvári KASÉ ellen február 
2-án Szegében áll ki a válogatott, 
melynek tauíatott munkáját Fászty 
megtekinti és fölülbírálja.

A MOATSz intézőbizottsága tna
este 7 órakor ülést tart, melynek 
tárgysorozatán a prágai világbajnok
sággal kapcsolatos kérdések szere
pelnek.

Gyűlnek a nevezések a vidék] baj
nokságra, Pécsett január 81 és feb
ruár 2 között játszanak s  legjobb
vidéki játékosok a bajnokságért a 
PSC rendezésében. A nagysikerűnek 
ígérkező versenyre máris neveztek 
Szombathely, Kecskemét, Tapolca, 
Szigetvár, Dombóvár és Bonyhárd 
játékosai. Természetesen a pécsiek 
nagy gárdával indulnak.

—Leoiobb iaritiábsn vagyok—
mondja Szabados, aki Drezdában 
„agyonverte”  a német bajnok 

Madjaroglout
— Saját tudósítónktól «—

Drezda, január 11
Tegnap fejezték be adrezdai Tisch- 

Tenni# Club ülau—Goid versenyét, 
melyen Szabados is résztveti. A ver
seny klubközi mérkőzés volt, mely
nek keretében a .drezdai klub a ber
lini Tomiin Borussia csapatával ját
szott. Szabados a Borussia színeiben 
szerepelt.

Szabados előbb a drezdai Bauerrel 
játszott; 17:21, 21:1(5, 7, 14. A  közön
ség nem nagyon lelkesedett Szabadó-,, 
sért s biztosra vette, hogy Madja- . 
roglou majd megveri. Szünet utóit 
került szembe a világbajnok a né
met bajnokkal. Brr© a meccsre Sza
badost mintha ©síik kicserélték vol
na, Kezdettől fogva állandóan tárna- 
dott s hallatlan biztossággal 21:16, 
8, 8 arányban „agyonverte Madja*. 
roglout“. Pedig a német-görög nem 
játszott rosszabbul, mint máskor!

A páros bemutatóval szintén nagy 
sikert aratott Szabados. Caro dr. ol
dalán 14:21, 21.13, 18, 14-re győzött a , 
Madjaroglou—Nickelsburg kettős el- - 
len. Caro gyengén működött, de Sza
bados olyan fényes formát mutatott, 
hogy egyedül is biztosítani tudta a 
győzelmet.

A verseny után Szabados a követ
kezőket. mondta:

— Nem tudom miért bántanak 
Perrytöl szenvedett vereségem és 
más dolgok miatt. Sportszerűen élek 
és komolyan készülök a világbajnok
ságra. Perry ellen bemulató kereté
ben kaptam, ki, ahol csak az volt a 
fontos, hogy szépen játsszak. Leg
jobb formában vagyok « a világbaj
nokságig még jobb lessek. Majd 
meglátják!

Szabadost b drezdaiak január
18-ára is meghívták s ekkor a Drezda 
—Paris mérkőzés keretében újra be
mutatót játszik Madjaroglou ellen-

— Ha tényleg újra átjövök Drez
dába, akkor talán Prága előtt még 
Pestre is hazaruccanok. Úgyis régen 
voltam otthon!

Ezzel búcsúzott a világbajnok.
CX E.

V ÍV Á S  i
A kaposvári vívógird* foltozott

munkával készül a február 25-én Ka
posvárott eldöntésre kerülő Beieczky- 
vándordíjra. A vándordíjért menő 
küzdelmek egyúttal Kaposvár város 
bajnokságaiért is mennek és azon" 
csak helyi vívók indulnatnak.

Berczelly, a két Palóez-fívér és Dn- 
nay Pál Ind ni győzelmi eséllyel a va
sárnapi junior kardversenyen. Meg
írtuk, hogy vasárnap rendezi az 
Unió VC junior kardversenyét a 
Vas-utcai iskola tornatermében. A. 
versenyre ismét száz körüli nevezés 
érkezett s a benevezettek között vau. 
az egész junior kardvivógárda. A 
verseny — mint az előző két junior- 
verseny is — nagyon szépnek ígérke
zik s a rengeteg junior vívó nagy 
munkát, fog adni a legjobbaknak még 
a döntőbejutásért folytatott küzde
lemben is. A verseny győztesét előre 
látni nem lehet, hiszen juniorokról 
van szó, akiknél minden lehetséges. 
A legjobb köztük az eddigiek szerint 
Berczelly, aki ugyan a múlt verse
nyen nagyon rossz formát mutatott, 
de a tudása vitán felül áll s ha csak 
közepes napot fog ki: győznie kell. — 
A két Palóez-fivér és a tőrvivó Du- 
nay Pál'a legkeményebb ellenfél ezen 
a versenyen. Persze rajtuk kívül ren
geteg pompás junior vívásában is 
gyönyörködhetnek s bizony könnyen 
előfordulhat, hogy valaki, aki jó na
pot fog ki, meglepetést okoz. A ver
senyt az Unió VC, amelynek ez első 
ilyen szereplése, nagy lelkesedéssel 
készítette elő s szvitében beszélnek 
arról is, hogy meglepetésszámba meé 
nő díjakat oszt tó a döntőbejutottak 
között.

Még a Tcrsztyknssky-kupamérkőzétt 
sem egész biztos. Most, hogy a ma
gyarok külföldi versenyei veszélyben 
forognak, a szövetségek azon fáradoz
nak, hogy külföldről jött pénzzel 
oldják meg a magyarok utazásait. A  
Tersztyánszky-knpa költségeinek nagy 
része azokat terheli, akik utaz
nak s minthogy az idén — első ízben 

nekünk kell Olaszországba menni, 
vlvó'zővétség egybe akarta kap

csolni a Harden-knpával, amelynél: 
egész költségeit az Eserirao eí Plató
iét. Club Monaco viseli. Sajnos, *». 
ilyenirányú tárgyalások nem vezettek 
megfelelő eredményre a nem lehetet
len, hogy a vívóknak még az útra 
szükséges aránylag kevés külföldi 
pénz sem fog rendelkezésre állni a 
így most harmadszor is elmarad «. 
Tersztyánszky-kupameces. Minden re
ményt nem adott fel a szövetség kül
földi bizottsága s lehet, hogy a* 
újabb, más alapon megindított tár
gyalás eredményre fog vezetni,



Mit haliunk 
a jövő h éten?

Vasárnap; 9 é.t Hírek, kozmetika.
— 10 ő.s Református istentisztelet, 

 ̂11 ő.s Egyházi zene és szentbe-
ezécL — Majd: Operaházi zenekar 
(Közr.:_ Könings Annié). Szünet
ben: Liber Endre alpolgármester elő
adása, — 2 ó.: Gramofon. —- 3 6.: 
Földmívelésügyi előadás. — 3.30 ó.: 
Rádió szabadegyetem. — 4.15 ő.s 
Zenedélután Hubav Jenő budai pa
lotájából. — 5.15 ó.: A Székesfővá
rosi Zenekar hangversenye. — .7.15 
ó,: Bükky György: ,,Történetek Ci-
gányországbói” Színmű. Rendezi: 
Gyarmathy Sándor. — 9 ő.: Sport
eredmények. — Majd: Keleti Lili
zongorahangversenye. — 10 ó.; Ci
gányzene, — 11 ő.s Megyeri-jaz?
(Varsányi Rudolf énekel).

Hétfő: 9.15 ő.: Gramofon. — 12.05 
ó.t Házikvartett. — 4 ó.: Asszonyok 
tanácsadója. — 5 ó.: Cigányzene.
6 ó.: „Hogyan él és dolgozik Hm-
tíenburg?” — 6.20 ó.: Magyar ope
rarészletek. — 7.30 ó.: Német nyelv- 
oktatás. — 8 ő.: Mozart-emlékest-
— Majd: Esti zene (Kalmár Fái).

