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Az ©budai,szombathelyi és debreceni 
kombinálj bár a hazai bír© nagyon 
nyomta, mégis könnyen verte a párisi 
Red Star és Club Francois kombinált

csapatát
O rm o s  <m  ©Is© fé lid ő b e n  s ú ly o sa b b a n  sérü lt, 

de  ci m eccs u tán  m á r  s o k k a l  lo b b a n  vo lt

Ili. kér., Sah a ria  kom b.— 
Paris válogatottja 5:1 (4:0)

.— Távirati jelentésünk —

k U J f l & s í - .
k e m é n y  e l l e n f é l r e  

b u k k a n t  L i p c s é b e n ?  

d e  k é t w á l l r a  f e k t e t t e

D j p e s t —S p W L e i p z  ( C :/ )
A napsütésben m egolvadt p á lya

cs ú s zó s  talaján nehezen  
m agára  a m a g y a r bajnok  — Ó riá si 
érdeklődés előzte m eg a lilák  
lipcsei bem utatkozását —  
félidőben a lipcsei balszélső gó l
já v a l a vendéglátó csapat s z e re z 
te m eg a vezetést — A z  újpestiek  
gó lja i k ö zü l egyet P. Szabó, kettőt 
A v a r  s ze rze tt  —  A s o rre n d  e z  
vo lt: 41. p e rc  P . Szabó fll-esbőij, 
25. p. A va r-b o m b a , 35. p. A v a r  
tejes gó lja  —  S zü net után Fo go ly  
lll.-a t Dudás, B o rs á n y lt pedig S za - 
la y  váltotta te! a csapatban  
A  h a lts o r legjobb em bere Vig volt
L ip c s e  —  10 .0 0 0  n éző  —  B é ré :  F u c h s  (L e ip z ig )

—  Telefonjelentésünk —

(Az óbudai, szombathelyi és deb
receni fiúkból összeállított kombi
nált csapat tegnap a világ főváro
sában, Párisban mutatta meg, hogy 
nagyon is életre való a magyar fut
ball. Paris kisebbfajta válogatott 
csapatot állított ki a magyar kom
binált ellen, hazai bíró vezette a 
mérkőzést, még hozzá nagyon rossz
indulatúan s ezenkívül sok minden 
más körülmény is közrejátszott a 
magyar kombinált hátrányára s 
hogy mégis fölényes győzelmet ér
tek el, hála a fiúknak, akik teljes 
szívvel és lélekkel feküdtek a küz
delembe.

A mérkőzésről egyébként az 
alábbi táviratunk számol be:)

Páris, január 16.
Pár is válogatottja ellen 5:1 

arányban győztünk 4:0-ás félidő 
után. , Maquart bíró sípjelére a 
következő összeállításban álltunk 
ki a mérkőzésre:

Vermes —  Kovács, Bíró —
Sárközi, Lutz, Magyar —
Fenyvesi, Ormos, Zilahi, Len

gyel, Belkó.
Francia támadásokkal indul a 

mérkőzés, a mi fiaink óvatosan 
kezdenek. Az első percek francia 
támadások jegyében zajlanak le, de 
szerencsére védelmünk könnyen 
rombolja szét ezeket a támadáso
kat. Már az első percekben kelle
metlenül tapasztaljuk, hogy a bíró 
minden ítélkezésével bennünket 
sújt, sőt

a 10. percben Lutzot egészen
ártatlan fault miatt kiállítja.

Játékosaink természetesen protes
tálnak a bíró ítélkezése ellen, ki
sebbfajta botrány keletkezik, mire 
közbelépek és rendet teremtek. 
Lutzot leküldöm a pályáról és 
helyére Beretvást állítom s vele 
most ez a fedezetsor összeállítása’

Sárközi, Magyar, Beretvás
Ezzel a fedezetsorral mintha 

jobban menne a játék, s nem is 
múlik el két perc, már a vezető
gólt is megszerezzük. A  12. psre- 
ben Fenyvesi megszalad a jobb
szélen, kicselezi a francia  hát
védet és a kifutó kapus mellett 
laposan a hálóba lő.

1:0
A gól felvillanyozza a fiúkat, 

óriási iramot diktálnak, remekül 
küzdenek minden labdáért. Megy 
is a játék, különösen a csatársor 
összjátéka tetszetős, de nemcsak 
nekünk az, hanem a francia  kö-

összes legújabb típusú bel- és 
külföldi márkás rádiókészü

lékek, hangszórók

Osühner György
elektrotechnikai, r á d ió k é 
s z ü lé k e k  és anyagok nagy- 

kereskedése
Készpénzért Részletre is 
Budapest, ¥!., Podmaniczky-u. 21.

Telefonszám: 1 9 8 -  46

nak tapssal tetszésüknek kifeje- 
zönségnek is, mert nem fukarkod- 
zést adni. Remek támadást indít 
el Magyar. Ormoshoz játszik, a 
debreceni „Jolly Jocker” testcsel
lel becsapja a francia fedezetet, 
kiteszi Fenyvesinek a labdát, aki 
habozás nélkül megvágja és a 16. 
percben már a második gólunk is 
megszületik.

2:0
A kétgólos előny nem teszi el- 

bizakodottá a fiúkat, akik to
vábbra is magyaros tűzzel küzde
nek. De most már a franciák is 
fel-feljönnek. Ügy látszik, a bíró 
azt várja, hogy a kapunk köze
lébe kerüljenek, mert az első al
kalommal érthetetlenül

11-est diktál ellenünk.
Hiába a bíró ítélete, mert Vér
mes nagy nyugalommal kivédi a 
büntetőt. Erre megint mi kerü
lünk fölénybe és az egyik táma
dásnál Ormos olyan súlyosan sé
rül meg, hogy levisszük őt a pá
lyáról. Négy csatárral is táma
dásban vagyunk, sőt a félidő vé
réig további két gólt érünk el. A 
43. percben az egyik francia hát
véd kézzel üt ki a kapuból egy 
labdát, 11-es, amit Fenyvesi érté
kesít.

3:0
Az utolsó percben Belkó na

gyon jól bead s Zilahi közelről 
beállítja a félidő eredményét.

4:0
Szünet után 10 emberrel ját

szunk, mert Ormos sérülése olyan 
súlyosnak bizonyult, hogy nem 
állíthattuk őt játékba. Csonka 
csapatunk ellen a franciáknak 
jobban megy, többet vannak 
frontban, de a következő gólt 
mégis mi szerezzük meg. A  10. 
percben Belkó beadásából az 
egyik francia hátvéd öngólt vét.

5:0
Ezután lefékeznek a fiúk, te

kintettel a holnapi meccsükre. A 
franciák erősen feljönnek és a 21. 
percben sikerül is nekik a tiszte
letgólt megszerezni.

5:1
A játék végéig a franciák ma

radnak támadásban, de nagysze
rűen működő védelmünk miatt 
nem tudnak további eredményt 
elérni.

A  csapatunk minden tagját di
cséret illeti lelkes játékáért. Hogy 
mégis kiemelem Vermest, Bírót, 
Kovácsot, Fenyvesit és Belkót, 
ezt teszem azért, mert ők egé
szen elsőrangúan játszottak. Or
mos állapota a mérkőzés végére 
örvendetesen javult.

Komor Ödön.

A Szeged FC tegnap érkezett 
haza túrájáról. A pesti játékosok 
már a fővárosban lemaradtak, mi
után az egész gárda február 1-ig 
szabadságot kapott. A játékosok kö
zül az első mérkőzésen megsérült 
Lukács sínyli még mindig sérülését, 
de a tavaszi kezdetne valószínűleg 
ő is rendbejön.

Drezda, január 16. 
Nincs negyedórája annak, hogy 

a pályaudvarról beérkeztünk a 
szállóba. Eredeti tervünk is az 
volt, hogy a lipcsei mérkőzés után 
azonnal vonatra ülünk s vissza
jövünk ide, a főhadiszálásunkra, 
ahol az egész hetet töltöttük és 
ahol holnap a nagynevű, fényes 
tudású Dresdner Sport Club csa
patával, a Jimmy Hogan által 
trenírozott legénységgel, Richard 
Hoffmann együttesével kell meg- 
küzdenünk. Tervünkben csak any- 
nyi a változás, hogy Langfelder 
Ferenc, túravezetőnk, kénytelen 
volt Lipcsében maradni, mert bi
zonyos ügyeket még nem tudott 
elintézni a vonat indulásáig. A 
csapat azonban, itt piheni már ki 
a mérkőzés fáradalmait, s remé
lem, hogy teljesen fitten áll ki 
holnap, hiszen senki sem sérült 
meg.

A  mai játék meglehetősen 
sokat kivett a fiúkból,

bár azok a második félidőben tar
togatták már erejüket a holnapi 
nagy csatára.

A z első félidőben azonban 
nehéz volt a harc s meg kel
lett küzdeni nagyon a győze

lemért.

sport-, korcsolya-, 
hocki-, túra-, vadász-
cipőbe és csizmák
v íz h a tla n  m inőségben
Jakabovitsnál,
Wssselényl-utea 35. n .

„Egyesületeknek árengedmény”

Igen nagy érdeklődés várta a 
mérkőzést, melynek ragyogó nap
sütés kedvezett. Ez a jó  idő azon
ban nem volt jó  a pályának, mert 
annak talaja

megolvadt, csúszóssá, raga
dóvá vált.

Ennek lett az eredménye, hogy 
nagyon nehezen kapott lábra a 
csapat s ennek tudható be a lip
cseiek vezető gólja is, mert Kő
vágó a döntő pillanatban meg
csúszott a kapu előtt s nem tudta 
elfogni a balra tartó labdát.

Csapatunk különben következő 
összeállításban vette fe l a har
cot:

Aknai —  Kővágó, Fogoly III.
—  Borsányi, Volentik, V íg —
Sas, Avar, Sáros, Vörös,

P. Szabó.
A hazai csapat sokkal biztosab

ban áll a lábán már az első per
cekben. A mieink nagyon csúsz
kálnak s nem tudják megtalálni 
a mozgás biztosságát a kellemet
len talajon. Hamarosan fölényt 
szerzünk azért, de ez a fölény 
nem meggyőző s teljesen meddő, 
eredménytelen.

így telik el csaknem a félidő 
első fele, mikor a 20. percben a 
lipcsei jobbszélső megugrik, jól 
ívelt centerezéssel küldi át a lab
dát a másik szárny felé. Kővágó 
ott van a labda vonalában, de 
megcsúszik, mikor el akar star
tolni s így

a labda akadálytalanul jut
el a balszélső elé, aki védhe-
tetlenül vágja be Aknai háló

jába. (0 :1 ) .

A csapat erősen belefekszík, hogy 
az egyenlítést minél előbb kierő
szakolja. A német fiúk azonban 
teljes gőzzel védekeznek. Hiába 
jár a labda szinte állandóan a 
lipcsei tizenhatos táján, eredmé
nyesek nem tudunk lenni. Több 
szabadrúgást is rugunk a .tizen
hatos környékéről, ez mutatja az 
ellenfél védekezésének erejét, 
Avarnak azonban ma nincs sze
rencséje a rúgásaival. Nem is egy 
akad olyan, amely a kapufáról 
pattan vissza, a hálóba azonban 
nem jut be a labda.

Szünetben kénytelenek vagyunk 
változtatni az összeálításon.

Fogoly helyére Dudás kerül, 
Borsányit pedig, aki a hét fo 
lyamán gyengélkedett, Sza- 

lay váltja fel.
A  csapat azonnal lendületesen 

kezd és támad. Nem is marad el 
az eredmény. A 4. percben ugyan
is P. Szabó elfut, Vörös elé ját
szik, akinek lövését azonban a 
bekk kézzel fogja  el.

A megadott tizenegyesből 
szerzi meg P. Szabó biztos 

rúgással az egyenlítést.
(1 :1 ).

Sokkal nyugodtabban és folyama
tosabban játszik most már a csa
pat tovább. A  pályát is jobban 
megszokta, otthonosabban mozog.

(Folytatása a 4. oldalonj
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Tavaly hetedik volt, idén állan
dóan az alsó régiókban tanyázott 

az

mm,
pedig alig változott a csapata 

— Saját tudósítónktól —
Két évvel ezelőtt állt csak az MTK 

olyan rosszul a bajnoki táblázatban, 
mint most. Tavasszal nagy harc folyt 
álékor  ̂a kiesésért, de az izgalmas 

?vasokkal tarkított — hajrában 
msgis sikerült benmaradni a kék- 
fehereknek az első osztályban. Tavaly 
azután kitűnően szerepelt a csapat és 
végeredményben a 7. helyen kötött 
ki. Annál nagyobb meglepetés azért, 
hogy most ősszel ilyen alárendelt sze
rep jutott a kék-fehér amatőröknek. 
Pedig a tavalyi gárdából alig egy
két játékos nem szerepel az idén." 
r Mar a bevezető edzömérkőzéseken 

látni lehetett, hogy valahogy nem 
megy a játék a kék-fehéreknek. És 
az aggodalmaskodóknak igazuk lett. 
Az első meccs kudarccal végződött 
(UTE 2:4), majd utána Postás
vereség következett (1:4). Nagy meg
lepetésre az URAK-tól is. súlyes ve
reséget szenvednek 1 :6-ra, de a 
BSzKRT-tól már balszerencsével kap
nak ki (1:2). Mikor aztán a 33FC- 
vel szemben sem bir helyt állni a 
csapat (2:5), az utolsó helyen fek
szik. Az első győzelem után (FVSK 
í :3 )  ' azonban elkerül a dicstelen 
helyről és a szomszéd MÁVAG-gal is 
3:3-ra végez.

A III. kér. TVE elleni csatát 
a pályán elvesztik a játékosok 
(2:3), a zöld asztalnál azonban 
a Vívók járnak rosszul és a két 

pont átvándorol Óbudáról.
Ez a két pont végeredményben a 11 
helyet jelentette. Soron következett 
ezután a Törekvés elleni meccs, amit 
2:10!-re elvesztenek. Végre a veze
tőség is megunja a sok sikertelensé
gét és átszervezi a csapatot. Ennek’ 
aztán meg is van az eredménye:

S M

rossz kezdet 
yfán összeszedte 
megél o Sabaria

A távalyi bajnokságon  rmyt®f@ft®k
alapiján a fiatalokkal frissített csa 
pattól várt további fejlődés elma
radt — Miért? — Fáradtság, icedv- 
telenség, érdekiődéscsiSk kenés, 
gondviselésbe!! hanyatlás, bixony- 
folcsn&ácf az életben

SzombafheSy őszi csapata
- és gondjai

az előző héten nagy formát ját
szó BSE-t 1:0 arányban legyő

zik.
Most megverik a BEAC-ot is 2:0-ra, 
de az utolsó két meccsen ismét alul 
maradnak: Elektromos 2:3, FTC
1:2.

Az alábbi 20 játékos szerepelt az 
idény folyamán:

Kovács 13, Iványi 13, Konrád 13, 
Virág 12, Gábor 11, Hódi 11, 
Kecskeméti 11, Toldi 9, Kállai 8, 
Bacsai 8, Ferénczy 8, Semsei 6, 
Klamár 5, Rácz 4, Zborai 3, Cketi 
2, Gyula 2, Váradi 2, Sass 1, Pé- 

térffy T.
A kék-fehéreknek pompás-ifjúsági 

és MILL gárdájuk- van.'A  vezető-' 
ségnék a tavasz folyamán, gyökeres 
változtatásokat kell eszközölni a csa
paton, mert: mégis csak jobb ma 
benmaradni az első osztályban, mint 
holnap megnyerni a MILL-bajnok- 
ságotl

Kohn, az UTE csatára visszaama- 
tőrizálása után ismét anyaegyesüle
tében fog tovább futballozni.