Kedd: 9.15 ó.: Katonazene.
12.05 ó.: Hangverseny. — 4 ó.: Me 
Keóra. — 5 ó.: Balás Vilmos dr. elő
adása. — 5.30 ó.: Egy óra könnyű 
zene. — 6.30 ó.: Francia nyelvokta
tás. —■ 7 ó.: Raie de Costa jazzzon- 
gorista gramofonon. — 7.30 ó.: Az 
Operaház előadásának (Halévy: 
zsidónő) közvetítése. — Majd: Ci
gányzene. — Közben 11 ó.: Horváth 
Lőránd dr. ango’nyelvű előadása.

Szerda: 9.15 ő.: Házikvintett. -
12.05 ó.: Szalonzene. — 3.30 ő,
Morse-tan folyam. — 4 ő.: Postás
zene. — 5.25 ó.: Sebestyén Ede fel
olvasása. — 5.50 ó.: Hangverseny,
— 7.10 ő.: Baczynsky István felol
vasása. — 7.40 ó.: Békeffy-est.
8.40 ó.: Cigányzene. — 9.30 6.: „Ide
genforgalmi nevelés” . — 10.15 ó.
A Wafdbauer—Kerpely vonósnégyes 
hangversenye. — 11.15 ó.: Pogány- 
jazz (Vig Miklós).

Csütörtök: 9.15 ó.: Hangverseny.
— 12 05 ó.: Balalaika-zenekar. —
3.30 ó.: Mechlovits Zoltán előadása 
„Magyarország szereplése az 1932, 
évi prágai asztali tenisz-világbaj 
nokságon” . — 4ó.: Meseóra. — 5 ó. 
Földmívelésügyi előadás. — 5.30 6. 
„Sírva vigad a magyar” . Énekes, ze
nés jelenet (Teleky Sándor). — 6.30 
ó.: Angol nyelvoktatás. — 7 6 ,: Gra
mofon. — 7.30 ó.t Az Operaház elő
adásának (Massenet: Manón) köz
vetítése. — Majd: Cigányzene.

Péntek: 9.15 ó.: Rendőrzene. —
12.05 ó.: Gramofon. — 4 ő.s ,A- ke
nyérkereső háziasszony” . — 5 ó.: 
Szalonzene. — 6.15 ó.: Gyorsírótan- 
folyam. — 6.45 ó.: Cigányzene. —
7.45 ó.t Mosdossy Imre előadása.
8.15 ó.: Mocsányi—Lakos. — 9 ó.: 
Külügyi negyedóra. — 9.15 ó.t Ope
raházi zenekar. — Majd: Cigány
zene.

Szombat: 9.15 ő.t Szalonzene.
12 05 6.: Cigányzene. — 4 ó.: Ját
szóóra. — 5 ó.: A Kisfaludy Társa
ság irodalmi délutánja. — 6 ó.: 
Tünké Margit magyar nótákat zon
gorázik. — 7 ó.t Székely Mihály
ária- és dalestje. — 7-30 ó.: Rádió 
amatőrposta. — 8.10 ó.: Erdélyi est
— Majd: Cigányzene-

M A I  
M I K O R .

Péntek, január 15.
Budapest 23 kw, 550.5 m: 9.15 ó.t

A  Budapesti Koncert Szalonzenekar 
hangversenye. 1. Kéler Béla: Temp- 
lomszentdés, nyitány. 2. Strauss Já
nos: Császárkermgő. 3. Fali Leó: El
vált asszony, operettegyveleg, 4. Al
bert van de Vel-de: Une nuit d’a-
mour, valse intermezzo. 5. Nádor 
József: Hazudni kell, tangó. 6.
Deutsch Frigyes: Foxtrott. 7. Ur- 
bach: Egyveleg Csajkovszki művei
ből. 8. Sibeüus: Valse triste. 9,
Seress Rezgő: Szeressük egymást,
gyerekek, dal. 10. Budai Dénes: Sze
ressen asszonyom, tangó. — Közben: 
Hírek. — 11.10 6.: Nemzetközi víz
jelző szolgálat. — 12 ó.t Déli ha- 
rangszó. — 12.05 6.: Hangverseny. 
Közreműködik Némethy Anna (ének) 
és Pázmán György (zongora). Zon
gorán kísér Polgár Tibor. 1. Chopin: 
Fantázia f-moll. (Pázmán György.)
2. a) Paolo Tosti: Mattinata; b)
Liszt: Oly csodálatos dolog; c)
W o!f: Hagyj magamra, oh világ. 
(Némethy Anna.) 3. Weber—Tans- 
sig: Felhívás keringóre. (Pázmán
György.) 4. a) Rubinstem: Harmat 
Csillog; b) Lavofcta: Nem bánat az;

c) Bartók—Kodály: Két magyar dal. 
(Némethy Anna.) 5. a) Toeh: Jong- 
leur; b) Granados: Allegro ooncerto, 
Pázmán György.) — Közben: Hírek. 
— 1 6.: Pontos időjelzés, időjárás- 
és vízállásjelentés. — 2.45 ó.: Hírek, 
élelmiszerárak, piaci árak, árfolyam
hírek. — 4 ó.! „Két rágj. magyar 
színész” (Szentgyörgyi, Várady). 
Heltai Nándor ölőadása, — 4.45 ő.: 
Pontos időjelzés, időjárás- és vízál
lásjelentés, hírek. -— 5 ó.: Bura Ká
roly és cigányzenekarénak hangver
senye. — 6.15 ó.: Gyorsíró tanfo
lyam. (Szlabey Géza.) — 6.45 ó.: 
Gramofonhangverseny. 1. Thomas: 
Mignon, nyitány. 2. Meyerbeer: Az 
afrikai nő, ária. (Enrico Caruso.) 3. 
Alabieff: A csalogány. (Alpár Git
ta.) 4. Flotow: Márta, ária. (Benia- 
mir.o Gigü.) 5. Hűmmel: Rondo.
(Beiino Moisevitch.) 6. Donizetti: 
Lammennoori Lucia, duett. (Aurelia- 
no Pertilec és Gyenge Anna,) 7. 
Puccini: Pillangókisasszony, ária.
(Fannv Heldy.) 8. Gounod: Faust, 
Cavatina. (Giacomo Lauri—Voldi.) 
—- 7.39 ó.: Drechsler Ottó német
nyelvű előadása: „Difi Entwicklung
dér ungarischen Anekdota” . — 8 ó.: 
A Mándita szalóneznekar hangverse
nye. 1. J. Bach: Diadalmi nyitány.
2. Lehár: A három grácia, egyveleg.
3. Verdi: Traviata. ábránd. 4. H.
Ackermanns: A Niger partján. 5. 
Rimsky-Korsakow: Hindu dal. 6. A. 
Martini: Románc. 7. J. Schebeck: 
Magány. — 9 ó.t Lehotay Á. előadó
estje. 9.45 ó.: Pontos időjelzés, hi-

mmm Péntek, 1932 január

rak, időjárásjelentés. — 10 Szat
mári Tibor zongorahangversenye., 1. 
Liszt: Variációk Bach „Wemen und 
Klagen” témájára. 2. Beethoven: 
Szonáta As-dur, op. 26. 3. Debussy: 
a) Prelude a-moll; b) Poissons d’or; 
c) Goliiwoys Cake Wa’.k. 4. a) Ko
dály: Székely nóta; b) Bartók:
„Gyermekek”-ből. 5. Chopin: a)
Valse brillanté As-dur; b) Mazurka; 
c) Polonaise As-dur. —- 11 ó.t Tol 
Árpád és Jancsi cigányzenekarának 
muzsikája.

Szombat, január 16.
Budapest 23 kw, 550.5 m: 9.15 ó.t

Az Országos Postászenekar hangver
senye. — Közben: Hírek. — 12 ó .: 
Dél) harangszó. — 12.05 ő.: A Vá
rosi Színház kamarakórus férfikvar
tettjének hangversenye. —- l ő.: Pon
tos időjelzés. — 2.45 ó.: Hírek. — 
4 ó.: Gyermekjátszó-óra. — 4.45 ó.: 
Hírek. — 5 ó.: „Védekezés az autó
tolvajok ellen” . Székely Vladimír dr. 
előadása. — 5.30 ó.: zalaegerszegi 
Horváth Rezső és cigányzene-karának 
hangversenye. —- 6.30 ó.: Paskay
Beraát elektrotechnika! felolvasása. 
— 7 ó.: Mit tizen a rádió. — 7.45 ó.: 
A. Budapesti Hangversenyzenekar 
hangversenye a Zeneművészeti Fő
iskola nagyterméből. Szünetben kb.: 
8.45 ó.: A rádió külügyi negyedórá
ja. — 10 ó.t Hírek. — Majd: Bura 
Károly és cigányzenekarának muzsi
kája. — 11.15 ó.: Gramofonhangver
seny.