A szombathelyi csapat az el
múlt fordulóban is hű maradt ön
magához. Ahogy az elmúlt években 
is rendszerint hozott valami me, 
lépőt, éppen úgy meglepte ebben a 
bajnoki évben is a futball világát.

Jól emlékszünk, hogy a szétvá
lasztás utáni első és második évben 
a Sabaria csapata volt az, amely a 
vidéki futball erejét, a vidéki ala
kulatok tudását leginkább kifeje
zésre juttatta, sőt az egyik észtén 
dobén egészen komoly jelöltje volt 
hosszú időn át a bajnoki címnek is.

A fővárosi nagy csapatok 
állandó réme tudott lenni

Saját tudósítónktól —

fogadott az egész sporttársadalom 
A Sabaria ekkor átszervezte

s nem egy szenzációszámba menő 
eredményével juttatta kifejezésre 
azt a felfogást, hogy ereje, tudása 
ott áll a legjobbak vonalában. S 
erre a nagyszerű szereplésre követ
kezett a váratlan és máig is érthe
tetlen fordulat: a csapat kiesett az 
első ligából. Kétévi dicsőséges küz
delem, ragyogó sikerek után követ
kezett be ez a fordulat, amit szinte 
az utolsó mérkőzésig hitetlenkedve

a i z o
ha fenyőfii rciőt vásáro’, mert utánoz
zak a 10 év óta Európaszerie hasz

nált‘és kedveltPELAVIN
tablettákat. Csak eeyedül a négy- 
szögletes alakú Pilavin a valódi és 
egyedül a Filavra áll tengeri sóból 
és szibériai lenyöklvonotból, a test 
ápolás és belélegzés hatásos szerei
ből. Csakis négyszögletes Plla- 
vlnt fogadjon el a szaküzletekben

40 fiHérért

csapatát s az új, fiatal tehet
ségekkel könnyen, egészen 
magától értetődően nyerte 
meg a második liga bajnok

ságát.
S amint ismét megjelent az első 
ligában, 'nem szorult a régi tekin
tély támogatására, mert —  jól 
emlékszünk —  az eímúltévi bajnok
ságban már egészen komoly szere
pet tudott játszani s olyan egész
séges, friss, komoly kiforrottságú 
futballt hozott ismét magával, 
amely nemcsak jó eredményeket 
jelentett, de teljes bizalmat is biz
tosított számára a futball világá
ban. Általános volt a hit, hogy az a 
kitűnő játék, amelynek Szombat
hely már régóta melegágya,-ismét 
teljes mértékben érvényesül a Sa 
baria együttesében s megfelelő fej
lődés mellett a Sabaria ismét olyan 
szerepet játszik majd a magyar 
futballban, mint játszott a szétvá
lasztás utáni első években.

Az idei év azonban csalódást ho
zott.

A várt fejlődés elmaradt,
a csapat úgy kezdett, hogy ismét 
meglepetést lehetett várni tőle. 
Olyan meglepetést, hogy előzőévi 
eredményeit és szereplését megcá
folva, ismét a bajnoki táblázat vé
gére esik vissza. Sorra vereséget 
szenvedett a csapat ellenfeleitől s 
öt bajnoki mérkőzés után még pont 
nélkül állott. Ott volt s mintha oda 
is ragadt volna neve a táblázat 
utolsó helyéhez, míg végre

október közepén sikerült az 
elsg két pontot kiharcolnia.

Vasárnap, 1932 január 17.

Ennék a szereplésnek az okát 
csodálkozva kereste a futball világa. 
A felületesen szemlélők abban lát
ták az. okot, hogy Hollós és Bor
bély kivált a csapatból az elmúlt 
év végén s az új bajnoki évre nem 
találta meg igazi formáját, össze
állítását a csapat. A mélyebben 
latók azt is észrevették, hogy

az együttes játékmódjában,
stílusában is van valami 

zökkenő,
vagy legalább is hiányzik a csapat 
játékának az a simasága, amit az 
elmúlt évben mutatott.

Amint azonban fordult a hely
zet s a Sabaria egyre-másra sze
rezte a pontokat, hogy fokról-fokra 
előbbre kerüljön a sorrendben, 
meg kellett látni, hogy mélyebben 
fekvő okok akadályozták a szom
bathelyieket az idei jó, sikeresebb 
szereplésben. A csapat megtette a 
magáét. A szezon második felében, 
átlábolva az összeállítási, csapata 
alakítási bajokon,

magára talált s előre tört.
Kialakult a sokat változott csatár
sor összetétele s egyszeriben ered
ményesebb, sikeresebb játékra vált 
képessé a csapat. Ennek a körül
ménynek hatása jelentkezett abban, 
hogy végeredményben a nyolcadik 
helyre juthatott a Sabaria, bár a

el ne
felejisd

szerzett hét pont nem igen bíztató 
a jövő szempontjából.

Mégis dicsérettel és elismeréssel 
kell megállanunk a Sabaria telje
sítménye előtt, ha tudjuk, mekkora 
erőfeszítésnek, micsoda keserves 
körülményeknek az eredménye az. 
Tudni kell ugyanis, hogy

a szombathelyi sportviszo
nyok alaposan megváltoztak
a Sabaria élete sokkal súlyosab

ban nehezedett meg, mint általá
ban gondolni lehet. Szombathely 
városának közönségében nem tu
dott már annyi lelkesedést kivál
tani a Sabaria, mint' az elmúlt évek
ben s a közönség támogatása lénye, 
gesen megcsappant. Maga a hiva
talos város eddig sem igen nyúlt a 
Sabaria hóna alá s az elmúlt sze
zonban sem nyújtotta feléje segítő 
kezét. Ezen a téren csaknem azt le
hetne mondani, hogy Szombathely 
a leginkább szűkkeblű volt eddig a 
vidéki városok között a városát 
képviselő csapattal ' szemben. Le
het, hogy a Sabaria elmúlt évek
ben mutatott ereje, életképessége 
volt egyik oka annak, hogy a hiva

talos város nem igen vetett ügyet 
arra az alakulatra, amely sok és 
értékes dicsőséggel övezte itthon és 
külföldön egyaránt a város nevét. 
De ha így volt is ezelőtt, az elkö
vetkezett szükség napjaiban meg 
kell látni ennek a kitűnő alakulat
nak a vergődését, a benne tömörült 
játékosok komoly gondját, nehéz 
helyzetét.

A közönség kisebb érdeklődésé
nek oka mindenki előtt tisztán áll. 
A gazdasági bajok, a keserves élet 
megtizedelte Szombathelyen a mér
kőzések látogatottságát, a város 
urainak elzárkózása és rideg maga
tartása azonban bizonyos rövidlá
tást jelentene most már. Annál is 
inkább, mert

maga a Sabaria vezetősége 
is belefáradt a harcba, áldo
zatok hozásába. Az elmúlt 
szezonnak talán éppen ez 

volt a legnagyobb baja.
A Sabaria nagyrészt gazdátlanná 
vált s a játékosok azt látták, hogy 
jövőjük semmiképpen sincs bizto
sítva. A csapat most is jó lehetett 
volna kellő körülmények között, a 
vezetés azonban jóformán teljesen. 
csődöt mondott az alakulatban, a 
társadalom részvétlensége magára 
hagyta a csapatot. Kopfensteiner 
Manó, a Sabaria elnöke, teljesen 
magára maradt az alakulattal s a 
többiek, a szombathelyi társadalom 
tagjai, a régi vezetőség emberei, a 
régi dicsőségek élvezői és részesei, 
nem tudnak és nem akarnak többé 
a sporttal törődni.

Ez a részvétlenség és közömbös
ség hozta azt a nyugtalanságot, 
idegességet, ami a csapat játéká
ban jelentkezett.

A játékosok között kitűnő 
tehetségek vannak

s a fiatalok —  Belkó, Kovács II., 
Iglódy, Sárközi, Janzsó, SzaniszUí 

valóban nagy fejlődés . előtt 
állanak, amint az öregebbek is 
megállják még helyüket s viszik, 
tanítják az újabb, generációt, de

ennek a tehetséges társaság
nak több nyugalomra, meg
értésre, biztosságra, gondta
lanabb életre volna szüksége.

A vezetőség mindezt nem: tudta 
megadni az elmúlt fordulóban, ez 
volt az oka a csapat váratlan ha
nyatlásának, visszaesésének. Nem a 
szakszerűség hiánya, vagy a szak
szerű vezetés elégtelensége okozott 
bajt a szombathelyieknél* hiszen 
ezen a téren nem lehetett a bajok 
forrását megtalálni, hanem csakis 
a reménytelen helyzet, amelyben a 
játékosok voltak, vette el a csapat 
játékkedvének egy részét, tehetsége 
kifejlődésének lehetőségeit.

A helyzet már-már tarthatatlan 
volt Szombathelyen. Úgy látszik 
azonban, hogy a város mostani pol-

»Rugász<af«
Irta.- Igmándy Géza

—  Átok ül rajtunk! Még így 
sem bírunk azzal a pokoli fajzat- 
tai! . . .

Az öreg tekintetes asszony ér
telmetlenül pislantott fel kötésé 
bői, mert az ura úgy dohogott, 
krákogott és a végén önmagát 
nekitüzesítye, úgy kiabált, hogy 
a lába ' előtt békésen elnyúló 
Medve komondor is feltápászko- 
dott és kopogó körmeivel végig
cammogott a verandán s bebújt a. 
ciprusfák közé.

—  Ha érzik, hogy nem olyan 
ügyesek, ’ miért állnak ki velük? 
Bezzeg vívásban és lovaglásban 
mi kerekednénk felül! De az a 
„rugászat” ?! , . . Csak rontja .a 
magyar név becsületét . , . „Ru
gászat” !! . . .

Harsogott a- hangja s annyi 
gúny pergett ki abból az utolsó 
szóból, hogy gyilkolni lehe'tett vol
na vele.

—  Ha a mi fiúnk is erre vete
mednék —  elharaptá a többit, 
mert az asszony öléből hátborzon
gató, csörömpöléssel leesett az olló 
a kövezetre. Elkapta az újságot a 
szeme elől s vékony aranykeretes 
szemüvege . - fölött odapislantott, 
azután kissé megcsillapodva, de 
határozottan folytatta: —  Kita
gadnám. Ki én, még a nevemet is 
elpöröiném tőle.

— ..Ugyan, ugyan, édes uram —  
riadozott a fehérhajú, szelíd asz- 
szony —, de felpaprikázta magát

azzal a „rugászaítal” . A tenisz el
len nincs kifogása, pedig az is 
labda.

— Mert azt ütik és nem lábba! 
rúgják! A ló él s lábából. Meg a 
szamár! . . .

Olyan haragosan fordított, hogy 
félig berepedt az újság lapja.

—  Még hogy egy halasi Halassy 
de genere Ond legyen „rugász” ?

A jó asszony nem ellenkezet' 
tovább, fölvette az ollót s dolgoz
gatott, Csak a szíve, az az ösztö
nös, kifürkészhetetlen anyai szíve 
telt meg aggodalommal, mert neki 
is volt egy diákja, akit nemcsak ő 
látott gyönyörű szál legénynek, 
hanem még az a felfuvalkodott 
alispánná is azt mondta most 
farsangon a megyebálon, hogy 
olyan ez a Halassy Ákos, mint az 
apja kastélyához vezető út két ol
dalán hajladozó jegenyefák. Pedia 
azt a fasort emlegeti!: a hetedik 
vármegyében is.

—  Fölmennek Becsbe és Így 
csúffá teszik őket azok a sörös
hordók! —  dörmögte az öreg 
felállt. Az újságot a felesége elé 
tette az asztalra. —  Kimegyek a 
tiszttartóval a határba. Még a hé
ten szeretném megkezdetni az ara
tást. Vacsorára itthon leszek, szí
vem . .

Gyengéden megcsókolta magas, 
alabástrom homlokát s fiatalos lé
pései hamarosan belevesztek a 
sárgakavicsos útba.

Az asszony bizonytalanul nyúlt 
az újság után. A aportrovatot ke
reste. - •'

—  Igen. Értem —  suttogta —,

az öreg kurucnak csak az fáj, hogy 
Bécsben kapott ki a magyar csa
pat . .  . Hanem ha győztek volna 
a mieink! . . . '

Szorongó, ismeretlen érzés tele
pedett a lelkére. Homályos sejte
lem kavargott a fejében.

Ákos tavaly aratáskor már itt
hon volt . . . Igen, két héttel 
előbb megjött . . . ■

Mohón falta a betűket. A ma
gyar csapat egyik játékosának Ge
réb a neve. Egy pillanatra meg
szédült. ■ 4 ■ i

—  Az etf leánykori nevemen sze
repelt . . . Félt az apjától... Iste
nem, mi lesz itt, ha megtudja... 
De hogyan nem vette észre az ap
ja ezt a nevet? . . .  •

Tűnődéséből erős, de mégis 
gyengéd karok ölelése riasztotta 
fel. Megérezte, hogy a fia áll 
háta mögött. Nagy lélekzettel, gör
csös reménykedéssel támadt rá.

—  Bécsből jöttél?
—  Nem. Pestről. Miért? —  cso

dálkozott Ákos, de nem tudott ke
zet sem csókolni, mert az édesany
ja kétoldalt szorította a fejét és 
mereven nézett a szemébe. Azután 
lassan magához vonta s homlokára 
tapadt az ajka.

— Ügy féltettelek, kis fiam...
— Miért tetszett Bécset emlí

teni?
— Láttam a szemedből, hogy 

aláptalan a gyanúm. A válogatott 
csapat egyik játékosa Geréb.

— Igen, hallottam. Csak sport- 
baú használja, mert idegen hang
zású az övé.

— Te nem futballozol?

—: Talán kétszer-három&zor
próbáltam. Érdekes, szép és fér
fias sport, nekem . . .  ' '1

—  Ne folytasd, fiam —  rimán- 
kodott az anyja. —  Édesapád 
olyan dühös, hogy alig bír magá
val. Ismered politikai elveit.

—  Kuruc a legjavából —  csil
lant fel a fiú szeme.

—  Csak az fáj neki, hogy Bécs
ben kaptunk ki . . , Én meg azt 
hittem, te is bent voltál a csacsi
ban. A  Geréb név . . .

—  Nem, édesanyám —  komo
lyodott el a fiú — , én egész télen 
vívtam szorgalmasan. Ha megér
kezik a podgyászom, megmuta
tom, miket nyertem.

—  Kisfiam 1 —  repesett az anya 
s magához ölelte az ifjú óriást.

Minden versenyt megnyer
tem, amiben indulhattam —  sze
rénykedett elpirulva, majd ismét 
keményen csengett a szava. —  De 
Halassy néven szerepeltem s ak
kor sem bújnék álnév alá, ha nem 
győztem volna. A sport fogalma...

-  Jó, jó, elhiszem. Gyalog jöt
tél a vonattól? Miért nem írtad 
meg? Hogy örül majd édesapád! 
Éhes vagy, úgy-e? . . .

A jó anya többre nem volt ki
váncsi. Neki az a boldogság, hogy 
íazajött a fia.

Az öreg Halassy igen jó kedv
vel érkezett meg a határból.

- Ilyen termésünk nem volt, 
mióta az eszemet bírom. Ha az Is
ten megsegít, a kutyánk sem lesz 
sánta. Hát te kölyök, mit csináltál 
abban a nagy faluban?

—  Itt az indexem, édesapám.
Az öreg úgy magához ölelte,

hogy -— mi tagadás — , elállt a lé- 
lekzete is. Micsoda ölelés volt ez!

—  Itt meg a  díjak! >— szólalt 
meg a sublót mellett a csillogó- 
szemű anya. — 'Hat első díj s va
lamennyi kardvívásért.

A vén kuruc öles alakja kiegye
nesedett, fölszegte a nyakát s a 
szeme a szoba falán táncolt. Tapo
gatva megfogta a fia kezét s oda
húzta magához.

—  Nézd meg jól ezeket a képe
ket . . . Halassy valamennyi. . .  
Kardforgató, vitézi nép égy szá
lig . .  . Azzal a karddal szerezték 
a becsületüket és földjüket, amit 
markolnak . . ötszázéves ma
gyar történelem tekint itt le rád, 
fiam . . .

ösazeszorult a torka.
—  Halassy Ákos meg —  bököd- 

te ki halkan — , a nagyságos fe
jedelem vitézlő tábornoka volt. Ro
dostóban temette el Kelemen 
diák . . .

A vacsora vidám poharazgatás- 
sal ért véget.

Nagy-nagy örömöt okoztál 
nekem, Ákos . . . Az index is, meg* 
ezek a medáliák is . . ; Ezzel el
felejtetted velem, azt a szégyent, 
ami a „rugászattal” érte a mar 
gyár nevek

—  Tudom, édesapám, Bécsben.
—  Ott Bécsben. Hiszen ha Ró

mában, Párisban, Londonban, vagy 
mit tudom én, hol, legyőzik a ma-' 
gyárt, hagyján, de Bécsben csak 
neki szabad felül maradnia . . . 
Most biztosan szűk minden bécsi
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karmestere több megértéssé! lesz a 
Sabaria iránt, mint amennyivel ez
előtt & város a csapattal szemben 
volt. Ha azok a tervek megvalósul
hatnak, amelyek most Szombathe
lyen előtérben vannak, ha a játéko
soknak meg tudják szerezni a szük
séges nyugalmai és megfelelő já
téklehetőségeket, akkor a tavaszt 
fordulóban isméi viszont láthatjuk 
azt a Sabariát, amely öröme lehet 
Szombathely városának s megbe

csült tagja & magyar futball élcsa
patainak.

Ez esetben a Sabaria ismét meg
lepetést hozhat. Azt a meglepetést, 
hogy jobban szerepel, mint az el
múlt szezonban. Ezen a téren 
ugyan vérmes reményekkel nem 
szabad feléje tekinteni, hiszen a ta
vaszi küzdelmek sokkal nehezebbek 
és a tavaszi pontok sokkal nagyobb 
harcok árán szerezhetők, meg min
denkor, mint az ősziek voltak

Öt vereséggel Indult a Sabaria,
de miéta Borbély visszakerült e 
szombaflieSyiekliez, m ar csak ez 
U'pesttől és a Hungáriától 

■ kaptak ki
15 já t é k o s  k ö z ö l  4  já t s z o t t a  v é g i g  a z  ®$xi 
b a jn o k i  I d é n y t  a  S a b a r ia  c s a p a t á b ó l

A lenti táblázat is mutatja, 
hogy a szombathelyiek milyen rósz. 
s t j . öt vereséggel indultak a baj
nokságért. Első meccsen két, a kö
vetkező három mérkőzésen egy- 
egy, majd az ötödik mérkőzésen is
mét két góllal kaptak ki. A hatodik 
mérkőzésre visszakerült a szombat, 
helyi csapatba a III. kerületi FC- 
nek átadott Borbély. Innen kezdve 
fordult egyet a Sabaria sorsa. A 
hátralevő mérkőzéseken már sike
resebben szerepelt a csapat, csak 
az Újpesttől és a. Hungáriától szen
vedett vereséget. Újra két és egy 
góllal. A többi meccsein pontokat 
gyűjtött a szombathelyi gárda.
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1. Vermes 1 2 8
2. Kovács I. 1 2 3
8. Janzsó 1 2 3
4. Sárközi 1 2 8
6. Vámos 1 2 S
S. Szaniszló II. 1 2 3
7. Igiódy 1 2 8
8., Kovács II. í 2 3
9. Hollós 1 2 3

ÍÖ. Szabóid 1 2 —
11. Bclkó 1 2 8
12.' Somogyi — 1
13. Varga
14. Seper
15. Borbély —

— — —

15 játékos mutatta be tudását a 
szombathelyi csapatban, amely 
csak az idény végére szedte össze 
magái lelkileg és találta, meg he
lyes összeállítását. Az utolsó há
rom-mérkőzést játszották csak vál
tozatlanul ugyanazzal a csapattal, 
bár nem szabad figyelmen kívül 
hagyni azt sem, hogy a csatársor 
összeállítása a fordulópontot je
lentő Somogy-mérkőzés óta állan- 
dó- A 15 játékos közül mindössze 
négy küzdötte végig a szezont: a 
két hátvéd és a két szélső.

A szombathelyiek összefoglaló
statisztikája 
kező:
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8  nagy raktára, a legjobb mi- 
l| tf ü  nőségben olenó árakon

P á r t o s  A r t h u r
Budapaat, VI., KlrAiy-u. e. simán?! sdraban 

Találón: AbI. 223-50 
taicsliletgkiKk, csoportoknak non iOedwrmín?

* Álmatlan éjszakái nem tesznek, 
ha fürdőjébe tengeri sót és szibériai 
íenyőkivonatot tartalmazó Pilavint 
tesz.

* Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.

A P. Törekvés megóvta a Oompac- 
tor ellen 1:0 arányban elvesztett mér
kőzését MüHer jogosulatlan szerep
lése miatt.

mellény . . . Hiába, csak kard 
való a. mi kezünkbe, nem fesíím 
ánglius labda . . .

A  nagy vakáció olyan gyorsan 
elszállt, mint ahogyan eltűntek a 
fecskék az eresz alól. Ákos vissza
utazott a fővárosba s otthon a 
két öreg mindennap az újság vé
gét böngészte először.

—  Különös, hogy a múlt télen 
nem olvastuk Ákos nevét.

—  Mert annyira gyűlöli a „ru- 
gászatot” , hogy . a sportos oldalt 
mindig átlapozta —  mosolygott az 
asszony.-

—  Ez is csak „rugászatról”  ír, 
hogy gömbölyödné már hozzá a 
szerzője -— dörmögte az öreg. — 
Én bíz* most sem olvasom el.

Mivel pedig az asszony sohasem 
ért rá a háztartási gondok miatt 
az újságot lapozgatni, csak azt 
tudta, am:t az ura felolvasott. Ka
rácsony előtt kétszer bukkantak rá 
a fiúk nevére. Azonnal gratuláltak 
neki. Tavasszal azonban hasztalan 
kereste az apja aggódva, ideges
kedve, más nyerte a vívóversenye
ket, Irt kétszer is,, mire a gyerek 
válaszolt.

—  Erős tréningben vagyok. 
Május végén fogok szerepelni. Ak
kor valószínűen olvassák majd a 
nevemet,

Teltek-műltak a napok s a má
jusi eső): megint csak növelték a 
Halasay-birtok vetéseit

— Nem volna itt semmi hiba 
sem — zsörtölődött az öreg az új
ságát forgatva —, csak arról a 
ltö1yök-’ől o!vashatnék már vala
mit. De csak „rugászat”  az egész 
rovat . ■» »

Undorral letette s bújta a ha
tárt. Várta a jó  termést és a fia 
jjabb diadalát.

Az eldugott kis faluba nehezen 
érkezett meg a pesti újság. Június 
második napján az öregek már 
megint a verandán üldögéltek. A 
Medve kutya fehér bundáján ra
gyogott a forró napsugár.

—  Május végére írta a verse
nyét s mi még ma sem tudunk ró
la . .  . Talán csak nincs valami 
baja? törte meg a csendet
a férfi.

Lopva egymásra néztek. Az asz- 
szony öléből csörömpölve csúszott 
le az olló s  a vén komondor hara
gosan kocogott le & tuja-fs alá.

—  Nincs baja, mert én megér
zem —■ töredezett ki az asszony 
szájén a bizakodás, de nem foly
tatta mert az ura belefúrta a fe
jét az újságba, nagyot hördült s 
öklével akkorát csapott a diófa- 
asztalra, hogy még Medve is el- 
vakkantotta magát.

—- Idehallgass, anyja! — Becs
ben van a fiad! . . .

összebújva olvasták a nagy
betűs címet: Labdarugóink fényes 
győzelme Bécsben. Halassy Ákos 
vívóbajnok rúgta a győztes gélt az 
osztrákoknak.

— Ügy-e megmondtam, hogy 
nincs baja, mert megérezném —  
sírdogált az asszony boldogan az 
ember meg  ̂ kihúzta magát s le
kapta orráról az elhomályosodott 
aranyos pápaszemet

— Látod anyja, az igazi kuruc- 
ivadék még a ..rujászokat”  is győ
zelemre vezeti Bécsben! . . .

m u t* * * * , mwrnmm
P a r i s b a n
már összeállították a 
[ovo vasarnap Becs
ellen kiálló csapatot

— Távirati jelentésünk —

Páris, január 16.
Igen nagy érdeklődés előzi meg a bécsi válogatott csapatnak 

párisi szereplését. Hiszen tudja mindenki, hogy a bécsi együttes 
a híres osztrák válogatottal azonos,

A párisi egyletek ligája már összeállította Páris csapatát 
erre a fontos mérkőzésre, amely január 24-én lesz a párisi Buf- 
falo Stadionban, még pedig a következőképpen:

Tassán
Racing
Anatol

Racing

vagy Chaisaz
Stade Fv.

Farkas
Club Fr.

Fínot
CA Paris

Bunyan
Stade

Pinel
Red Star

Gautheroux
Racing
Mercier
Club Fr.

Rígollet
Club Fr,

Pavillard
■Stade Fr.

Galey
Racing

Á. csapat nem sokban különbözik attól, amelyik decemberben 
6 :l-re  intézte e! Berlin válogatottjait. A fedezetsor pontosan azo
nos. A  védelem határozottan jobb annál, mint amelyik a berliniek 
ellen játszott.

A  kapus személyében még nem döntöttek, de nincs lényeges 
különbség a két je lö lt , képességei között.

A  csatársor ment át a legnagyobb változáson, mert Lafargé 
center közben megsérült. A belső hármasról az itt a vélemény, 
hogy szép futballt tud játszani, de nem eléggé eredményes.

I f f  p e s t  s z e r e p l é s e  
n a g y o b b  e s e m é n y  
D r e z d á b a n , m in t  
a  k o m b ln á íia k é  
i e í i  v o l n a

B á n ya ! fáiig „ h a z a “ "főit  
D rezdába  — A DSC csa p a 
tában  t ö b b  „ to lo g a tá s
w árhaíó

i é é

Saját tudósítónktól

T a r t s a  m e g
telepes készülékét, de vegyen hozzá

PÜRTRIX
anódSe’opet, me yet p'. egy 3 csö
ves készüléknek átlag 2 órai hasz
nálatánál evenként ®sak egyszer 

keli cserélni esklflösileges VÁRTA fiilelepel,
melyet ily igénybevételnél évente nt 
csak három szor kell áramma. {el

tölteni
üapiiati ráta rádiókereskedőnél

3 9 0 0  s z e m é ly e s  tr ib ü n  
é p ü l a z  E le k tro m o s 

$ p o r t i © ,  e p e i t
-  isajál tudósítónktól —

Á tavalyi tűzvész után az Elek- 
tromosok fokozott erővel láttak 
hozzá sporttelepük újjáépítésé
hez. A  remek, modern klubház 
felépítése után most tribün épí
tését vették tervbe. Az erre vo
natkozó engedélyi; már megkap
ták és az építési munkálatok már 
február elején meg is fognak in
dulni. A tribünön kb. 3000 ember 
fér él. Ezzel egyidejűleg új csó
nakházat is építenek.

Bányai Lajost,
Újpest trénerét a középnémet ke
rület vezetősége meghívta, hogy 
nyolcnapos kurzust tartson a szövet- 
ség által kijelölt szakembereknek. Az 
újpestiek edzője természetesen öröm
mel vette a meghívást s annak az el
következő héten eleget is fesz. Ilyen
formán Bányai Lajos aligha tér hasa 
az Újpest csapatával, hanem téli. 
szabadidejének nyolc napját minden 
valószínűség szerint ott tölti majd a 
kösépémetek körében.

1 p ó ló in  bíróság rágalm azás
nak találta t o l n a k  M iskolci 

ellen le li  vallom ását
A z  A t t i la  T u r u ! -ü g y  

f o l y t a t á s a
— Saját tudósítónktól —

Miskolc, jasaár 16.
Az emlékezetes Attila—Turul

ügynek újabb fejleményei vannak. A 
futbalísportban őrök kárhozatra ítélt 
Miskolci, az Attila kitűnő közép-

Tírezda, január 15. 
Újpest ittléte egé

szen felforgatta 
Drezda sportját. Az 
érdeklődés nem csu
pán a magyar baj
nokcsapat személyé, 
nek szól, hanem 
nagy része van eb

ben annak a körülménynek is, 
hogy Újpest edzője, Bányai Lajos, 
aki a háborúutáni években Közép- 
néme tor szag bán, főként -pedig 
Drezdában aratta első nagy edzői 
sikereit. A Guts Muts csapatát, 
a DSC örök riválisát, elvezette 
annak idején egészen a kerületi 
bajnokságig. A  Guts Muts azóta 
se nyert bajnokságot. Bányai 
régi barátai tehát egymás kezébe 
adják a szálló kilincsét. A csü
törtöki autókirándulás, amit a 
szász Svájcba terveztek, a rossz 
idő miatt elmaradt. Bányait ezen 
a délutánon Geissler, a Guts Muts 
ma is kitűnő hátvédje látogatta 
meg és magával hozta remek 
sportalbumát is, amiben nagyon 
sok magyar játékos fényképével 
is találkoztunk.

Drezdában —  meg kell írnom 
az igazat - -  örülnek annak, hogy 
Újpest lett a DSC vasárnapi el
lenfele az eredetileg lekötött HL 
kér.— Sabaria kombinált helyett. 
Itt is elterjedt ugyanis a híre 
annak, hogy ezek a klubok már 
küldöttek egy kombinált csapatat 
Franciaországba. Érthető tehát a 
félelem, hogy a Drezdába küldeni 
szándékolt együttes csak olyan 
második garnitúra lett volna.

A DSC megbízottja fenn volt 
Berlinben, látta Újpestet és azon
nal lekötöte a lila-fehér csapatot. 
Jött közben a DSC vasárnapi ve
resége: a helyi derbin a Guta 
Muts győzött 2 :l-re . Hogan csa- 
nata tehát nagyon ambicionálta, 
hogv Újpesttel szemben mutasson 
ió ?é+ákot és kiköszörülje a csór 
bét.

A DSC nagyon érdekes össze

állításban veszi fe! a harcot. 
Amint már megtelefonáltam, a 
DSC csapata a következő lesz:

Kühn —  Kreisch, Clauss (Hey- 
nemann) —- Stössel, Hofmann 
Richard, Bergmann (Heynemann) 
—  Hallmann, Berthold, Saeken- 
heim, Schlösser, Mutter,

A védelem nagyrészt „csikők” - 
ből áll, rutinjuk nem nagy, lelke 
sedésük azonban határtalan. 
Bergmann is ebbe a kategóriába 
tartozik. A  fedezetsorból hiány 
zik ugyan a válogatott Köhler, 
helyette azonban a német váloga
tott csatárgárda büszkesége, H of
mann Richard fog  játszani. A 
csatársor nagyjában megegyezik 
a középnémet válogatott ötössel.