Nem tudták a németek tönkretenni 
a Viktóriát!

— Saját tudósítónktól —
A hangos filmen keresztül megszok

tuk már a német beszédet, amely a 
vászon felől jön felénk s mégis, 
mégis . . , Valahogy olyan furcsa, 
hogy most németül beszélnek. Vala
hogy olyan furcsa, hogy a magyar 
baka németül jelentkezik, hogy a ci
gányprímás németül káromkodik, 
hogy magyar nótát énekelnek néme
tül:

A „Viktóriát“ jdtszdk a moziban.
A színpadon oly nagy sikert ara

tott operett. Ismerjük a meséjét, is
merjük a zenoszámait, amelyek mind 
slágerek voltak, sőt némelyiké még 
ma is közkedvelt Ugyanaz a mese, 
ugyanaz a zene. És mégis . . . Nem 
ugyanaz, ami színpadon volt!. . .  Ta
lán, ha előbb láttuk volna mint filmet 
a csak azután mint operettet . . . Ta
lán.

Igaz. El kell ismerni azt, hogy 
nagy sikert aratott színdarabból, ope
rett bél szerfelett nehéz jó fi'met is 
csinálni. Nehéz különösen akkor, ha 
a rendező (Richard Oswald) túlságo
san ragaszkodik az operetthez, a szín
darabhoz. Márpedig itt ragaszkodik 
A' filmszerűség rovására!

A fentiek mellett is azonban jónak 
kell mondani a mcgfi.mesitett „Vik
tóriát”. A zeneszámok most is még 
érák múlva ott csengnek a fülben. 
Nem kisebb nagyság énekli a „Nem 
történt semmi"-t. mint a világhírű 
operaénekes. Michael Bőimen. A 
nagykövet szerepét mintha csak neki 
szabták volna. Mellette még két szí
nészt kell kiemelnünk. Egy párt: 
Verebes—Thcim r. Különösen Verebes 
érdeme a film sikere. Életet, szilaj 
életet ad filmbe. Csak úgy ropja a 
csárdást, fürge s akkor idéz elő 
mosolygást, amikor akar. Mellctto 
Theimer kedves és bájos.

A többiek . . . No . . . Eszünkbe 
juttatják Lábass Juci hódító asszo- 
nyiságát és Kiss Ferene szilaj ma
gyarságát. A  felejthetetleneket. Aki
ket visszasírunk.

Kár, hogy a kitűnő „Pardon Ma
dame" ütemei csak a kísérőzenében 
bujkálnak, kar, hogy a harmadik 
felvonásbeli kávéházjolenetet kihagy
ták a filmből, kár . . .

Ezzel szemben ügyeskedtek Buda
pesten. Magyar éheket ilesztettek 
bele. Dícsérctreméltó tett.

R ókavadászat sítalpon
— Saját tudósítónktól —

Már láttunk néhány sífilmet, 
egyikre-másikra szívesen is emléke
zünk. Ez a legújabb „Fehér mámor”  
abban különbözik elődjeitől, hogy — 
vígjáték. Ámbár meséje nincs. Leni 
Riefenstahl sízni tanul r miután 
Európábajnokok a mesterei, olyan 
jól megtanul, hogy méltó partner- 
nője Hannes Schneidemek, azon a 
nagy „rókavadászat”-on, ahol a 
hajtókát Rudi Mack vezeti. Gyö
nyörű alpesi tájék, nagyszerű símu
tatványok és —  két professzionista 
síoktató révén —  groteszk humor is. 
Különösen érdekes a film első része,

mikor nemcsak Leni Riefenstahl, ha
nem a közönség is szakszerű okta
tásban részesül a sízés tudományá
ból

A  velencei tő 
vasárnapi program ja

I. Csapat' távkorcsolyásás és
fakutyázás:

Indulás Délivasúttal reggel 6.40.
Érkezés Kisvelen-cére 8.11. Korcso
lya és fakutyatúra Kisvelence, 
Nagyvelence, Sukorói nagy tükör, 
Sukoró és Agárd. Reggeli. Pihenés 
után Agárd, Dinnyés, kajtori csa
torna, Agárd. Ebéd. Visszainduiás 
3 órakor vasúttal.

II. Csapod távkorcsolyáz&s,
fakutyázás

Indulás Délivasúttal 9.30 órakor, 
érkezés Agárdra 11 órakor. Túra: 
Agárd, Dinnyés, kajtori csatorna, 
Pákozdi sziget, Agárd. Ebéd, Dél
után részvétel a délelőtti selejtező 
mérkőzés győztesei között megtar
tandó jéghokkimérkőzésen. Vissza- 
indulás 7.20 órakor vasúttal.

III. Jég vitorlázás

Agárd, Dinnyés, Pákozdi sziget, 
Pákozd, Sukoró, Velence, Gár
dony, Agárd. Indulás óránkint 
Agárdról.

Budapest Sport Egyesület
Hűvösvölgy, Hárshegy, Jánoshegy, 

Normafa, Farkasrét. T.: 8.45 SrélI 
Kálmán-tér. V.: Vöő István.

Sólyom Turista Egyesület
1. Juliannamajor, Nagykovácsi, 

Hűvösvölgy. T.: 8.30 Zugliget. V.: 
Petruez Kornél. — 2. Nagykovácsi,
Hűvösvölgy. T.: 9.30 Hűvösvölgy.
V.: Ecser István. — 3. Túra a budai 
hegyekbe, hó esetén sível. T.: 8.30 
Széli Kálmán-tér. V.: Metz János.

Hungária Turista Egyesület
Túra a Csíki-hegyekbe. T.: 9 ó. 

Farkasrét. V.: Marni L. dr.
Magyarországi Kárpát Egyesület
Sólyom-osztály. Ügyeletes a Kő- 

hegyaljai menedékházban Mergl 
Ödön. T.: szombatim este 6.20 óra
kor a Pálffy-téren. — Újpesti osz
tály: Pomáz, Acsay-ház, La josf or
rás, Szentendre. T.: 7 órakor az új
pesti hídnál. V.: Lőwy Ede. — Köz
pont: Január hó 20-án este 8 órrvo 
osztályközi értekezletet tart. — Só-

Goiserer-varrású legjobb anyagból 
készült

viziiaüan tora-, sí- és fcercsolyacípüt
készít és javít

ifi. RÓZSA GYULA
Budapest. VI., 
Bohémra. 16.

Tele'ón
1.426- 41.

Tetszett a tegnap bemutatott Han
gos Magyar VHághíradó. Érdekes és 
változatos. Egy kis sport, néhány kép 
a filmgyárból most készülő új m a
gyar hangos filmből (külföldi szokás 
e*. de jó), a jogászbál, sereg érdekes- 
külföldi kép. Ezúttal már elismerés
sel kell íral az M FI munkájáról.

SZÍNHÁZ
Mai m űsor

OPKBAHAZ: (4) Társság! lakodalom.
(Ifjúsági előadás.)

NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Á t ember 
tragédiája (A).

KAMARASZINHAZ: (hárman. S)PoreeI- 
Ián.

VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Bohémélet. 
VÍGSZÍNHÁZ: <S) Erelyn.
BELVÁROSI SZÍNHÁZ; {*) A torodtól 

menyasszony.
MAGYAR SZÍNHÁZ: <8* Rád U n a  a

feleségem.
KIRALYSZINHAZ: (S) A „Fehér Jé“ . 
FőV. OPERETTSZINHAZ: « )  Maya 
ANDRASSYIJTI SZÍNHÁZ: 0) As igasi 

asszony.
BETHLENT*®! SZÍNPAD: (*» W A dró

tos tót.
ROTÁL ORFEUM: (fél i, fél m 8 Ja

neiro.
KOMÉDIA ORFEUM: (fél «  Rótt éa 

Tábori.
STEINHARDT SZÍNPAD: (báron*, »  

SteinhardÉ*

T U R IS T A S Á G

Vasárnapi kirándulások
Magyar Turista Egyesület

Központ: 1. Gyalogtúra a budai
hegyekbe. Hűvösvölgy', Vadaskert, 
Virágosnyereg, Glück Frigyes-út, 
Látóhegy, Pasarét, T.: 9 ó. hűvös
völgyi végáll. V.: Poszl Lajos. — 2. 
Sítúra autóbusszal a Mátrába. Há
lás Mátraházán, ind. 16-án d. u. Je
lentkezés a vezetőnél. Székely Im
rénél, Magyar Nemzeti Bank.

BBTE
Farkasrét, Diófástető, Virágvölgy, 

Budakeszi, Szép Juhászné, Szarvas. 
T.; 8.3Ö Déli vasút vili. végáll. V .: 
Baulovits Andor dr. — 2. Agárd (ba
rangolás a Velencei tő jegén korcso
lyával, fakutyákkal, vitorlásszánnal) 
ebéd Agárdon. T.; 6.20 Délivasút V .: 
Faragé Ferenc.

lyom-osztály: Janár hó 20-án este
9 órakor IV. Egyetem-u. 1. sz. 
alatti helyiségében tartja közgyűlé
sét.

Pátria Turista Egyesület
Túra a Pilisbe. T.: negyed 8 óra

kor a Pálffy-téren, hó esetén sível
8-kor a Berlini-téren. V.: Steuer- 
mann V.

Uránia Síelő és Turista Társaság
I. Csil'aghegy, Kevélyek, Oszoiy, 

Pomáz. T.: 8.20 Pálffy-tér. V.: Bergl 
Sándorné. II. Hűvösvölgy, Nagyszé
nás, Piliscsaba. T.: 9 órakor Ber
lini-tér, V.: Tenenbaum Imre. Hl. 
Hűvösvölgy, Nagyszénás, Hűvös
völgy. T.: 9 órakor a hűvösvölgyi 
végállomáson. V.: Símkó Géza. IV 
Budai hegyek. T.: 9-kor a SzéH Kál- 
mán-téren. V.: Weisz Lipót. Ma,
pénteken este 8.30 órakor Szöllőssy 
Kálmán, a Photo Club tagja tart 
előadást „Fényképezés és turista
ság” címmel vetített ausztriai táj- 
felvételek bemutatásával. Beléptidíj 
nincs. Érdeklődőket szívesen lát az 
egyesület, (VT. Teréz-körút 40.
I. em.)

Duna SC
Pilis-túra (hó esetén sível, csak 

jó síelőknek). T.: 7.15 6. Pálffy-tér. 
V.: Rosenbaum Artúr. Csak hó ese
tén: Budai hegyek. Síoktatás kezdők 
részére. T.: 8 ó. Banántorony. V.: 
Schaffer Andoe.

FTC
Agárd, Pákozd, Sukoró, Agárd. 

T.: Délivasút ind. oldal 6.20 ó. Költ
ség eca P 4.50. V.: Fazekas Dezső 
dr.

Korcsot' ik* 
-MNk, sík, 
mindesete

_____________cyáttmAny.
Kerékpárok, varrógépek, ajak é- hasznának le
szállított árban. Eladás, vétel, csere. Mkkele
tté'. é'esfiés. Javítás 24 óm alatt. Eatenfeld 
oiOsreréssnél. Vni.. Pobozi-ntca 7 9. Teletia-

Mvá .!«*,*! ast-sz

F ilm sz ín h ázak  m ű so ra
BELVUtüSt lírán yin  SÍ T.: "8 # -

29.1 Előadás S, negyed 8, negyed S. fél 
19. Vas.: (él i, 5, 6, negyed 8, negyed 
9, fél 10. Buster, a Casanova (Buster 
Keaton). — A szent láng (Dits Parlo).
— Hangos Magyar Híradó.

BÓDOGRAV (V il i  Joas-ef kftráS « .  f.8  
38-4-76.1: Előadás: (él 5. negyed ft 
Hl. Vas.: 2-től. Buster, a Casanova 
(Buster Keaton). — Tamás úri! ka
landjai (Jaekie Coogan). — Híradók.

Bt'DAI APUI.LO i ! 1 Széné tél 1 a  
-5-09.1: Előadás: fél S>. 7. fé! 10 Vas. 
fél 3. háromé S negyed 8 háronin 10. 
A bál (Dolly Haas nagysikerű filmjei).
— A vörös macska (vígj.t Verebes Er
nővel).

CAPITOI (VII Baross tél Jegyrende
lés: 34 -8 -37 (Elöa'lás- 4, «. H. ttl Vas.
2- kor is. Táncol a kongresszus (I.llian 
Harvey, Lil Dagover, W illy FritscU).
— Kutyaiskola. — Hangos híradó.

CHICAGO VII Isi ián ni v> 1 SS—3
75.1: Előállás: 5, fél R. SO flcsnep. vas.:
3- tól. 4 renegát (Noah Berry, Warner 
Baxter; dráma). — A  bál (Dolly Haas 
nagy filmje).

CORSO (IV . Váci a tea 9 T-: W 4 ®S 9
Előadás: 4, 6, 8, 10, vas.: fél 4, fél 6, 
fél 8, fél 10. — Hangos Híradók.
— Emil és a detektívek. (Fősz.: Fritz 
Easp, Kiite Haack) -  A növény világ 
csodái (hangos kultúrt'ilm).. — Az idő. 
jós (h kultúrfilmí.

DfcCSI VI., re réz Kőrút 28. T.. « - * -  
43. 25 S .52. 14 -8 (15.1 Előad.: 4, t>. S, 
10 Vas., iínoep: 2 km is. Hangos hír
adók. -  Molnár Ferene világhírű szín
műve- Liliom. (Charles Fartői, líos# 
Hobart. Estelié Tay'or.l

ELIT V.. Lipót korul ló l : Iá 1 SÍ K 
Előadás: 4, 6, 8, 10. Buster, a Casanova 
(Buster Keaton). — Stan és Bau lakást 
cserél (Boh. 3 felv.) — Hangos híradók.

I- ÉSZ EK VII! József kórul III 1 46—
0—40.); Előadás: fél 5, negyed 8, há- 
romn. 10. Vas. fél 3-tól foiyt. Vas. A 
e.: Burlcszmatlné — Csákó és hegedű 
(Szerelmi tört. 12 felv.) — Az elszaba
dult Afrika (Magyarul beszélő hangos 
film 12 felv.).

FOKI'31 l'II.MSZINHAZ Kossuth Lajos 
utca 18. T.: 895—43, 897—07.) Előadás:
4, 6, 8, 10. Abrakain Pál, Földes Imre, 
Harraath Imre operettje: Viktória
(Petrovich, Verebes, Friedl Sebuster, 
Orete Theimor, Michael Bolmenl. — 
Magyar Hangos Világkiradó.

IMPEltlAt. VII , Dembinszky utca «e 
Aréna út sarok 1 32 8 9(1 i Előadás:
5-től, vas. fél 3-tól folyt. Szike válóok 
Lien Dcyers). — Leánybűség (Ottó 
Wallburg). Vas. d. e. 10.; Burleszk- 
matiné.

JÓZSEFVÁROS! Káliárla tát T ; M -
G—44.1: Előadás: fél 3-től, vas 2-től
Buster, a Casanova (Buster Keaton),
— Tamás úrfi kalandjai (Jaekie Coo- 
gan).

KAMARA V Il.. Dohánv 0 43 44 Teí.t
44 —0—271 Előadás S 8. 10 Vus éa
ünnepnap: 4 kor is Hangos híradók
— Molnár Ferene világhírű színdarab
ja : Liliom (Charles Farell, Kosé kló- 
bárt. Esteile Taylor l

1,1 DOV1KA IX Clúii ni 1(11.. El'mlázi 
fél 5. 7. -gyn 10 V as: 2 tői folvi.
Mi történt az é jje l (házassági komé
dia). — Halálzuliatag (drámai, j 

,NFP Váci ut 15 I ; 92 a su , llétk.i 
5-től. vas és ünnepnap: 3 tol folyt.
Feleségem, a szélhámos (Nagy Kató).
— Svcngali (John Barrymore). — 
Hangos magyar híradó.