Lehet, hogy Hogan még áteső 
portosit a mérkőzés kezdetéig. 
Könnvű a helyzete, mert Bert
hold kitűnő jobbfedezet is. Schlös- 
ser és Sackenheim is tologatható 
a csatársor belső hármasában.

Ach illés-sarka a drezdai csa
patnak,^ hogy hiányozni fog  az 
irányító fő, a jelenleg sérült 
Köhler. Ha Hofmann e lőremegy 
a csatársorba, akikor a csapat leg
veszélyesebb része a Hofmann—  
Mütter balszárny.

Csicsáky Elemér.

Erdélyi, a Pécs-Baranya volt ki
tűnő csatára elhagyta a Gtück-sza- 
natóriumot és rövidesen tréningbe áll.

Marjanovics ZSE bokacsontfcöréssei 
szanatóriumba került.

A Turul TE ma már pályatrénm 
get tart.

Az Elektromos-játékosok hetenként 
tartanak tornatermi edzést, rövide
sen azonban már a pályára is kivo
nulnak.

A Húsos SC a régi Húsos-játéko
sokkal játszik 24-én, vasárnap a so- 
roksériűti oályán délután 2 órakor. 
Előzőleg a Marhavágóhíd a Köznon*1' 
Vásárcsarnok csapatával mérkőzik.

isirap
hangulatos 
ostefe 
a*

# <
4 & .

A
zongorát á>

Bereívás László
*  Polgári áruk.

Sporfem borok 1a A.koaOhelya.

fedezete nem tudván belenyugodni az 
ítéletben, a polgári bíróságnál kere
sett nagy’ fájdalmára orvosságot, 
Miskolci rágalmazás címén a járás
bíróságon feljelentette Vacseket, 
Fisokért és Tolmácsot. Ebben az 
ügyben csütörtökön tartotta meg a 
járásbíróság a tárgyalást, de csak 
Vacsek ügyében tudott ítélkezni, 
miután a másik két vádlott nem je
lent meg. Vacsek a PLASz fegyelmi 
bizottsága előtt tett állításait nem 
tudta a bírósági tárgyaláson igazol
ni, mire az enyhítő körülmények 
figyelembevételével 10 pengő pénz
bírságra ítélték. ,Vaczek az ítélet
ben megnyugodott s így az azonnal 
jogerőssé vált. Miskolci most a bíró
sági ítéletre támaszkodva a közeli 
napokban ügyének újraf elvételét
fogja kérni a PLASz-tói.

A Postás ma délelőtt fél 11 órai
kezdettel nagy gyakorló játékot tart 
labdával.

Az MTK csütörtökön, az TIRAK 
vasárnap kezdi meg tréningjeit.

Un gvár maradt, a kárpát alj i ke
rület székhelye. A CsAF—MLSz kár* 
pátalji kerületének esévi közgyűlése 
nagy izgalmak között zajlott le Ung* 
várott. A közgyűlésen főleg a szék
hely kérdésében volt vita. A székhely 
tehát továbbra is Ungvár maradt. 
Az új választások megejtése előtt az 
ungváriak kivonultak, mire a vidé
kiek az alábbi t:sztlkart választották 
meg. Elnök: Manciéi Jenő BFTC, 
társelnök: Strauss Ferenc MSE és 
Szepesi Endre BMSE, előadó: Bállá 
Jenő dr. MSE, kapitány: Hartmann 
Béla BFTC. A választás három A.vi 
békés munka után Ungvár és a vidék 
harcát jelenti.



Vasárnap,

Futhall-Tantalus 
az  ölviiégbssr!

A zürichi Sportban olvastuk a kö
vetező sikerült futbailanekdótát: 

Egyik jonevu futballista a. menny- 
országba jut. Mielőtt belépne a ka
pun, mint a mai kor óvatos gyerme
ke, megkérdezte Szent Pétert:

,T~ Vun itt valami rendes futball* 
palya is?

Szent Péter szeretné a fiút min
denkeppen a mennyországba juttatni 
de hiaba, nem térhet el az igazság-

Nem, kedvesem, ezzel nem szol
gálhatok.

. ;a futballista sajnálkozva to
vább állt és meg sem állt a követ- 
kezo kapuig. Ez a pokol kapuja volt.

Itt is elhangzik az óvatos kérdés, 
mire a pokol portása sebesen szol
ga! a felvilágosítással:

— Magától értetődő, kedves bará- 
természetesen van futball- 

palyánk és még milyen remek!
A játékos belép a kapun és egy

szerre nagyon melege lesz, eszébe 
j®! a pokol rossz híre, aminek a föl
dön örvend. De mikor elvezetik a 
futballpályára, elmúlik minden aggo- 
da.ma. Ilyen remek pályát még 
életeben nem látott. Olyan gyep,

* .F,fjIlett a híres angol füszönyeg 
elbújhat, ^kapufák, vonalak, minden 
mintaszerű. A játékosnak már visz- 
ked a lába, szeretné már kipróbálni, 
hogy milyen nagyszerűen eshetik egy 
rúgás ezen a csőd igyepen,
, Nem látja azonban sehol a labdát 
és mikor ebben az irányban is fel
teszi a kérdést, pontosan jön a vá
lasz:

— Labda? Az nincsen. De hiszen 
éppen ezért vagyunk a pokolban.

nul fel hétről-hétre, hogy az ellea- 
fe. elmek már az összeállítás elolvasá
sakor iibabőrös lesz a hátuk. A gya
korlatban azonban mintha nem válna 
be ez a rendszer. Legalább is az ed- 
üigi fordulók éppen azt bizonyítják, 
hogy minden vidéki csapat az FC 
Madrid _ ellen akarja megmutatni, 
nogy mire képes. így adódott azután 
a három döntetlen, Bilbao, Valencia 
es Arenas ellen és így a nagy Za- 
mora és Herczka Lipót csapata egy* 
előre csak a második hellyel kény
telen megelégedni.

Az FC Barcelona együttesét a bal- 
szerencse üldözi ebben az évben. 
Számos beteg és sérült szerepel a 
pihenők listáján, a csapat nem tud 
legjobb összeállításban kiállni.

írun mintha_ elkészült volna erejé
vel. A szomszédos határváros csapa
ta, Donostia 5:0 arányban intézte el 
az egykori nagy hírnévnek ör
vendő írunt, Újpest első genfi 
ellenfelét, amely a legutolsó for
dulóban az Arenas elleni 
l:0-ás győzelmével javított valamit 
helyzetén.

A_ II. osztályban Oviedo vezet a 
szevillai Betis csapata előtt.

A futballozó nem zetek  
ranglistába

UipesÉ^Sp* ¥* Leipzig 3§t
Az

(Fölytotás az 1. oldalról}
ellenfél próbálkozásait a 

bekkpár biztosan utasítja vissza, 
támadósorunk pedig komolyabb 
akciókkal hozza zavarba az ellen
fél védelmét. Így esik, hogy a 25. 
percben P. Szabó ismét beadáshoz 
jut s

Svájc revízió a lá  veszi 
az új rendszert

A most folyó bajnoki év elején 
Svájc tudvalevőleg áttért a Nemzeti 
Bajnokságra, ami nagyszerűen be
vált  ̂ és a vegyes rendszerre, ami 
annal kevésbé vált be. A klubok 
nyakra-főre szerződtettek nagy fize
tésekkel játékosokat és most kissé 
megtorpant ez a mozgalom. A bajok 
forrása azonban nyilvánvaló: a
svájci szövetség ezt a vegyes rend
szert a hallgatólagos megtörés fór- 
majában valósította meg, ami nem 
más, mint a régi álamatőr rendszer. 
A  kőzepeuropai államok már ismerik 
ezt a rendszert, ami az amatőr és 
professzionista megoldásokból éppen 
*  hátrányos momentumokat gyűjti 
egybe.

A svájci szövetség most ankétre 
•karja összehívni a svájci Nemzeti 
Liga egyleteit, hogy a mai tart
hatatlan állapot megváltoztatását 
megbeszelje az egyletek kiküldöttei
vel.

Az angol sportíró, Iván Sharpé 
ranglistája után most a francia 
sportíró Pfefferkorn ie öszeállí- 
tott egy rangsort, míg azonban 
Sharpé az angol szigetország 
nemzeteit figyelmen kívül hagy
ta, addig Pfefferkorn ezeket is 
bevette európai rangsorába. 
Sharpé rangsora a következő 
volt: 1. Ausztria. 2. Magyaron
szág. 3. Olaszország. 4. Csehszlo
vákia. 5. Németország. 6. Spa
nyolország. 7. Franciaország.)

Pfefferkorn ranglistája a kö
vetkező: 1. Skócia. 2. Anglia. 3 
Ausztria. 4. Olaszország. 5. Cseh 
Szlovákia. 6. Magyarország. 7. 
Spanyolország. 8. Németország. 
9. Románia. 10. Jugoszlávia.

A  Sporting, ez a párisi sport
láp is összeállította futballozó 
nemzetek rangsorát, párisi kollé
gánk azonban már a délame
rikaiakat is figyelembe veszi és 
az ő ranglistája így fest: 1. Skó
cia. 2. Anglia. 3. Uruguay. 4. Bra. 
zilia. 5. Argentína. 6. Ausztria. 
7. Olaszország. 8. Magvarország. 
9. Csehszlovákia. 10. Spanyolor- 
szág.

Lehet vitatkozni!

Bilbao, Madrid és Bar
celona küzd fej-fej 
m ellett a spanyol 
bajnoki címért.

A spanyol bajnokság most már 
komolyan menetel a cél felé. A ha
todik fordulón is túl van már a nagy 
küzdelem, amelynek jelenlegi képét 
•3 alábbi tabella tükrözj vissza:
Afch. Bilbao
Madrid
Barcelona
Santander
Arenas
Donostia
Espanol
Valencia
&an
Álavt

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
3
4 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
0

0 17: 5 10
0 14: 5
1 18: 8
2 13:12 
2 11:11
3 17:11
4 9:14
3 8:16
4 6:20 
6 4:20aves

Kát veretlen csapat áll aa élen A bajnok bilbaói Athletic egy pont
tal — eggyel kevesebb döntetlenje 
révén — előzi meg az PC Madridot, 
de szorosan a nyomukban van a har
madik nagy csapat, az FC Barcelona.

A bilbaóiak, a spanyol szőlásmód 
•aeriat „Észak oroszlánjai” , tudják 
mit csinálnak. Energikus, öntudatos 
léptekkel haladnak a harmadik, sza
kadatlan egymásutánban megnyert 
bajnokság felé. Hogy ez a harmadik 
röterülni fog-e, még bizonytalan, de 
valószínű. A* FC Barcelona ellen 
3:ö-ra győzött a csapat, a legjobb 
fedezetsorral rendelkező Valencia el
len is csak egyetlen pontot adott le 
Valenciában, legutoljára pedig 5:l-re 
győzött a Donostia ellen.

A z FC Madrid olyan nevekkel vo-

Éjjeli bajnokság . . . Argentínában 
most fejezték be a sze zárit, Ott sin
csenek azonban kedvező gazdasági vi
szonyok, hiszen az egyesületek mind 
sorra csökkentik játőkosgárdájukat. 
Leszállítják a primadonnajátékosaik 
fizetéseit is! . Nagy gond mOBt az, 
hogy miként hidalják át a holtsze- 
zént. Sok terv merült fel, míg végre 
a Hurican a kövtkező ötlettel állt elő. 
Meg kell rendezni az éjszakai baj
nokságot. A meccseket mind éjjel 
kell rendezni a holt azezőn alatt. Az 
ötletet elfogadták 8 máris északi és 
déli csoportba osztották az egyesüle
teket Az első éjszakai labdarugóbaj- 
nok tehát Argentínából kerül majd 
ki . .  .

A vakok kérelme Budapest közön
ségéhez! A Vakokat Gyámolító Ma
gyarországi Egyesület a m. kir. bel
ügyminisztériumtól nyert engedély 
alapján f. hó 20-tól kezdve — ame
rikai mintára — az egyes házakban, 
hivatalosan igazolt megbízottjai út
ján természetbeni adományokat (u. 
m. elhasznált ruhákat, kalapokat, 
fehér- és ágyneműt, cipőt, fémtár
gyakat, könyveket és mindenféle a 
háztartásban hasznavehetetlen hol
mikat, rongyhulladékot, stb.-t) fog 
gyűjteni. Embertestvéri szeretette! 
arra kéri az elnökség a háztulajdo
nosokat, a házfelügyelőket és a nagy 
közönséget, hogy ezt az akciót szere
tettel és megértéssel támogassák, 
mert hiszen ezeknek a szinte semmit 
sem érő tárgyaknak a feldolgozása 
— értékesítése igen sok vak ember
társunknak biztosítja a további em
beri megélhetés lehetőségét. A* 
egyes házak kapualján kifüggesztett 
felhívások a gyűjtés időpontját és mi
kéntjét részletesen tartalmazzák.

Az Attila rendes évi közgyűlését 
január 81-én, a miskolci városháza 
nagytermében tartja meg.

Avar lábáról megállás nélkül 
száll tovább a labda a ka- 

púba. (2 :1 ).

A lipcseiek nagy harcot kezdenek 
az egyenlítésért. Nagyon erőteljes 
és veszélyes támadásokat vezetnek, 
de védelmünket nem tudják meg
törni egyetlen rohammal sem. Ne
künk jobban sikerül. A 35. perc
ben Vig keresztlabdát játszik át a 
jobbszárny elé. A  labda nagy ívben 
száll s

Avar a tőle megszokott ener
giával startol rá, maid jól 
sikerült fejessel küldi a 

hálóba. (3 :1 ).

Ezzel bebiztosítottuk a győzelmet, 
bár a játék hátralevő ideje is vá! 
takozó támadásokkal telik el. A lip
csei csapat bebizonyítja, hogy 
nagyon komoly ellenfél, de az ered 
ményen változtatni már nem tud.

4  c s a p a t  t c i ie s t im é -  
nyénote ietiamzésére
elegendő, ha elmondom, hogy az 
SpV Leipzig kerületének egyik- leg
erősebb, vezető szerepet játszó 
együttese. A tavalyi évben a közép- 
német kerületi kupának győztese 
volt 8 mint ilyen, résztvett a biro
dalmi bajnokság körmérkőzésein is. 
Kitűnő fizikumú, harcos játékosok
ból áll, akiket nagy akarat fűt. S 
ennek az akaratnak az alapja az a 
német kitartás, lendület, erő, amit 
legyőzni mindig nagyon nehéz fel
adat.

A csapat azonban az első félidő 
gyengébb játéka után is dicsérete
sen oldotta meg ezt a feladatot. 
Megérdemli a dicséretet, bár az első 
félidő után némi átcsoportosításra 
szorult.

Aknai megbízhatóan látta el fel

adatét. A  gól nem hibája, külön
ben pedig éberen őrködött a háló 
előtt, minden veszélyt el tudott a 
továbbiak során hárítani. A máso
dik félidőbeU bekkpár jobban ját
szott, mint a szünet előtti. Fogoly 
111.' jól megállta ugyan helyét, 
mégis a Kővágó— Dudás kettős 
összeszokottsága nagyobb, taktiká
ja  kiforrottabb, készsége biztosabb.

A _ hali soron azért kellett változ
tatni, mert Borsdnyi egész héten 
gyengélkedett s ez érezhető volt a 
játékán. Bízunk benne, hogy a mai 
mérkőzésen már teljes tudását a 
pályára viszi, éppen ennek érdeké
ben is kímélni kellett. Folentik 
megfelelt. Szokott jó  és kevésbé jó 
oldalait egyaránt megmutatta ez a 
játék is. A halfsor legjobb embere 
azonban Víg volt A játék elejétől 
annak végéig nagyszerűen látta el 
feladatát. Jó] tartotta az ellenfél 
szárnyát s bőségesen ellátta csa 
tárainkat is labdával.

Nagy kár, hogy P. Szabó, aki 
szintén hiilése miatt gyengélkedett 
a héten, nem volt szokott jó  for
májában. Sok jő  labdát kapott, de 
keveset játszott meg azok közül 
úgy, ahogy kellett, ahogy azt tőle 
máskor láthattuk. Mivel pedig a 
másik szélső, Sas, sze’eburdi volt 
ebben a játékban is, a belsők kevés 
centerezett labdát kaptak, ami az 
eredményesség rovására ment. De 
nem volt meg a mezőnyben sem a 
kellő Összhang a támadósorban, 
hiszen a szélsőket nem lehetett 
teljes mértékben belevonni a tá 
madó játékba. A szélsők mentségé
re ugyan azt is fel kell hoznom, 
hogy a pálya meglehetősen kicsiny 
volt s a közönség valósággal rajta 
ült a vonalakon, ami a szélsőket 
nagyon zavarta.

A belsők közül Vörös elmaradt 
attól, amit tud. Ennek oka nagy 
részt az, hogy P. Szabótól nem 
kanta a szokott támogatást, nem 
tudott vele olyan megértő játékot 
folytatni, mint máskor. Sáros még 
nem nyerte vissza teljes tudását s 
így csupán Avar volt igazi a bel
sők között. Ö úgy játszott, ahogy 
tőle mindenkor elvárjuk.

Bányai Lajos.
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Az OTT űj tagjai. A  Magyar 
Távirati Iroda jelenti: A m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az 1930. évi január elsejétől 1934 
december 31-ig számított ötévi idő
tartamra megalakított Országos 
Testnevelési Tanács hátralevő idő
szakára Egyed István dr. egyete
mi nyilvános rendes tanárt, Kele
men Kornél dr. országgyűlési kép
viselő ügyvédet, Laky Dezső dr. 
műegyetemi nyilvános rendes ta
nárt, Milleker Rezső dr. egyetem! 
nyilvános rendes tanárt. Pőzei Ist
ván dr. kormányfőtanácsost, a 
Magyar Gyephokki Szövetség el
nökét és Yolland Artúr dr. egye
temi nyilvános rendes tanárt ta
nácstaggá kinevezte.

Húsz év eltelte után cserélt zászlót 
Hungária és a Pannónia. A ma

gyar evezőssport két első vonalbeli 
egyesülete, a Hungária EE és a Pan
nónia EC _ tegnap este végre hivata
losan is békejobbot nyújtott egymás
nak. Amikor a Hungária EE i s i i 
ben Pannóniából kivált, ellentétek 
merültek fel a két egyesület között. 
Ez a feszült viszony a világháború 
utánj esztendőkben még fennállt 
ugyan, de egyre jobban veszített éles
ségéből és különösen az utóbbi évben 
egyre erősbödött a kívánság, hogy a 
vizen vívott küzdelmek után, ame
lyek egymás megbecsülését csak erő
sítették, végre társadalmi téren i*s 
megtalálják a baráti érintkezés le
hetőségét. A megindított tárgyalások 
Nagyszombathy Miksa tábornok el- 
nöklete alatt álló bizottság révéit 
eredményre is vezettek. A baráti jó- 
viszony külső megnyilvánulásaként, 
mint az evezős körökben szokásos, 
zászlót cserélt a két egyesület. Ez 
tegnap történt meg barátságos va
csora keretében. Itt Wünscher Fri
gyes dr. kormányfőtanácsos, a Hun
gária nevében üdvözölte a Pannóniát, 
míg a Pannónia részéről Liber Endra 
alpolgármester mondott üdvözlő be
szédet.

A Cégliga
ünnepi _ keretek között tegnap tar
totta díjkiosztó vacsoráját. Vértes 
Jenő társelnök tartott megnyitó be
szedet  ̂ majd Görgey István ország- 
gyü.esi képviselő, díszelnök üdvözlő 
beszéde következett A mélyenszántó 
beszéd után Görgey István kiosztotta 
a díjakat. A bajnokságot a Rád. SC 
nyelte s kapta a Neuhold-serleget 
A Ligadíj győztese, a PhSC végleg 
megnyerte Görgey ezüstlabdáját. Az 
elnökségi díjat az LSC nyerte, a Vér
tes-serleg a PhSC birtokába ment 
át, a női kézilabda győztesének kiírt 
Goldberger-ser'eget a PoSC nyerte s 
végre a Fair-díjat, a Bírák Serlegét 
a Rád. SC kapta. Aranyplakettet ka
pott Rényi társelnök, ezüstplakettet 
capott: Hajner Lajos főoénztáros, 
Schwarcz Vilmos előadó, Major Pál 
bizottsági tag, Guttmann Lipót bíró. 
III. o. bíró lett: Bartos József, Szé
kely Győző, Szántó István. II. o. bíró 
lett: Neuhaus János, Polák Imre, 
Skaliczer Gyula, Seres Rezső. I. o. 
bíró lett: Herz László, Holzer Albert 
és Merka József. Az ünnepi vacsorán 
résztvettek Görgey javaslatára e’ha- 
tároztak, hogy táviratban Üdvözlik 
Karafláth Jenó dr.-t kultuszminisz
terré való kinevezése alkalmából, 
ugyancsak táviratban üdvözölték Lá
*** A n̂ or. divt és prém Lórántot 
Az MLSz képviseletében Kenyeres 
Árpád főtitkár szólt a győztes csa
patokhoz. Kenyeres beszéde után 
Rényi beszélt s még hosszú sora kö
vetkezett az üdvözléseknek. Az ün 
neplő közönség hosszú ideig meleg 
hangulatban ült együtt

• A Szentlőrinci FC szombaton, ja
nuár 23-án este 8 órai kezdettel a 
Baumeister-féle vendéglő összes ter
meiben (üllői-űt 177.) műsoros tánc
estélyt rendez szertár alapja javára.

A Dél—Kelet Dréhr-serlegmérkő- 
zést véglegesen április 24-ére tűzte 
ki a DLASz tanácsa tegnap este 
megtartott ü’ésén. A meccset Békés
csabán a CsAK-pályán rendezik meg.

Dél visszalép a Herendi-díj küz
delemtől, így határozott tegnapesti 
ülésén a tanács. A visszalépésre 
anyagi okok késztették a tanácsot.

A Nemzetközi Légi Szöv. évi köz
gyűlésén a szövetség legnagyobb ki
tüntetését, az aranyérmet elsőízben 
kapta német sportférfi. Az erős kül
földi konkurrencia ellenére a szövet
ség aranyéremmel az idén Eckenert, 
a Zeppelin-művek vezetőjét és a leg
sikeresebb légivezetőt tüntette ki.

m m sm
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A  BT déli kerülete ma tartja köz 
gyűlését, amely — tekintve az erő? 
Ilenzéket —- igen viharosnak ígér

kezik.

Meg egy évig marad a 14-es lét
szám Délen. A DLASz tegnapesti 
tanácsülésén foglalkozott a létszám
csökkentés ügyével és úgy határozott, 
hogy azt csak az 1933—34. évi baj- 
nokáágra viszi keresztül, amikor is 
12-es létszámú I. osztályok küzdenek 
a bajnokságért. A csökkentést az ere- 
detí terv szerint hajtják végre én 
pedig kiesik a 12., 13. és 14. hehe- 
zett, felkerül a II. osztályú bajnok, a 
11. helyezett pedig osztályozót ját
szik a IL osztály második helye
zettjével.

Hosszú boxmeccs
Andy Bowen és Jack Bürke 

1892-ben New Orleansban box- 
meccset vívtak egymással. Ez még 
nem csodálatos, az ellenben már 
inkább, hogy a meccs kerek 110 
menetig tartott. A  meccs végül is 
Johnny D uffy  harek'éptelenségéve 
végződött. Hogy ki ez a Johnny 
D u ffy?  Ez a bíró volt. . .

Ellopták a pályát
Ez ie csak Amerikában történ 

hét meg, A  kanadai Beaver HiOs 
..kültelkén" tű! is feküdt egy 
pálya, az Old Birds pályája. Az 
.öreg madarak”  egy reggel arra 

ébredtek, hogy pályájukról hiány- 
zik a tribün, a kapuk és minden 
megmozgatható berendezés.

Vigyázz a nőtől...
Denverben van egy klub, az SC 

Yöung Boys. Versenyzőinek mind- 
ep ikénék  kötelessége bejelenteni a 
klub erre hivatott vezetőségének 
összes hölgyismerőseit. A listákat 
állandóan vezetik és ellenőrzik. 
Ugyanúgy beírják mindig az úja
kat, mint ahogy kivezetik a listák
ról azokat a misseket, akik vala
mely oknál fogva már nem mond
hatják ismerősükül az illető ver
senyzőt.

Lovasmérkőzések a Nemzeti Lovar
dában. Rendkívül nagy látogatottság 
mellett kezdődtek meg a Nemzett 
Lovarda januárj lovasmérkőzései, A 
nagy érdeklődés tökéletes kielégítést, 
nyert a bravúros ugratásokban s es 
alkalommal a mindjobban előretörő 
fiatal generáció legkiválóbb lovasai 
aratták a legtöbb babért. Kassánszky 
Zsolt és Szarka Lajos főhadnagyok 
nyerték a férfiszámokat, a hölgyek 
díjugratását pedig Géczy Béláné 
nyerte. Részletes eredmények: Nye
retlen lovak díjugratása (ind. 40 lő): 
1. Pethes Miklós Bétise lov. Kiás- 
sánszky Zsolt, 2. Bertalan Béla Hin
du lov. tulajdonos, 3. Lehel-istálló 
Laci I. lov. Kiss Árpád, 4. Debreceni 
Pál Garasos lov. tulajdonos. Urak 
díjugratása: (Indult 16 ló) 1.
Knaucz Ferenc Éjfél lov. Szarka La
jos, 2. Br. Berg Tibor Michel lov. 
tulajdonos, S. Szt. György ist. Erdő 
lov. Schaurek Ottmár, 4. Parázsó 
Zoltán Hamislány lov. tulajdonos. 
Hölgyek díjugratása: (Indult 14 ló) 
1. Fáy-Halász Ida Fonóka lov. Géczy 
Béláné, 2. Wildner Károlyné Deres 
lov. tuajdonos, 3. v. Szivy Ferencné 
Ebek lov. Dungyerszky Zsófia, 4. 
Géczy Béláné Boglyas lov. tulajdo
nos. A versenyt ma délután 6 órai 
kezdettel folytatják.

EGYESÜLETI HÍREK
A Kipest FC Január 23-án (szomba

ton) a kispesti Ipartestületi székház 
összes termeiben (Horthy Miklós-út 
90.) zártkörű futball.stabált rendez. 
A bál védnöke Molnár József dr., 
Kispest m. város polgármestere és 
Farkas Mihály dr városi főügyész.

Aa UTE kézllabűaszakosztályajal 
auár 23-án, szombaton este 8 órakor 
Újpesten a Pannóniában tánccal 
egybekötött műsoros teaestélyt ren- a ex.

A WekerletelepI SC január 24-én,
/asérnap délelőtt 10 óra tor Wekerle- 
telepcn (Pannonia-utca 15.) tartja 
rendes évi közgyűlését.
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Három túramérkőzést 
játszanak csapataink 

a téli szünet delelőjén
Újpest Drezdában a DSC ellen áll ki

Ili. ker.-Sabaria kombináltjainak az FC 
Sochaux lesz ellenfele

Somogy első ellenfelének ad revánsot
Pireusban
—  Saját tudósítónktól —

A mostani vasárnapot a „tél* 
és a „tavasz” idényét a futball* 
bán elválasztó időszak csúcs
pontjának tekinthetjük. A téli 
túrák alaposan kitöltötték az ed
digi vasárnapok műsorát. Erre a 
vasárnapra már csak három kül
földi meccs jutott. Jövő vasár
nap viszont már megindul a leg
több csapatban a készülődés a 
tavaszi idényre, a legkomolyab
ban megkezdi azonban felkészü
lését a három nagy egyletnek 
Egyiptomba utazó együttese.

A két szezon választó vasár
napján Újpest drezdai szerep
lése felé irányul a főfigyelem., A 
Dresdener Sport Club, a magyar 
futballban is jól ismert Jimmy 
Hogan csapata, a német elitgárda 
tagja. Szinte állandó résztvevője 
a német birodalmi bajnoki dön
tőnek, amelyben Középnémet-

SCHMOLL
SÍ-VIASZ

országot reprezentálja. A csapat 
több válogatott játékost adott 
már a német birodalom csapatá
nak, legutóbb éppen a magyar 
válogatott érezte Hofmann Ri* 
chard gólképességének súlyát 
Drezdában, amikor a félidőben 
már biztosnak látszó mérkőzést 
elvesztettük.

Újpest Berlinben szépen szere
pelt az elmúlt vasárnapon, bízha
tunk a lila-fehér együttesben, 
hogy Szászország fővárosában is 
meg fogja állni a helyét. Az új
pesti fiúkat még külön ambíció 
fűti majd Drezdában, hiszen ez 
lesz a csapat utolsó komoly sze
replése az előtt a fontos aktus 
előtt, amelynek során kijelölik az 
Egyiptomba menő szerencséseket, 
azokat, akik a nagyegyleti válo
gatottban fogják képviselni a 
lila-fehér színeket. Ha nem vett. 
ki túlsókat Újpest csapatából a 
szombati lipcsei mérkőzés, akkor 
bár kis gólarányú, de mégis biz
tos győzelmet várunk a lila-fehé
rektől.

A III. kér. FC, Sabaria és Bocs
kai játékosaiból alakított kombi
nált csapat negyedik mérkőzését 
játsza ma francia földön. A jól 
összeállított csapat eddigi szerep
lése bíztató volt, ezúttal azonban 
a francia futball egyik vezető 
együttesével, a serlegalapításról 
és jó játékáról híres FC Soehaux- 
val kerül össze kombinált csapa
tunk. Itt is fennáll a fáradtság 
veszedelme, mert hiszen Óbuda, 
Szombathely és Debrecen fiai is 
szombati mérkőzéssel a lábukban 
és jó pár órás vasúti utazással 
tagiaikban fognak kiállni erre a 
mérkőzésre, amely a Belfort mel
letti kis gvárvárosban, Sochaux- 
ban kerül lejátszásra. Meg kell 
tehát elégednünk azzál, ha a kom. 
binSIt csapat döntetlent tud ki
verekedni nagynevű ellenfelével 
szemben.

A harmadik mérkőzést Somogy 
vívja Pireusban. ahol ugyanaz a 
csapat áll ki ellene, amelyikkel 
túrájának első mérkőzését vívta 
meg Szilveszter délutánján. Ne
hezen jött létre a Somogy görög

VivófelszerelésaX teg- 
obban és légo.csóbban
iacher Rezső és Társa  cégnél,

Budapest, IV.. Váci-utca 28. Tel. A. 89 M7 
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túrája, de az eredmények pompás 
volta átsegítette a kaposvári klu
bot a kezdet nehézségein és most 
már egyik mérkőzését a másik 
után köti le. Az Atromitos—  
Goudi kombinált ellen első alka

lommal 5:0-ra győzött a Somogy, 
ezúttal is biztos győzelmet vá
runk a kaposvár— miskolci együt
testől, még ha az nem is lesz 
olyan fölényes, mint az első alka
lommal volt.