OMNI A V ili.. József korul és Kölcsey 
utea sarok T : 30 1 35 1 Westprn
Elcctric-lcadógépen. Előad.: 4, 6, 8, 10. 
Vas.: 2-kor is Híradó. — Az ideáll 
csókja. (Beau ideál, a ,.Kék csillag" 
trilógiából.) — Egy sir a világ végén. 
(Plüsov kapitány csodálatos és tra
gikus repülése Tűzföldre.)

Óit ION (IV Eskü tér 5 T.: 82 1-02.4:
Előadás: fél 6, fél 8, tél 10. Vas.: fél
4- kor is. Az ideál csókja (Baau Ideál; 
A 13-ik legionista; Poréival Wren re
génye). — Vitaphon varieté. — Híradó,

p a l a c k  f i l m s z í n h á z  Erzsei„.t sor 
út 8 Teleron 365 23 • El ad ; 4 S, ; 
10 Hyppolit, a lakat iMagyar ham-

Sós film. Irta: Zágo.i és Nóti Játsza: 
sortos. Uóth Kaboa. stb.) — Hangos 
híradók

PATRIA (V ili., Népszí iház u 13 T.: 45
6—73.): Előadás: fél 5, negyed S. há- 
romn. 8, vas : fél 3-tól folyt. Bus er, 
a Casanova (Buster Keaton). — Csákó 
éa hegedű. (Szerelmi tört. 12 felv.)

(Nagymező u SS— 
24 1 220 98 29J

SOK * 6 iy folyt. 
_  azután t  K II

----------------— J H W »V a s  és ünnep: I___4
r,:M • •* folyt., azután 6. 8;

10. Abrahám Pál, Földes Imre, Har- 
math Imre operettie: Viktória. (Petro- 
vlcb Szvetiszláv, Grete Theimer, MJ- 
ehael Bőimen). — Metró Goldwyn Ma- 
yer Vllaghlradó. — Magyar Hangos 
Világhiradó. Vas. d. e fel 11: Miki és 
Flyppl-uiatiné.

ROXY (VII.. Rákocz ót 81 T.: J « * -8 _
24.1. Előadás 4 tői. vas 2 tői folyt 
Budapesten először! Csákó és hegedd 
hangos filmoperett: 11 fej.. Alexander 
Oray, Alice DayL — A 4 renegát 
(hangos dráma; Noah Beery, Warner 
Baxter). — Hangos híradó.

HUTAL APOLLÓ (Erzsébet körűt <5 T i 
J 429 46. 419 -02.1 Előadások: 5. V.8. 
tél 10 Szornh. Vas.: 4. 6. 8. R, Vas 
d • fél 11 Lakner Bácsi gvennefc 
színháza - Ka-ettslsosszony iBob 
váry Stoll. Kod Hilda futnooetetti* 
Fősz. Halmay Tibor, Dolly Haas. (in« 
táv Frohlleh' -  Magyar VHégbiradó 

TATRA (IX Cllől út 63. Előadó. A45,

í . r es ™ ’ - i m a u ^ c a r - B

U A l U l l S ,

< %

(Teréz bőrűt 60 T i 11 
67 - 68 i- Előad . 5, 1^8. % 
Szomb .vas . ,  ünnep: 4 
" • l ® ,  Broll éa a delel 
vek. (Vígj H felv i A i 
I?n.;rek. . s*erelmi élete 
Kntyaiakola. (Kultúrl 
mek.l -  Hangos hiradi

J P . * * . 9 »• *9 5 84 •: Eadás: fél 6. fél 8. fél 10 Vas 
és ünnepnap fél 4-kor is. Táncol a k. 
gresszns (Lillán Harvey, Lil Dagov 
Willy Fritsoh). — Hangos Híradó.

DRANIA (Rákóeal út 2t T : 460 -45 
460—46 ): Előadás: 5. negyed 8. fél 
Vas. és ünnepnap: 4, 6. S, 10. A fel 
mámor (Lépi Riefenstha! és 50 síbi 
nők). — Hangos Híradó.
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Budapestről indul 
a montekarlói csillagfára 
egyik angol résztvevője?

— Saját tudósítónktól —
J. Wallis, a montekarlói esi!- 

lagtűra egyik angol résztvevője 
már három napja Budapesten 
tartózkodik. Wallis nevezett a 
montekarlói esillagtűrára Alvís- 
kocsiján, mégpedig athéni start
tal. Odafelé menet

Belgrád és Monastir között
a feneketlen kátyúban ko
csija nemcsak elakadt, ha-

nem üzemképtelen is lett,
a vezető így visszafordulni volt 
kénytelen, miután gépét ideigle
nesen rendbehozatta. Wallis Bu
dapesten van és itt várja, a ren
dezőség beleegyezését ahhoz, 
hogy Athén helyett a vis ma
jorra való tekintettel Budapest
ről indulhasson. Az engedély 
valószínűleg még ma megérke
zik, W allis ebben az esetben va
sárnap éjjel indul útnak,

Á könnyű motorkerékpárok 
és segédm otoros „veletaposőáé 
kerékpárok uralják a milánói 
kiállítás anyagát

T öb b  a  né gy$e b e ssé g i© $  vált©, d© a z  ig a z i 
szenzáció a három hengeres SOÖ kcm-es 
G u m i

— Saját tudósítónktól —•

Nagy érdeklődés 
előzte meg a milánói 
motorkerékpárkiállí
tás megnyitását, 

mert az olasz ipar a 
horribilis vámtételek 
mellett szinte kül
földi versenytárs 
nélkül birtokolja a 

piacot és így nem kénytelen bizo
nyos szempontokból lépést tartani 
a néroef és angol gyártás techni
kai fejlődésével. Valóban, alig lát
szik meg a külföldi hatás a kiállí
tott anyagon, melynek

oroszlánrészét az egészen ki
csiny, pehelykönnyű kismo
torok és gyfíszűnyi segéd

motorok alkotják.
Nem kevesebb, mint 32 különféle 
segédmotor: szerepel a z . egyes 
standokon,\ nagyrészük

alig 60 kcm-es,
tehát csak néhány töredék ló
erőre képes és a vele szerelt ke
rékpár nem nélkülözheti az em
beri meghajtó izomerőt. Találóan 
jellemezte valaki az egyik ilyes
fajta konstrukciót olyképpen, 
hogy azt „ veletaposó”  kerékpár
nak keresztelte el.

Igazságtalanok volnánk, ha nem 
ismernénk el az olasz motorkerék
páriparnak a kis 175— 250 kcm-es 
motorok terén elért vezető pozí
cióját, egyetlen angol, német vagy 
francia kismotor sem képes meg
állni a helyét, ha összehasonlítjuk 
a valódi finommechanikai precí
ziós munkából született olasz kis
motorral.

Szédítő precizitás és szinte
túlfinomított megmunkálás

jellemzi a drágább olasz kis
motort és a 175— 250 kcm-es 
király tengelyes modeílecskék olyan 
gyönyörűek, hogy akár asztali 
dísznek is elsőrangúan megfelel
nének.

Az árak olésók. Alig
2000 líráért már komoly kis

motort kapni,
érdekes, hogy a 100-— 125 kcm-es 
miniatűrök az olcsó ár ellenére is 
a drágább négyütemű megoldás
ban Szerepelnek.

A milánói kiállítás szenzációja?

Az új 500 kcm-es három- 
hengeres Guzzi,

melynek hengerei enyhén 'előre
dőlnek és bár nem szupersport- 
vagy versenymodell, mégis 135 
km-es sebességgaranciával kerül 
eladásra. De talán még enné} is 
nagyobb szenzáció

a négyhengeres kompresszo
ros 500-as verseny Guzzi,

mely az idei versenyeken már 
meg is jelenik. A  négy henger 
egymás mellett fekvő kettes blokk

ban vízszintesen fekvő hengerek
kel van megoldva és a gyáriak 
szerint lanszé-felszerelésben 200 
km körüli sebességre képes, tehát 
joggal várhatunk tőle néhány 
szenzációs kategóriavilágrekordot.