Nyerő formában vannak 
az angol liga vezető csapatai

Az el$6 St helyezett győzött az I. ligá
ban — A skót kupában is m egindultak  

a kom oly küzdelm ek
— Távirati jelentésünk —

London, január 16.
Ma az élcsapatoknak volt. bő 

aratásuk, győzött az öt vezető 
csapat és így köztük nem válto
zott meg a rangsor, amely a kö
vetkező:
Everton
West Bromwich A. 
Aston Villa 
Sheffield United 
Newcastle United

24 82:45 83
25 46:25 31
24 74:43 30
25 60:43 30 
24 52:43 30

A londoni csapatoknak fekete 
napjuk volt, kikapott a Chelsea 
és a West Ham United is.

A tabella alján sem volt vál
tozás, mert mind a négy utolsó 
helyezett kikapott. Jelenleg a 
Blackpool és a Grimsby Town áll 
kiesésre.

Skóciában megindultak a kupa
küzdelmek, az első forduló azon
ban nem sok meglepetést hozott. 
Az I. osztályú Aberdeen és Mor- 
ton veresége váratlanul jött, mi
után ellenfeleik alacsonyabb osz
tályúak.

Részletes eredmények:
I, liga

Arsenal— Birgmingham 3:0.
Aston Villa— Liverpool 6:1.
Blackpool— West Bromwich Ah 

6:3.
Blackpool— West Bromwich Al

tion 1:2.

Bolton Wanderers— Sheffield 
Wednesday 2:4.

Everton— Sunderland 4 :2.
Huddersfield Town— Chelsea

2:1.
Manchester City— Leicester 

City 5:1.
Áíiddlesbrough —  West Ham 

United 3:2.
Newcastle United— Grimsbv 

Town 2:0.
Sheffield United— Derby County 

3:1.
Skót kupa

Queen of South— Stranraer 
11:1. Leith Athletic— Albion Ro- 
vers 1:1. Arbroath— Aberdeen 
2:1. Queens Park— St. Mirren 
4:1. St. Bernardc— Beith 4:3. 
Ayr United— St. Johnstone 3:3. 
Hamilton Aca-demicals— Dumbar- 
ton 2:0. Invemess Citadel—Pár- 
tick Thistle 0:3. Dunfermline—  
East Stirlingshire 5:2. Mother- 
well— Stenhousemuir 7 :2. Ran
gét s— Brechin City 8:2. Hiber- 
nians— Dundee United 2:3. Cow- 
denbeath— Alloa 5:1. Dundee—  
Morton 4:1. Celtic— Falkirk 3:2. 
Kilmarnock— East Fife 4:1. 
Hearts— Lochgelly United 13:3. 
Kings Park— Thornhill 7:1. For- 
far Athletic—Airdrieonians 1 :3. 
Artriadale— Montrose 3:1. Dal- 
beattie—Boness 2:3. Raith Ro
veré— Inverness Thistle 8:1. Clyde 
— Third Lanarle 4:0.
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Budapest bajnokságé
nak döntő küzdelm eit 
a M űegyetemen v ív ják  

meg
—  Saját tudósítónktól —

Budapest birkózó bajnokságaiért 
tegnap este indultak meg a küz
delmek. A lég- és pehelysúlyban 
az első három fordulót már le- 
birkózták.

•
A második napon már reggel 

kezdődnek a mérkőzések. A 
mérlegelés 8 órakor kezdődik, 
míg az első mérkőző pár 9 órakor 
lép a szőnyegre. A délelőtti elő- 
mérkőzéseket a Törekvés helyisé
gében (Hangária-üt és Kőbányai- 
út sarok) bonyolítják le. A döntő 
mérkőzéseket a Műegyetem aulá
jában ma délután 4 órakor ren
dezik meg.

A* UTE-hlrközők ©dzőgyakorlatalt 
Kárpáti Európa-bajnokunk vezeti,

A Jean Fabert-serlegért vívott
előmérkőzésok Borán Csanády a fran
cia Vandersippe ellen 4 perc alatt 
győzött. Csanády is, meg a verseny
ben levő Marton, sőt a párisi ma
gyar birkőzóegyesUet — a C. L. H. 
P. — többi versenyzője is még egy
re aratja a győzelmeket

Szeged város súlyemelő bajnoksá
gait ma rendezik meg. A versenyt 
elsőízben rendelik az olimpiai sza
bályok szerint >ji súlycsoportban. — 
Pehelysúlyban Molnár és Adém — 
— mindkettő UTE, a legesélyesebb. 
A szegedi Papp helyre várható. — 
Köanyfisúlyhan az MTK versenyzője, 
Csinger látszik legjobbnak, ámbár 
Farkasról SzAK, is igen Jó hírek 
keringenek. Kisközépsúlyban Sarai 
MTK nyeri a versenyt. Nagyközép- 
súlyban Székely MTK és Kun Tö
rekvés között dől el a bajnokság 
sorsa. Nehézsúlyban s Szegedi Bcck 
győzelme nem kétséges. A súlyemelő 
versenyt a Törekvés és a SzAK klub- 
közi birkózóversenye egészíti ki.

Junior propaganda birkózó versenyt 
rendez ma, vasárnap, a Hódmezővá
sárhelyt TVE. A versenyre a Bp. 
Vasutas, Szegedi Vasutas SE, Nyír 
egyházai Vasutas SE, Ezegeéi MTE 
és • Makói AK kapott meghívást.

'Bírténne*, elalcMl is 
dobról,serieMUtnnSnr éltéinél legolcsóbban Morzsányinál if. in . 
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Hatalmas meglepetésre 
vereséget szenvedett 
tegnap az FTC az ökölvívó
csapatbajnokságon
A mérkőzés óvás alatt áll 
A Bp* Vasutas biztos győzelmet 
ért el a MÁV fölött

— Saját tudósítónktól —

Az ökölvívó csapatbajnokság 
első meglepetése tegnap megtör
tént. Az FTC vereséget szenve
dett az NSC-től. A győzelem nem 
volt megnyugtató és azt inkább a 
szerencsének lehet tulajdonítani. 
Az NSC-ből Kubinyi és különösen 
Simó volt remek formában. Az 
FTC lelke ismét Szigeti volt, aki 
a tegnap mérkőzött összes ver
senyzők fölött állt tudás dolgában. 
Marton ismét a régi volt. Lanka
datlan és csodálatra méltó szívós
sága szerzett értékes pontot a 
csapatnak.

A mérkőzés előtt az FTC már 
óvást jelentett be, mert Simó az 
utánmérlegelésnél 25 dekával töb
bet hozott. A végső szót a szak- 
bizottság szerdai ülésén mond iák 
ki ezek szerint az FTC— NSC 
mérkőzé3 eredményéről.

A Bp. Vasutas tartalékos csa
patával biztosan verte a MÁV-ot,. 
Erős volt kitűnő, annak ellenére, 
hogy veszített. Énekes ismét re
mekelt. A MÁV-ban Harangi 
élete legjobb formáját futotta ki, 
de Gaál sem maradt el semmivel 
mögötte.

Részletes eredmények:

Bp. V a su ta s-M Á V  10:6
Légsúly: Gera Bp, Vasutas győz 

Újvári MÁV el’.en. A nagyobb ru
tin győzedelmeskedett a tehetség és 
az ifjúi lelkesedés fölött. 
í Bantamsúly: Énekes Bp. Vas
utas győz Gaál MÁV ellen. Énekes 
biztosan viszi be ütéseit, de Gaál 
is legény a talpán. Sorozatos üté
seit mindig be tudja fejezni ered
ményes, kemény jobbkezes horog
gal. Az jSurópa-bajnok ütéssoroza
tai végül szemmel láthatólag meg
rendítik Gaált, kinek ütései egyre 
gyengülnek, de kiütni Énekes még
sem birja..

Pehelysúly: Harangi MÁV győz 
Erős Bp. Vasutas ellen. Pompás 
küzdelem. Erős támadásaira Ha
rangi mindig új és űj ellentámadás
ba tud menni, sőt a 3. menet utolsó 
percével belharcos horőgsorozatá- 
va! a maga javára dönti el a küz
delmet.

Könnyűsúly: Fritsch Bp. Vas
utas győz Mészáros MÁV ellen. A 
formáján kívül levő Mészárost okos 
és minden helyzetet kihasználó 
Fritsch biztosan veri.

Weltersúly: Rideg MÁV győz 
Bagdy Bp. Vasutas ellen. Tisztibb 
ütésekkel győz Rideg.

Középsúly: Lénárd Bp. Vasutas 
győz Amold MÁV elien. Jobb
kezes horogiaival sok előnyre tesz 
szert Lénárd és ellenfelét földre is 
küldi. Arnold a hátrányt jó 3. me
netével sem birja behozni.

Klsnehézsúly. Farkas Bp. Vas
utas győz ellenfél nélkül.

Nehézsúly: Gy&rffí MÁV győz 
Bokody 1. Bp. Vasutas ellen. A 
fiatal és rugékony mozgású Győrffi 
megérdemelten győz a lassúbb Bo
kody ellen.

NSC FTC 10:6
Légsvly: Kubinyi NSC győz 

k. o. Szakái FTC ellen. Az első 
percben Kubinyi jobbkezes horog, 
ja bordán találja Szakáit, aki le
rogy és kiszámolják.

Bantamsúly: BettÓ NSC és
Pesti FTC döntetlen. Kemény 
küzdelem, amely a végefelé kis 
FTC-fölényt hoz, de a bírók dön
tetlent hirdetnek.

Pehelysúly: Márton FTC győz 
Szamosi NSC ellen. Hihetetlenül 
izgalmas mérkőzés. Szamosi pon
tos horogsorozatára Márton gyil

kos irammal fele! s ezzel teljesen 
kikészíti Szamosit.

Könnyüsúly: Andor NSC és
Szenes FTC döntetlen. Lerohaná- 
sok, swingek, hébe-hóba szabály
talanságok és & mérkőzés dön
tetlen.

Weltersúly: V&vaM  NSC győz 
Szelepcsényi FTC ellen. Mélyüté
sekkel tarkított mérkőzés, a sze
rencsésebb fél győzelmével.

Középsúly: Simó győz techni
kai k. o. Futó FTC ellen. Simó 
remek kétkezes egyenessorozatot 
helyez el Futó állán, aki már az 
első menetben háromszor van <; 
földön kilencig. A biró ekkor 
Futót leiépteti. 1

Kisnehézsúly: Szigeti FTC
győz Kárpáti NSC ellen. Szigeti 
remek formában van. Ütései kö
ményen pattanak és halálos biz
tonsággal ülnek. Védelme is pom
pás, úgyszólván minden ütést ki
fogott. Kárpáti meglepő bizony
talanul ütött s igen gyenge nap* 
ja volt.

Nehézsúly: Körösi NSC győz 
technikai k. o. Tanamár FTC el
len. Kétkezes egyenesekkel Kö
rösi bedagasztja Tanamár sze
mét, aki a küzdelmet feladja,

Mi lesz m a ?
A mai műsoron’ ugyancsak két 

mérkőzés szerepel. Elsőnek ft 
BTC mérkőzik a HerminamezŐI 
AC-vel, míg utána a BTK— BSE 
mérkőzés kerül sorra.

A két mérkőzésnek a BTC és • 
BTK a favirotja. A BTC, amely 
múlt heti csapatával áll ki, ami
den számszerű veresége ellenére 
is komolyan számbaveendő csa
pat. A HAC is vereséget szenve
dett a múlt héten, de azt is meg
állapíthatjuk, hogy Fortuna is
tenasszony nem kegyelte a csapa
tot. Ma talán rámosolyog.

A BTK előreláthatólag változ
tat majd múlt heti csapatán. An
nál is inkább, mert az ellenfele, *  
BSE tagjai között sok oly ver
senyző van, aki a BTK-ban ta
nulta meg az ökölvívást és Így 
jó! ismeri az ellenfél küzdőmodo- 
rát.

A mérkőzést este 6 órakor ren
dezik meg a BSzKRT sportutcai 
tornacsarnokában.

A déli kerület egyéni bajnokságait
a MÖSz megbíaaásböl janaár 81-e ég 
február 2. között rendezi meg Pécset 
'» PSC. A bajnokságok hat súlyos*-, 
portban kerülnek eldöntésre. Nevezé
si határidő január 24, déli 32 óra. —, 
A nevezések a PSC ökölvívó szakosz
tálya címére küldendők.
Berlin város ökölvívó bajnokságaira 

vekordnevezéet adtak le az egyesüle
tek. Már tavaly is óriási veit a be
nevezettek száma: 145, de az idén 
még ezt a számot is túlhaladták. — 
211 ökölvívó pályázik idén bajnoki 
babérokra. A legnagyobb érdeklődést: 
a weltersúly váltotta ki. Ebben a 
súlycsoportban van a legtöbb neve- 
zés, számszerint 48.

Paolino tegnap Kid LewinskjrUa 
Csikágóban vereséget szenvedett.

A német nehézsúlyú Sebőnratii 
második amerikai mérkőzésén az is
meretlen Maystól — a Madiso* 
Square Gardeaben vereséget szenve
dett.

Sharkey és Carpentler üdvözölte 
Sehmellnget Bostonban, k nehéz
súlyú világbajnok tudvalevőleg mórt 
bemutató mérkőzéseket vív Amerika 
különböző városaiban. Bostonban 
ezer néző fergeteges tapssal köszön
tötte Schmelinget, ami még csak fo
kozódott, amikor volt ellenfele, Shar- 
Vey megjelent a ringben és barátsá
gos kézszorítással üdvözölte Seluna* 
linget. Ugyanezt tette a francia Gan 
pentier la,



M M  a vá uptoll iöivivfi 
csapi ászai!! tátija

— Saját tudósítónktól —■

Jelentettük már, hogy a válogatott 
ökölvívók február hó folyamán Dá
niában és Németországban több mér
kőzést vívnak. A kopenhágai mér
kőzés napját már meg is állapítot
ták: február 12—14-én lesz a v er- 
sem?.

Tegnap befutott a szövetségbe a 
hamburgiak válasza is, amely ked
vező. A hamburgiak a régebbi szó
beli

megállapodásnak megfelelően 
azonban február 19-re kötöt
tek le már megfelelő helyisé

get a mérkőzés részére
naphoz ragasztod-

Széilhijssonnégy 
indulója van 
a mm junior 
kard versenynek,

amelyik egyórás ssinefiie® voié- 
szisíSlég egész nap folyni fog

A  juniorok megjavították a re - ' magyar vívás jövendője részt- 
kordot — névezesben. 124 vívó vesz a küzdelemben. 
íog  ma reggel a Vas-utcai keres-1 A döntőbe jutásra a két Palócz 
kedelmi iskola tornatermében fivért, Rasztovichot, Frischfeldet,

i küzdeni; A hatalmas mezőnyű Lányit, Berczellyt, Rónayt, Ke-
MÖSz ügyvezető alelnöke, versenyt csak egesz napi munka- resztest, Hinlédert, Kőszegit, Bar
dszky Artúr azonnal érint- va* 'shet lebonyolítani. A száz- tost és Bujnovszkvt jósoljuk. A

és így ehhez 
nak is.