Technikai újítások? Az egyet
len, amit az angoloktól átvettek, a 
négysebességes váltó.

Mapr réötoi a isoals- 
kari csillaglíra Mán! t e  

Malis lisgyiversenyÉn
— Saját tudósítónktól —

Delmér Walter tavalyi másfél- 
literes Steyr speciálkocsiját Singer 
Imre vette meg. Singer benevezett 
a montekarlói csillagtúrára, de je- 
letkezését, mint elkésettet, a ren
dezőség nem vette figyelembe. 
Singer így kénytelen lemondani a 
csillagtúrán való részvételről, de 
azzal kárpótolja magát, hogy a 
mezőny befutása után rendezett 
Mont de Mules hegyiversenyen in. 
dúl el.

SCitíoIgcwfák a soproni 
Grandi Frix szabályait

— Saját tudósítónktól

A  soproni motorkerékpár Grand 
Prix szabályaival nemrég készült 
el a nyugatmagyarországi egyesü
let- és a napkban már be is küldi 
a KMAC-hoz jóváhagyás céljából. 
A  soproniak nagy reményeket fűz
nek versenyükhöz és meg vannak 
győződve arról, hogy nemcsak a 
legjobb magyar versenyzők indu
lását biztosíthatják, hanem a bé
csiek javát is mozgósíthatják.

4 Ki akar f  ©.kerekű 
hintó-autót vásárolni ?

— Saját tudósítónktól —
A KMAC a napokban levelet ka

pott vidékről, a levél küldője a 
KMAC közbenjárásával keres ve
vőt muzeális ( ? )  értékű autó- 
antiquitására. Az eladó relikvia 
kéthengerea, léghűtéses, lapos szíj
hajtásos, hintóalakú és fakerekű 
alkotmány, melyet olyan karra! 
kell vezetni, mint amilyent a vil
lamos vezetők használnak az áram 
kapcsolására. Érdekessége a gép
nek, hogy még ma is üzemképes 
annak ellenére, hogy elmúlt 30 
éves.

i  i s t e n i  six t e  i t a l  
napián óriási I z É le s  alán 
a Van-Iempsn -  Pyisisnknrg 

pár liiííft az élre
— Saját tudósítónktól —

A  dortmundi hatnapos verseny 
sorsa az ötödik éjszakán, úgy lát
szik, beteljesedett.. A  „nagy P iei”  
este 10 órakor, mikor közel 12.000 
főnyi közönség zsúfolódott a 
Rheinlandshalle boltozatos csar
noka alá, mikor a haj tó vadászatok 
egyetlen vágtató kígyóba olvasz* 
tották össze a sokezer gyertyafény
től megvilágított teknőt, hirtelen 
megmutatta, hogy mire képes. 
Legjobb napjaira emlékeztető kiro
hanásával pillanatok alatt robban
totta az élmezőnyt és S körös haj
rázd# után a legnagyobb könnyed
séggel szerezte vissza az elvesztett 
pályahosszt.

Alig csillapodtak le azonbán a 
kedélyek, már Pyjnenburg váltja. 
Van Kempent. Ez a robusztus hol
landi, aki a „nagy Piet”  iskolájá
ban tanulta ki a six-day minden 
fortélyát és művészetét s akit 
máris mint Van Kempen méltó 
utódát emlegetik, hallatlan elánná! 
folytatja az ostromot s a szó szoros 
értelmében harcképtelenné téve a 
mezőnyt, 500 méteres csata után 
újabb körhátrányt morzsol le.

Az érdeklődés most már teljes 
egészében az 5-ik helyen fekvő hol
landus pár felé fordul, mely mintha 
újjászületett volna, az egész este 
fo ’yamán kezében tartja a verseny 
irányítását. Rövid háromnegyed
órás közelharc után ez az együttes 
megelőzte Charlier— Deneef és a 
Rav-sch— Hürtgen legénységet és
végül az éjféli osztályozó sportok 
előtt, mint éllovasok kezdett bele 
a pontszerzésbe.

A szakértők szerint a he'yzeí 
most már eldöntöttnek tekinthető. 
A . Van .Kempen— Pyjnenburg-pár 
legyőzhetetlennek látszik s alig hi
hető, hogy szerzett előnyét most 
már átengedje másnak.

A verseny részletes állása a 
120-ik órában:

1. Van Kempen— Pyjnenburg.
2. Rausch— Hürtgen,
3. Charlier— Deneef.
A többi párok öt-hat kör hát

ránnyal fekszenek a mezőny mö
gött.

SPORTORVOS
Érdekes előadást tartott Oláh 

Jenő dr. szerdán délután 'a Testneve
lési Főiskolán. Az előadás témája © 
következő volt: A laboratóriumi vizs
gálatok jelentősége a sportorvosi 
gyakorlatban. Az előadó, aki egyéb
ként Oláh Gyula dr.-nak, az MLSz 
ügyészének fivére, ismertette azokat 
a vizsgálatokat, amiket sportolókon 
végzett. Az ilyen vizsgálatok útján 
lehetséges most már a sportolásra 
való alkalmasság elbírálása, az edzés 
Ideje alatt a sportoló állapotának el
lenőrzése é« ami talán a legfonto
sabb, a túlságba vitt edzettségi álla
pot fölismerése. Az előadás az orszá
gos orvosszövetség sportorvosi szak
osztályának tudományos ülése kereté
ben folyt le, majd egy másik előadás 
követte, amelyen Kasztriner Iván dr, 
az urogemtális tractus sportsérülósei- 
röl tartott érdekes előadást, amely
nek során külföldi tapasztalatait is Is
mertette. Az előadásokat nagyszámú 
szakértő közönség hallgatta végig.

HOlMAFs CSAPATBAJNOKSÁG III. FELVONÁS

A B. Vasutas biztos győz
tesnek Ígérkezik, az FTC csak 
legjobbjai okos harcbadobá- 
sával gyűrheti le az egyenlő 

erejű NSC-f
— Saját tudósítónktól —

EOVAS „
í. SPORT

Január 18-án és 17-éu, szombaton és
vasárnap délután 6 órai kezdette! lo
vasmérkőzéseket rendez a Nemzeti 
Lovarda Egylet fedett lovardájában. 
A versenyen a jugoszláviai Dun- 
gyerszky Baba is indul, aki a jugo
szláv lóversenyeken már zsokékkal 
szemben is többször sikerrel vette 
fel a versenyt. Ennek a szombat-va
sárnapi versenynek még külön érde
kessége lesz az, hogy a bravúrngra- 
tási számokban bemutatják azokat a 
lovakat, amelyek a január 24-től feb
ruár 7-ig tartó berlini nemzetközi 
versenyen a magyar színeket fogják 
képviselni és amelyeket Géezy Béla, 
Platthy József és Schaurek Ottmár 
főhadnagyok fognak lovagolni.

Sporlérniel!, piaiét!*! és 
szabraíi, serleuê , /amúne- 
elvényck leplcséblisn Morzsányinál Baifaites

Sí. tel..
[SÜii-ú! 5,

A  csapatbajnoki ökölvívó m ér-! 
kőzésak harmadik napja szomba
ton, január 16-án nem lesz sem
mivel sem érdektelenebb, mint 
volt az első két nap. Ez alka
lommal a Bp. Vasutas a MÁV- 
val, az FTC pedig az NSC-vel 
kerül szembe. Izgalomra lesz te
hát alkalom bőven, mert ha az 
első mérkőzés a Bp. Vasutas biz
tos győzelmének is, látszik, annál 
nagyobb a kiegyenlítettség a 
másik két ellenfélnél, az FTC—  
NSC mérkőzésnél.

A  Bp. Vasutas a szombati mér
kőzésre előreláthatólag a követ
kező csapattal, veszi fel a küz
delmet: Énekes, Erős, Fritsch, 
Ványi, Csöngey, Farkas, Nagy 
és Bokody I. A  MÁV csapata 
Csopaki kivételével —  aki beteg- 
listára került —  és  helyette tar
talék áll majd be, teljesen azo
nos lesz azzal, amely az FTC-veí 
mérkőzött a múlt. vasárnap. Te
hát: Újvári, Harangi, Miskei,
Rónai, Rideg és Győrfi. A  tar
talék könnyen lehetséges, hogy 
a, tehetséges szakosztályvezető 
Csányi lesz, aki előreláthatólag 
a nehézsúlyban indul majd el. 
Ez az összeállítás, bárhogyan is 
mérlegeljük az esélyeket, csak 
azt jelenti, hogy a MÁV ismét 
pont nélkül jön majd ki a ring
ből. A  Bp. Vasutas győzelmi 
aránya nem lesz olyan nagy, 
mint volt az FTC-é, amely tud
valevőleg 14:2-re verte. a 
MÁV-ot, de több mint valószínű, 
hogy 5— 6 súlycsoport győzelmét 
jelenti majd a Vasutasoknak.

Nagy küzdelemre, sőt hang 
szempontjából , csatára van kilá
tás az FTC-—NSC mérkőzésen.

Múlt héten az FTC-nek csa l 
könnyű sétagalopp volt a 
MÁV-ot maga mögé utasítani. 
Az NSC viszont a Bp. Vasutas
tól csak éppen, hogy veresége^ 
szenvedett. Jól informált helyen 
erősen állítják, hogy az NSC ez  
alkalommal alaposan felforgatja 
a csapatát és Kubinyit a pehely
súlyban indítja. Ezek szerint az 
NSC csapata így áll majd fe l! . 
Tarfaay, Beiló, Kubinyi, Pogány, 
Bobák, Fehér, Körösi, Kárpáti, 
A  két utolsó súlycsoportot eset
leg felcserélik. Az FTC csapata 
már lényegesen erősebb lesz, 
mint volt a múlt alkalommal, 
amikor a könnyebb ellenfélre 
való tekintettel a tartalékok is 
szóhoz jutottak. Szombaton már 
a teljes nagy csapat áll a köte
lek közé, valószínűleg ebben & 
felállításban: Szakái, Pesti, Már
ton, Berkes, Ecsegi, Szigeti, 
Futó és Tanamár. Ez a csapat 
szemre nagyon jó l fest. Harcok 
fajta  versenyzők, akikben az 
FTC jellegzetes küzdeni tudású 
alaposan be van idegezve. Mind
amellett biztosra még sem mehet 
az NSC ellen, hiszen ott olyan 
nevek vannak, mint Kubinyi, Kö
rösi és a kevésbé ismertek közül 
is Tarbay, Beiló, Kárpáti csinált 
már nem egy meglepetést. Ez 
könnyen bekövetkezhetik most 
is. Bármelyik is győzzön a kettő 
közül, a győzelem nagyarányú 
semmiesetre sem lesz. Legvaló
színűbb a döntetlen eredmény.

A szombati mérkőzést é  
BSzKRT versenyutcai sportcsar
nokában este 8 órakor rendezik 
rneg.

Az angol rendőr ökölvívóbajnoksá- 
gpkat február 10-én rendezik meg 
Londonban. A bajnokságokon részt- 
vesznek a német rendőrök is.

Uj ökölvívó-gócpontok a vidéken.
Á Szegeden vasárnap nagy sikerrel 
lefolyt levente ökölvívóverseny, az 
Ágotha-serleg küzdelem hatásaként 
most egyszerre négy új vidéki egye
sület alakította meg ökölvívó szak
osztályát. Orosházáról. Bácsalmás
ról, Hajmáskérről és Gyomáról egy
másután futottak be a jelentések a 
szövetségbe. A jelentések mind azt 
az örvendetes tényt közölték, hogy 
ezeken a helyeken működő egyesüle
tek az ökölvívást is programjukba 
vették.

Az ISC, február 22-én, pénteken 
este fél 8 órakor meghívásos ököl* 
vívómérkőzést rendez a Bp. Vasutas, 
BTC, HAC és MAC versenyzőinek 
bevonásával.

A Pécsi SC és Pécsi Vasutas SC 
rendezi meg a déli kerület ökölvívó- 
bajnokságait. A szövetség szak- 
bizottsága szerdán tárgyalta a déli 
kerület ökölvívóbajnokságának ver
senykiírását, A  szakbizottság az en
gedélyt megadta azzal a módosítás
sal, hogy a bajnoki címet az egyes 
súlycsoportokban csak akkor lehet 
elnyerni, ha abban legalább három 
versenyző indul. A bajnoki versenyt 
Pécset a PSC és a PVSC közösen 
rendezi és azt január 31 és február 
2 közt a régi sörház színháztermében 
■bonyolítja le. Ugyanezen a napon 
alakul meg a déli kerület is.

Schenk Imre kilépett az NSC-bőI.
Nem hatott már meglepetésként ez 
a _ hivatalos bejelentés, amelyet szer
dán tettek a szövetségben. Már ré
gebben ismeretesek voltak az ellen
tétek az NSC és Schenk — a fekete
fehérek ökölvívószakosztályának fel- 
virágoztatója —  között. Az ökölvívó
sportból Schenk közismert alakja 
mégsem tűnik majd el, mert amint 
a bejelentés elhangzott, máris meg
indult a tárgyalás az egyik egyesü
let és közötte. Az illető egyesület 
most akarja ököl vív ószák Osztályát 
kiépíteni. A tárgyalások előrelátha
tólag eredményre is vezetnek. - -

Még sínes 
Schaelipg—Waiker
— Távirati jelentésünk. —

Newyork, január 14.
A február 26-ára kitűzött 

Schmeling— Mickey Waiker box- 
mérkőzéat lemondották.

EGYESÜLETI H ÍREK
A „Soiex“ SE január 28-án szertár

alapja javára jelmezbált rendes 
VIII., Kákóczi-út 5. sz. alatt

A Hungária HC teaestéire január 
26-én fél 9 órakor lesz (IV., Mária 
Va!éria-u. 4.).

A Budapesti Turista Egyesület fo
lyó évi február hó 6-án, szombaton 
este fél 10 órai kezdettel az egyesület 
dísztermében (VII., Wesselényi-utea 
73. sz.) tartja meg szokásos turista- 
bálját. A bál fővédnöke ezúttal is a 
turista-ügy nagy mecénása, Győző 
Dezső dr. m. kir. kormányfőién ács os, 
az egyesület elnöke. A nagy «Ikerti
nek ígérkező bál érdekében a 100 ta
gú rendezőség élén Dénes Altúr és 
Kuttner Ödön áll. Már hónapok óta 
tartó agilis munkát fejtenek ki, úgy 
hogy annak erkölcsi sikere teljesen 
biztosítva van. — Báli meghívók és 
jegyek, tekintettel a nagy érdeklő
désre. korlátolt számban szerezhetők 
he az egyesületben.

Az UTK ma este műsoros estélyt 
rendez az újpesti kuítúrházbaa.

FfókadmintaztrácIA G*etisaiovftktéba*i

Lipa Ujságiroda Bratiriava, 
Hosszű-u. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé László

Syoraatott « Stádtnro Sajtevállsiet Rt, 
tsSrforgőgépeín -  Felelős Stetavezetft 
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K É P E K K E L

Heti probléma
Nemcsak a világ- 

bajnokságnak, a részt
vevőknek is bizonyta
lan a kimenetele?

Zsamócza'y nyelve
a v a g y

A csufondáros gyerm ek

N em es va lu ta
Volt mindig a magyar tudás. Fo
galom volt mindenfelé a magyar 
csapatok, a magyar versenyzők 
márkája. Hírük patinás, klasszi
suk aranya messze pengő volt 
mindig. Súlyunk mindig nehéz 
Tolt, fontokban alig mérhető. 
Tudásunkat eddig sohasem vál
tottuk aprópénzre, legföljebb 
külföldi valutára. Most azonban 
már ott tartunk, hogy tudásun
kat alighanem peső-/,hatjuk. 
Egész Amerika, sőt az egész vi
lág azt lesi most:

—  Magyarország yen 
Bem yen Los-Angelesbe?