A
Kankovszicy
kezesbe lépett a dán szövetséggel és huszonnégy vívó között az egész 
miután 14-e és 19-e közötti időt tót- magyar juniorgárda szerepel ki- asszókat ígér 
lenséggel nem lehet eltöteni.  ̂ oly vétel nélkül, illetve kivétel nélkül közönségben is 
irányban kért támogatást a dánok- mindenki, aki — egyáltalában senvnek

Bujnovszkyt jósoljuk. A 
juniorverseny döntője igen szép'

s valószínű, hogy 
lesz sikere a ver

tól, hogy ebben az időben Hamburg 
és Kopenhága közötti útvonalon kös
sön le a magyar csapat részére még 
egy mérkőzést,

A drezdai mérkőzésre vonatko
zóan végleges válasz még nem érke
zett. így előreláthatólag csak feb 
rnár 20. után kerülhet a sor erre a 
viadalra.

egy;
számbajöhet. A versenyen a vidék 
is olyan számban van képviselve, 
arrr're edö:g nélda nem volt. Sze
ged, Pécs, Békéscsaba, Cegléd. 
Keszthely, Miskolc vívóit fogjuk 
látni a pestiek mellett. Az egész

senynek
A verseny lebonyolítása nagy 

feladatot ró a két szövetségi kép
viselőre s a versenybírókra, mert 
a rendezési terv szerint egyszerre 
hat planson fognak vívni és igv 
is legalább négy fordulót kell

¥8 a szabály. Ab egyik francia 
kisvárosban történi, hogy az ököl 
vívóverseny egyik lelkes nézője 50 
frankot ajánlott tel az egyik mer■ 
késés győztesének. A szpíker gyanút
lanul ki is hirdette ezt, de rögtön 
lecsapott rá a szövetségi funkcioná
rius és az amatőr szabályzatra való 
hivatkozással visszaadta az 50 fran
kot. A jóindulatú ajándékozó, aki a 
városka mészárosa volt. erre 5 kiló 
húsról szóló utalványl á.lltott ki, 
hogy a győztest valahogy megjutal
mazza. Ezt a díjat is kihirdették és 
lám, ellenvetés nem történt. Az ama
tőr szabály el.eni vétségei itt nem 
tudták már megállapítani.

Tanácsülés a MÖSz-ben. A közgyú 
lést előkészítő tanácsülését pénteken 
tartotta meg a MÖSz. A gazdasági 
bizottság jelentésébe® Soós Géza fű
zött komoly és értékes kritikai meg
jegyzéseket, Ezt, valamint a többi 
bizottságok jelentését a tanács elfo
gadta. Hosszabb vitát váltott ki a 
jelölőbizottság kiküldése. Végre is 
Iván dr. BTR, Kiss János HAC és 
Krausz NSG személyében állapodott 
meg a tanács. A BTC indítványát, 
amely alapszahálymódosítást kíván 
és a harmadik társelnöki tisztség 
kreálását kérte, a tanács a közgyűlé° 
elé terjesztette. Az elnökség a maga 
részéről nem javasolta a tanácsnak 
a harmadik társelnöki tisztséget, de 
B tanács 16 szótöbbséggel a közgyü 
lés elé terjeszti a BTC javaslatát. -  
Nem járt így az ISO javaslata, 
amely a főtitkári állás mellé még 
két titkári állást javasolt. A szava
zás eredménye itt 13:13 volt Végül Is 
az elnöki szavazattal utasították el 
az ISC Javaslatát. , Beterjesztették 
inég .az _ egyesületek, valamint az el
nökség jelöléseit a ta-ács és szakosz
tályi tagságokra. Itt különösen kínos 
feltűnést keltett, hogy a volt szövet
ségi kapitányt, Forray Árpádot az 
elnökség nem jelölte. Forray műn 
kásságát mégsem veszti el a szövet 
ség, mert mint az intézőbizottság el
nöke tagja lesz hivatalból a tanács 
Bak, A tavaly kibuktatott aleUcköt 
Radnay Sándor dr.-t az elnökség ja
vaslatára a szövetség tiszteletbeli 
tagjául fogják választaná 

A Bp Vasutas hatos csapata ma 
Salgótarjánban mérkőzik az SSE 
ökölvívóival. A párosítás a követ 
ke?ő: Bene Bp. Vasutas—Hoies SSE, 
Erős Bp. Vasutas—Kurd sSE, Váuyi 
Bp. Vasutas—Lauscb SSE, Budai Bp. 
Vasutas—Papp SSE, 1 énárt Bp. Vas 
Utas—Haber SSE, Bokody I. Bp
Vasutas—Bárány SSE.

H o l  a  l a b d a ?
C X X K U L  * számú h ép te ft  v é n y ü n k

Beküld© iáé ve . ...

Címe........
A képbe a labdát ceruzával bele kell rajzolni, a nevet és lak- 
címet föléje kell írni és a lapból kivágott képet a Nemzeti Sport 

szerkesztőségébe (V I , Rózsa-utca 111.) beküldeni.
Megfejtési határidő: 1982 január 21, csütörtök déli 12

órája Csak eddig az időpontig beérkező megfejtéseket vesszük 
Figyelembe.

Kérjük a megfejtés beküldőit, hogy a borítékra szíves 
kedjiuek ráírni: Hol a labda!

VíVÁXi
Turat! Nedo Nádival vívott kard- 

asszűt Milánóján. A milánói nagy 
hármasverseny során Turati, a fa 
sisztapárt volt főtitkára Nedo Nádi 
val vívott barátságos kardasszót. A 
mérkőzést amelynek komoly sportér
téke volt, hiszen Turati pompás 
kard vívó. Nádit pedig nem keli mél 
talmink, óriási közönség előtt folyt 
le. A hatalmas nézőteret megtöltötte 
az estélvirnhás nők és férfiak törne 
ge. Az asszó után hatalmas ünnep 
lésben részesítették a két vívót.

Bogén Erna, Gercvích és Ka1>~ • 
Romániába megy túrára. Nagi 
rád, KoPzs ár, Arad. Piti-ürest é 
Temesvár a főállomásuk.

Az őszi forduló uto'ső bajnoki fására futott ki Szemző, de fel lehet
napján, d—ember 6-án került sor
ra Újpesten az Újpest— Attila mér
kőzés, amelynek egyik jelenete mai 
rejtvényünknek a képe. Könnyű 
megállapítani, hogy a misko'ciak 
kapuja előtt történik valami. Még
pedig egészen komoly formában, 
mert Szemző, a miskolci kapus, el
hagyta helyét s úgy igyekszik meg
akadályozni az ellenfél eredményes
ségét. Kívüle két játékos szerepei a 
jelenetben. Az egyik támadó, a má
sik védő. Kármán, az újpestiek fia
tal csatára. ak‘i ezen a mérkőzésen 
centert játszott, igyekszik kihasz
nálni a helyzetet, míg Szemzőnek 
Bán sietett segítségére, hogy meg
akadályozza a labdának a gólba jut
tatását.

Nagyon érdekes az. hogy mind a 
három játékos mást csinál és más
felé néz. Aligha tévedünk, ha ebben 
a körülményben látjuk a megfejtés 

gnagyobb problémáját. Szemző 
olyanformán tartja kezét, mintha 
magához igyekezne ö le ’ni a labdát. 
A másik két játékos azonban felfelé 
tekint, mintha nem a kapus előtt, 
vagy. a kapusnál lenne a labda. El 

hot képzelni, hogy va ’smifé'e lö
vő" hp^-a-rós, vagy előrevágott 'ab

tenni azt is, hogy a támadó csatár
sor valamelyik széléről száll be 
beadás s a magasban jövő labdáért 
ugrik ki a miskolci kapus. Az a fur
csa azonban, hogy Szemző szinte 
mereven nézi védőtársát, mintha az 
tett, vagy tenne valamit, bár tagad
hatatlan, hogy Kármán is azt a 
mozdulatot lesi, amit a half tesz. 
Ilyenformán előtérbe kerül az a fel
tevés is, hogy esetleg éppen a half 
fejéről került el a labda a kapu elől.

Bármelyik feltevést fogadjuk is 
el, ezzel még nem dőlt el a kérdés, 
hogy az adott pillanatban hol van a 
labda!

A találgatásra bőséges teret ad 
a háromfelé tekintő három játékos, 
de hisszük, hogy megfejtőink rutin
ja nem mond csődöt most sem.

A megfejtés módja s a beküldés 
körülményei változatlanok, e heti 
díjaink pedig a következők:

1. d íj: Egy pár kitűnő korcsolya. 
Szállítja: Lápócsy József, VII., Ga- 
ray-utca 5. ■ *

2. díj: Morisson csomag.
S. díj: A N. Sp. egyhavi előfize

tése.
■i— 10. d íj: A Nemzeti Sport

| da tart a kapu felé s ennek eíhárí | könyvtár egy-egy könyve.

végigverekedni annak, aki a dön
tőbe be fog jutni.

A versenyt pontosan 9 órakor 
kezdik s a döntő végét este tíz 
órára számítják.

Magyar—osztrák nemzetekküzti 
:::érközÉ..re hívta ki az osztrák szö
vetség útján Ausztria válogatott 
együttese a rnrgyar csapatot. A mér
kőzés idejét január végére tervezték, 
tc3i.it ha ténjieg megvalósul a mér
kőzés, akkor már a jövő héten útra 
kel a magyar csapat. Valószínű, 
hogy tőrben és kardban akarnak 
mérkőzni az osztrákok a magyarok
kal. A magyar szövetség készsége
sen fogadja el az osztrákok ajánla
tát s ha az anyagi lehetősége meg
lesz a versenynek, akkor valóban sor 
is kerül rá még ebben a hónapban. 
Szövetségi körökben szó esett arról 
is, hogy nem csupán a legjobbakat 
álii ják ki, mert nem akarnak arány
talan tusszámú győzelmet, illetve azt 
akarják, hogy a fiatal tehetségek ia 
"ísztvehessenek nemzetekközti mér
kőzésen és ezért valószínűleg a fia
talokból állítják össze az osztrákok 
ellen kiálló kardcsapatot. Ez a fiatal 
csapat persze azért nem lesz valami 
gyenge együttes, mert Kabos és G-e- 
revieh Európa-bajnok, csapatunk két 
kitűnő tagja benne lesz: Gerevich
persze csak akkor, ha addig egészsé
ge teljesen helyreáll és megfelelő 
mennyiségű tréning lesz mögötte.

iTEN ISZ
A MQATSx megkap’© 

héttőn az OTI-segélyt

M oifap nem vádolta meg 
profizmussal SrataÉst
— Saját tudósítónktól —*

K ét téves hír kelt szárnyra szom- 
haton reggel e MOATSz péntek
esti tanácsüléséről. Arról szóltak a 
hírek, hogy — először is — a köz
oktatásügyi minisztérium nem 
utalta ki az asztali teniszezőknek az 
OTT által megszavazott 1000 pengő 
segélyt s így versenyzőink prágai 
utazása kétessé vált, másodszor 
pedig Montagu profivádat emelt 
Szabados Miklós ellen. A két „szen
záció”  hamar elveszti „ érdekes
ségét” , ha meghallgatjuk Bodánszky 
Ferencet, a szövetség főtitkárát 

Az  OTT a legnagyobb jó 
indulattal kezelte segélykérésün
ket, —  mondja Bodánszky. — 
Mint minden évben, idén is meg- 
szavazták számunkra a szükséges 
..világbajnoksági”  segélyt, a mi
nisztériumban sem gördítettek 
akadályt ez elé. Igaz, hogy vár
nunk kellett a végső elintézéssel, 
de szombaton reggel minden dű
lőre jutott. Már alá is írták a ki
utaló kérvényt és hétfőn reggel 
fel is vehetjük a pénzt!

—  És a Szabados-ügy?
—  Az is félreértésen alapul. 

Tény, hogy Szabados ellen vizs
gálatot kért pár hónappal ezelőtt 
a német szövetség, azonban már 
mi lefolytattuk a tárgyalást, ez 
elintézett dolog. Szabadosnak az 
volt a „bűne” , hogy könyvelő egv 
olyan berlini üzemnél, melynek 
—  többek között —  asztali tenisz
terme is van. Nyáron nincs is 
nyitva a terem, de Szabados ak
kor is  könyvelő! Montagu hallott 
erről valamit, m a g á n cé lé t írt 
Mechlovitsnak. Az elnök jelzi, 
hogy a világbajnokság u+án sze
retne a Szabados-imvről beszelni 
a m agyar vezetőkkel. Vádemelés
ről tehát szó sincs! Csak a ma
gyar szövetsó-v tárhat el mn~mir 
játékos ePen! Szabados esetében 
nincs alap erre.

HADSEREG-SPORT
A honvédség síbajnokságait januás 

hó 21., 22. és 28-ára írták ki a kö
vetkező számokkal: 1. 18 km-es jár- 
örverseny (1 tiszt, mint parancsnok 
és 4 fö), 2. 3 km-es lesiklóverseny 
külön tisztek és külön legénység szá
mára, 3. 18 km-es sífutőverseny kü
lön tisztek és legénység számára, 4. 
Ugróversenyek. A versenyeket Mát
raháza környékén tartják, de a rosss 
háviszonyokra való tekintettel későb
bi időpontra halasztották őket.

Európa lieicsülylzó

Párisi, január 16.
Jeff Bíckson rendezésében, te* 

hát erősen üzletízűen bonyolították 
le Európa műkorcso.yázó bajnoksá
gait. A rendezésre jellemző, hogy 
noha a férfi- és nőibajnokság már 
délben befejeződött, hivatálos ered
ményt nem hirdettek. Még kevésbé 
ismeretes a páros bajnokság ered
ménye.

Félhivatalos közlés szerint: 
férfi bajnok: Scháfer osztrák, 2. 
Bayer német, S. Erdős osztrák, 4. 
Distler osztrák. Aró’í bajnokság: I. 
Sonja Henie norvég, 2. Fritzi Bur- 
ger osztrák, 3. Vivi Ann Hulthén 
svéd, 4. Hilde Holovsky osztrák.

Páros bajnokság: 1. Brunet—-, 
Brunet francia, 2. Papetz— Zwack 
osztrák, 3. Gaillardné— Petter osz
trák.

Berlinben, é s  nem Prá
gában tarják  m eg a *  
idei {égftokki Európa- 

bajnokságot
— Saját tudósítónktól —

Az 1932.. évi jéghokki Európá
ba] nokság megrendezésének jogát 
Csehszlovákia kapta meg s az európa- 
bajnoki tornát márciüs második felé
ben a prágai műjégpályán akarták 
megrendezni. Közben azonban ki
derült, hogy a prágai műjégpálya 
rentabilitását nem sikerült biztosítani 
* így a mű jég az idei téli idényben 
ki sem nyitotta kapuit.

Január 11-ig kellett a csehszlová
koknak nyilatkozni, hogy az Európa* 
bajnokságot megtartják-e, vagy sem, 
A helyzet az volt, hogy a berlni jég
palota szivesen átvállalta volna a jó 
üzlettel kecsegtető jéghokkitornát, 
ha a csehszlovák rendezés meg
hiúsult volna. Ám a Csehszlovák 
Jéghokki Szövetség most az utolsó 
pillanatban mégis

a bajnokság megrendezése 
mellett

Shell SC PostVakerék 9-7. Erős 
küzdelem. A Shell SC-ből Gyémánt 4, 
Ktauber 2, Slimm 1. Magyar 1, a 
Postatakarékból Harag 3, Sehaff 3 és 
Hamrán 1 győzelmet szerzett 

A csehsz'ovák válogatott. Grün 
haum Miklós, a PSC tagja Prágában 
lárt s elmondta, hogy a csehszlovák 
világbajnoki csapatot 12 tagú keret 
hói válogatja ki a Csehszlovák Asz
tali-Tenisz Szövetség, A mérkőzések 

város félreeső helyén, egészen el 
dugottau folynak, nehogy előre ..ki- 
merítsék“  a közönség érdeklődését — 
Alkalmasint Kolnr, Nikodém, Mala
cok, Lanterhnch és Orobaner képvi
seli majd a csehszlovák szikeket a 
esapatvílág!''’ ! ' ’okságiban. A kö-ö- 
ség érdeklődés" igen nagy. Az. T 
osztóivá
3—4M n<Vő is szokott lenni, ami lm 
taímas szám.

foglalt állást. A határozat úgy szól, 
hogy az 1932. évi európabajnokl jég
hokki tornát február 6— 13. közt tart
ják meg a prágai műjégen.

Ez a szövetség határozata, ami 
azonban még nem jelenti azt, hogy a 
torna tényleg meg is lesz. A műjég
pályatulajdonos társaság ugyanis bi
zonyos anyagi biztosítékot kíván .a 
műjég üzembehelyezésekor, A_ prá
gaiak remélik, hogy ezt a biztosit.lkot 
sikerül majd megadni, hiszen a baj
noki tornán igen nagy közönségre 
lehet majd számítani. A laké placidi 
jéghokki világbajnokság  ̂fiaskója 
(három csapat lesz a startnál!) után 
biztosra lehet venni, hogy Prágába 
minden számításba kerülő európai 
ország elküldi csapatát. Eddig —- a 
hazai csapaton kívül — 10 részt
vevővel számolnak a csehszlovákok. 
Ez a tíz ország: Németország,
Anglia, Svédország, Lengyelország, 
M a g y a r o r s z á g ,  Románia,
Olaszország, Franciaország, Svájc és 
Ausztria.

A mi részvételünk valószínű, mert 
az időpontot az eredeti terminushoz 
képest előrehozták e_ így játékosaink 
az edzés megszakítása nélkül utas* 
hatnak el Prágába.

Lapzártakor jelentik Berlinből, 
hogy a Csehszlovák Jéghokki Szövet
ségnek a prágai műjégpályával 
folytatott tárgyalásai nem vezettek 
eredményre, s így a csehszlovákok 
kénytelenek voltak az Európabaj. 
nokság megrendezésétől mégis el ál. 
lanl. Az enrőpabajnokl torna már
cius 9—11-én Berlinben lesz.

Riasztó hírek terjedtek el árról,
hogy Laké Plaeidben erős olvadás 
indult meg. A műkorcsolyázó és 
hokki bajnokságot az olvadás nem 
érinti, mert ezt a két bajnokságot a 
Inke-plncidi jégpalótáhan is le lehet 
bonyo'ítani. Sít. bobot és # 0  méteres 
gyerspályét azonban a jégcsarnok
ban nem tehet csinálni.



Vasárnap, 1932 január 17.

A  BKE mSkorcselyáasőI ssagy 
sikerrel m utatkoztak be 

Ssombatlielyesi
L á n yo k  futóversenyei

— Saját tudósítónktól —
Szombathely, január 16.

A BKE műkor
csolyázói délben 

érkeztek meg 
Szombathelyre, 

ahol Ujváry Ede 
dr. polgármester 

meleg szavakkal üdvözölte a ven
dégeket. A  szíves fogadtatást 
Szent Györgyi Imre dr., a 
MOKSz elnöke köszönte meg, az 
után a szállóba hajtatott a tár
saság. Délután került sor a 
Szombathelyi SE jégünnepélyére, 
mely minden várakozást felül
múló hagy sikert aratott.

Először két félidős jéghokki- 
mérkőzést játszottak le: a diák
válogatott 9:5 (2 :3 ) , arányban 
győzött az SzSE ellen. B író: 
Kiss. A  diákok közül Bíró és Ba
jor, az SzSE-ben Hajós és Kál
mán (a kitűnő gátfutó) volt jó.

A  műsor következő pontjainál 
kiderült, hogy

Szombathely megelőzte Buda
pestet:

a lányok már túlvannak a gyors- 
korcsolyázás első lépésein és már 
versenyeznek!. —  Gyorskorcso
lyázó eredmények:

Fiúk: 80 m (10 év ig ): 1. Mol
nár, 2. Kluger, 3. Dancs. —  200 
m (10— 12 év ig ): 1. Kluger, 2.
Horváth, 3. Konkoly-Thege. — 
600 m (13— 16 év ig ): 1. Gombás,
2. Dániel, 3. Weltzl.

Lányok: 80 m (10 év ig ): 1.
Ribó Angyal, 2. Jánossy Ily, 3. 
Dirnák Éva. —  80 m (10— 12
év ig ): 1. Mayer Ily, 2. Németh
Anci, 3. Dávid Manci és Albert 
Magda. —  200 m (IS— 16 év ig ):
1. Molnár Lenke, 2. Sodits Etus,
3. Kőszegi, Kató.

Végül a budapesti műkorcsolyá
zók bemutatója következett sor
ra. Sorrendben GaUó Luey— Dü- 
linger, Tusák Éva—  Balázs dr., 
Imrédy Magda, Szilassy Nadinka 
és Szekrényessy Attila futott 
Hatalmas tapsvihar kísérte a 
vendégek bemutatóját, különösen 
a Gálló—Diliinger pár részesült 
feltűnően nagy ünneplésben. A 
pestieknek —  közkívánatra —  este 
meg kellett ismételniük az egész 
műsort.

Jégkirálynőt is választott Szom
bathely ebből az alkalomból. A 
sok bájos lány közül Walkó Baby 
lett az első, Ribó Éva és Frey- 
berger Ancsi előtt.

Ma este lakoma van a vendégek 
tiszteletére. Vasárnap délelőtt 
még egyszer bemutatják tudásu
kat a BKE versenyzői, akik kö
zött ekkor már ott lesz Terták 
Elemér is. ö  most este érkezett 
a gyorssal. A  vendégek délután 
fél 5 órakor indulnak vissza Bu 
dapestre.

L. L.

Ünnepélyesen búcsúztatja 
olimpiai útjukra induló 
páros műkorcsolyázóinkat 
a nyugati pályaudvaron
7  óra 15 perckor fesz az indulás, m elynél 
az OTT is képviselteti m agát — Este 6 árára 

j!>|tiál*' Breslauba érkeznek a m agyar párok
— Saját tudósítónktól —

I S o t f
„öflawa“ ellprázfaffa 

test is
Hűvös István, a BKE hokkizója, 

aki pár éve tagja a HC Davosnak 
is. írja nekünk:

Davos, január 14.
A gazdasági válság hatása meg

látszik Davos képén is: megközelítő
leg sincs olyan nagy társadalmi élet 
idén. mini volt az elmúlt években. A 
szállodákban nem kell előre lefoglal
tatni a szobákat. A táncdühnek is 
vége, majdnem egy kézen is meg le
het számolni az ötórai teákon a pá
rokat, ennek talán egy kicsit a 
bridzs is oka . . .

Ha lanyha is a társadalmi élet, a 
sportolóknál nem látni a „hatást” . ., 
Nagyon látogatott volt a gyorskor- 
csolyázó Eurőpa-bajnokság, Eötvös 
is versenyzett balsikerrel, most pedig 
a kanadaiak pezsdítik meg a vért 
ebben a hidegben. Mindenki kiváncsi: 
mit tud az 19SÍ—32. évi kanadai kü
lönítmény, az „Ottawa” ? Ma a leg
jobb benyomást keltették a kanadaiak 
a HC Davos ellen, melyet 6:1 arány 
bán győztek le közel ötezer főnyi 
nézősereg előtt. Láthattunk ragyogó 
— tipikusan kanadai — egyéni ak
ciókat, különösen Bates volt nagy 
ebben. De a többi is mind-mind káp
rázatos, tökéletes, pazar: ilyen jel
zők röpködtek. St. Denis, a kapus hi
bájából esett a davosi gól. Az ered
mény nem felel meg az erőviszonyok
nak: a kanadaiak még több góllal 
jobbak. Eberle kapusnak köszönheti 
a HC Davos, hogy nem kapott ki két
számjegyű góllal!

. . .  Most este csak arról lehet hal
lani, hogy mi lesz a revánsmeccs 
eredménye?.. ,

Hűvös István.

Má reggel ladill útnak az a négy 
magyar sportember, aki áz olimpiai 
téli játékokon Magyarország színeit 
képviselni fogja. A világbajnok Rot- 
ter Emília—Szollás László pár és a 
kétszeres Európa-baj nők Orgonista 
Olga—Szalag Sándor kettős ma reg
gel 7 óra 15 perckor utazik el Buda
pestről, hogy több, mint tíznapos 
utazás után megérkezzék Laké Pla- 
cidbé a III. Téli Olimpia színhelyére.

A  búcsúztatásnál képviselteti ma
gát a két versenyző pár egyesülete 
és a korcsolyázószövetség, de ott 
lesz az Országos Testnevelési Tanács 
és a tanács IV., olimpiai szakbizott
ságának képviselője is, ami az eluta
zást külsőségeiben is ünnepélyessé, 
komoly pillanattá teszi.

A  tény, hogy a két magyar pár, 
— mely tudás tekintetében minden 
vitát kizáró módon méltó a magyar 
színek olimpiai képviseletére —, csak 
kitartó és szívós, talán indokolt, de 
mindenképpen kényszerű küzdelem 
után jutott el ahhoz a pillanathoz, 
hogy útrakelhessen a világ nemze
tei legnagyobb sporteseményének 
színhelye felé, megnövelte annak a 
feladatnak a súlyát, melyet mind a 
két párnak viselnie kellett kijelölése. 
pillanatától kezdve. Súlyos időkben 
vállalta a két kitűnő magyar műkor
csolyázó pár az olimpiai kiküldetést 
és még súlyosabb időkét élünk most, 
hogy útnak bocsátjuk őket. A  ma
gyar sporttársadalom szeretető útjuk 
első lépésétől kezdve kísérni fogja 
őket, de — várni is, kívánni la fog 
tőlük! Sikert!

Jól tudjuk, hogy mindkét páro
sunkat, s a két páros mindegyik 
tagját nemcsak egyéni ambíció fűti, 
hanem missziójuk nemzeti fontossá
gát is teljes mértékben átérzik. A 
siker, amit a magyar sporttársada
lom vár tőlük, ő r a j t u k nem múl
hat! Érezzék át tehát ezt a bizalmat 
is, amit a magyar sportolók száz és 
százezrei vetnek beléjük, s ez erősítse 
őket, tegye magabízóvá és nyugodttá 
a nagy versenyben is.

A  nagy útra induló két magyar 
pár még ma este 6 órakor Breslauba 
érkezik, ahol — mint már jelentet
tük — a breslauiak meghívása foly
tán bemutató korcsolyázáson vesz 
részt. Hétfőn reggel megy aztán az 
út tovább, London felé. A Budapest— 
liverpooli út útimarsallja Kovács dr., 
0 Canadian Pacific társaság buda

pesti megbízottja lesz, aki a magyar 
párok kíséretében teszi meg az 
utazást. Minich dr. hétfőn London
ban csatlakozik versenyzőinkhez.

Íme! gyorskorcselyází rekord
— Távirati jelentésünk. —

Mumau, január 16.
A német gyorskorcsolyázó baj

nokság első napján többszörös re
korddöntés volt műsoron. Megdőlt 
az 500 méteres régi belföldi rekord 
s az 5000 méteres is. A z utóbbi 
távon a második helyezett is a régi 
rekordon belül ért célba. Az ered
mények magyar viszonylatban is 
igen jók. Részletek:

500 m éter: 1. Zandtner Mün
chen 47.4 német rekord, 2. Barim  
Berlin 48.8, 8. Seelike Berlin 50.5. 
(Régi rekord 48.8, Barim).

5000 m éter: 1. Barma 9:17.1, 
német rekord, 2. Zandtner 9:21.8, 
8. Donaubauer München 9:58.5. 
(Régi rekord 9:81.2 Vollstedt, Al- 
tona). .

Három éra mérte Ballangrud 
16:46.4-es idejét, amit „rudli“ -ban ért 
el a norvég világbajnok. Az a ma
gyarázat tehát, mintha az eredményt 
»egy“ óra mérte volna, s az egy per
cet késett %)lna, bajosan fogadható 
el utólagos magyarázatnak.

Norvégia válogatott gyorskorcso
lyázói most indultak útnak Laké 
Placidbe. A  norvégek — arra való 
tekintettel, hogy az olimpiai gyors- 
gyorosolyázás egyes távjai mint kü
lön versenyszámok is számításba Jön
nek —, a négy olimpiai távra nem 
ugyanazt a négy versenyzőt nevez
ték, hanem 500-on: Evensen, H. Po- 
dersen, Engneeiangeu és Lindboe, 
i500-on! Evensen, Ballangrud. Stax- 
rud és Engnestangen, 5000-en: Even
sen, Ballangrud, Staxrud és Lindboe, 
10.000-en: Evensen, Ballangrud, Stax- 
rud és Engnestangen fog indulm-

Engclbergben az osztrák Riedl 5:25 
alatt győzött í pénteki 3000 méteres 
versenyben. A  versenyt páronként 
futották le.

5:19.1-et futott 39®ö-re a finn Ek- 
man. Ugyanakkor, amikor Vita 
„rudli“-ban 5:±6.8-as kiváló idejét fu
totta, Helsinkiben is verseny volt, 
melyen a finn Ekman szabályos kö
rülmények közt 5:10.1 mp alatt győ
zött. A  helyezettek: 2. Pikkarainen 
6:19.4, 3. Sund-en 5:20.1.

Thunberget szövetsége megkísé
relte rávenni, hogy mégis utazzék ki 
a téli olimpiára. A 39 éves világ
rekorder azonban nem változtatta 
meg eredeti elhatározását. A „rudli“ 
futást sportszerűtlennek tartja, s Így 
semmi körülmények közt nem megy 
ki Lakó PlaeiJbe.

A német Mayer-Labergo kiutazott 
Páriába, hegy a műkorcsolyázás 
Eu-rópa-bajnokságán résztvegyen. Mi
vel azonban bíráját nem fogadták 
el, Labergo visszalépett a verseny
től, s azonnal elhagyta Páriát.

Ma reggel 10.006 méteres gyorskor
csolyázóverseny lesz a műjégen. A 
verseny után elmarad a szokásos 
vasárnapi tizóraizás, mert a gyors- 
korcsolyázó gárda tíztagú különítmé
nye fél 10 órakor már a Délivasúton 
lesz, hogy útnak induljon Agárd felé. 
A gyorskorcsolyázók a velencei tavon 
távkorcsolyázást tartanak.

FTC—MHC 4:3. Pénteken játszot
ták le ezt a meccset. Részidő: 0:0, 
2:2, 2:1. FTC: Gergely I. —- Senyey, 
Fenesy — Miklós I., Miklós II., Ger
gely IL, csere: Sárai, László, Dögl. 
— MHC: Wirth — Bethlen gr., Beth
len I. gr, — Margó, Teleki gr., Ré- 
vay gr., csere: Márffy, .Neogrády, 
Mészáros. Az első harmad gól nélkül 
telik el. A  második harmadban Mik
lós II. távolról gólt lő, amire Révay 
gr. felel egyenlítéssel. A  vezető gólt 
most Révay gr. révén az MHC szerzi 
meg, de Miklós messziről újra gólt 
lő. A harmadik harmadban megint 
az MHC vezet, mert Teleki gr. ered
ményes. Miklós IL további két gólja 
azonban eldönti a mérkőzés sorsát. 
A két kapus gyengén védett.

A Miskolci Korcsolyázó TE január 
31-én rendezi meg házi műkorcsolyá
zó bajnokságait.

A főiskolai mű- és gyorskorcsolyá
zóbajnokságot február 13—14-ére ha
lasztották:.

Házi mükorcsolyázóversenyt tart 
február második felében a BKE mű- 
korcsolyázó szakosztálya, mely min
denesetre helyesebben tenné, ha ver
senyét országos jelleggel tartaná 
meg. Nem mintha olyan nagyon to- 
longanának a más egyesületbeli és 
vidéki műkorcsolyázók, de legalább a 
budapesti versenyzés lehetősége meg 
volna adva.

TOSKlÁ
[*■ >

A Szeged—