Hát nem yen!
Leider, csak pengő!

í Nincs többé kopasz

vagy

T a k a ré k o s sá g

Illetékesek beszélgetnek:
■— Nem is értem ezeket a kor

csolyázókat, mit a,karnak- Egy
szerre nőt is, fér fit  is akarnak 
kikülde’iii. örüljenek, ha kimehet 
as egyik! . . .

O lc s ó

—  Hallottad? ötven pengő ér- 
iékű valutát akarnak engedélyezni 
egy-egy amerikai utazásra!

—  Micsoda kedvezményes uta- 
eás!

N e m  é r t j ü k ,  m i é r t  n e  l e h e l n e  k i m e n n i  

a z  o l i m p i á r a ?  — J o b b  m a  e g y  m e n t ő  

ö t l e t , m i n t  h o l n a o  ö t  m e n t ő  e g y l e t  

A  B Ö K  m e g i n t  m e g m e n t i  a  h e l y z e t e t

■— Saját ötölő-haiolónktól. —

A jelszó az, hogy minden módon 
ki keü menni az olimpiára! A ki
menetelre ugyan van pénz,

csak

nem szabad elkölteni. Az olimpiai 
alap annyira fontos, hogy még az 
olimpiai utazásokra

sem
szabad elpazarolni. Még emlék
szünk rá, hogy az olimpiai alapból 
akarták szanálni a futballt, mire 
nagy felzúdulás támadt: hogyisne, 
majd elkölt)ük az olimpiai pénzt! 
Most viszont az olimpiára nem sza
bad elkölteni a pénzt I (M i lesz 
akkor a futballal? . . . )

Egyszóval, nem kell sokat gondol
kozni, hanem gyártani kell az öt
leteket és ki kell menni.9

Alábbi ötleteinket díjtalanul és 
valutamentesen bocsájtjuk az olim-, 
piai előkészületek céljaira:

1.
Sorsjátékot kell rendezni. A 

sorsjátékon ki kell sorsolni néhány 
fontos terminust. Egy sorsjegy 
ára ezer dollár. Ha csak ötvenen 
vesznek sorsjegyet, ami elég pesz- 
szimista számítás, máris szép ered- 
mény érhető el.

Könnyen meg lehet oldani az uta
zást levelezőlapok eladásával is.

3.
Diszkoszvetők zsebben vihetnek 

néhány asztali teniszezőt.

4.
Korcsolyázók megvárják, míg az 

Óceán befagy és akkor egyszerűen 
átkorcsolyáznak.

Úszók, mielőtt még befagyna, át.

Zogtilca: Beee, csúnya profik! . .  ,

úsznak. (Sprintereknek 
egy kis állóképesség.)

6.

sem árt

Ez a legegyszerűbb megoldás: 
gyűjtés útján össze kell szedni 
annyi pénzt, hogy kifizethessük 
Magyarország külföldi tartozásait, 
Ebben az esetben nem ütközik ne
hézségekbe a valutakivitelre való 
engedély.

Megindult cs gyűjtés,
sőt

megindult et nagykő** 
zőnség szív©
—  Saját akciónk. —

A BÖK szózata nem talált siket 
fülekre s a nagyközönség máris 
megkezdte a

Nem is olyankunszt olimpiára
M u n k á v a l  á f  l e h e t  j u t n i  a z  ó c e á n o n

nagyszivu
adakozást. Szerkesztőségünkbe ezen 

héten a következő adományok 
érkeztek. b e :

M FTR: K ét tonna hajó füst a ré
mé nyék konzerválásra.

B. L .: K ét pár meleg kesztyű 
korcsolyázóinknak és egy pár 
gyapjuzokni.

S. P. dr.: Tíz doboz pirula ten
geri betegségek ellen.

K. D .: Amerika falitérképe.

A mi
c s o d a b o g a r a i n k

Saját bogaras m unkatár-

S a já t  k ü lfö ld i  r e k ^ m u n k

(Sikerült megtudnunk, hogy a 
magyar sportszövetségek az alábbi 
szövegű plakátot helyezik el kül
földi országokban:)

W© dobja el 

fe les ’eges valutást! 

ü d 'a  nekün k!

sunktól 
Csodálatos eset 

Baham ában
Bahama állam kormánya a ha* 

hamai olimpiai jelöltek részére 
devizákat utalt ki. Olyan csodá
latos az eset, hogy szinte hihe
tetlen. Hogy ehhez a csodálatos 
esethez képest valami hihető 
furcsaság is álljon itt, megírjuk, 
hogy ugyancsak Bahamában egy 
műugró hatezer méterről egy 
repülőgép szárnyáról delfinszal- 
tót ugrott egy cethal gyomrába. 
Ez ugyan nem olyan csodálatos, 
mint az előbbi, de megtörtént.

Fölfelé úszás
Link Otzey, okahamaí farmer 

fogadásból fölúszott a Niagara- 
zuhatag tetejére. Úszása után kije
lentette, hogy a feladat eléggé 
fáradságos volt, többször kény
telen volt megállni pihenni.

Távzongorázás
Bot Fülöp, neves naturalista 

875 órát zongorázott egyfolytá
ban. Ami a csodálatos: egy Fakir 
Benő nevű fiatalember végig
hallgatta a zongorázást.

N a g y s i k e r ű  s p o r t b á l  

v o l t  t e g n a p ,

a v a g y

S í r v a  v i g a d  a  m a g y a r
—  Báli tudósítónktól. —

Igen sikerült bált rendeztek teg. 
nap a magyar olimpiai jelöltek. 
Nagyszerű hangulatban^ reggelig 
folytak a könnyek. A  táncot a

J é g

—  Azért én a műkorcsolyázókat 
nem féltem !

—  M iért?
—  Azok a jég  hátán is meg

élnek!
Jaj

—  Hát talán kimennek a jege
sek !  *

—  Én csak a vívókra vagyok 
kíváncsi!

■—  M iért?
—  Hogy azok mit tudnak ki

vívni!

„Nem, nem, nem, nem, nem, 
nem, nem megyünk mi innen 

el"

E g é s z e n  m o d e rn  p e n te t 'o n

—  Hallottad? Somfai Elemér 
készül a modern pentatlon hatodik
számára!

—  Hatodik szám? Melyik az?
—  Valutaszerzés. . ,

Külf e lke n

—  Miért nem megyünk az olim
piára ?

—  Deviza miatt!
—  Ki az az undok fráter?

Rajzolónk
óceánjárót

megmutatja aẑ  olimpikonok egyedül helyes útját. Mindössze ki kell választani egy előkelő 
és azon vállaljon mindenki képességeihez mérten valami munkát. Egy kis hajósinasroman-

ttlCGr . . «

G y ű jté s

—  Nahát! A jégen  
gyű jt!

—  Az semmi! Én 
műkorcsolyázóhölgyet, 
volt az arcán!

—  M iféle lencse?
-— Gyűjtőlencse!

mindenki

láttam egy 
egy lencse

kezdetű pattogó csárdás hangjaira 
az Orgonista— Szalag pár kezdte 
meg. Igen nagy sikere volt a 

„Túl az operencián boldogok 
leszünk”

című keringőnek is. Hajnalfelé 
ezt a nótát játszotta legtöbbet a 
cigány:

„A deviza úszik csendesen...”
A társaság jó  hangulatban 

együttmaradt a jövő olimpiáig.

‘ü z e n e t e k :
be.

P. K. 1. Ezer pengő. 2. Küldje

F. Péter: ön beküldött egy
verset azzal, hogy pénzt nem kér 
érte, a honoráriumot fordítsuk a 
műkorcsolyázók olim piai kikül
detésére. A tip nem rossz. A  
vers annál inkább.

Asztali tenisz. Ötletét továb
bítjuk az illetékes szakbizottság
nak. Ön azt ajánlja, hogv min
den ping-pongversenyen állítsa
nak fel egy perselyt. Attól tar
tunk hogy a persely félni fog 
egyedül.

«áfe í<ian




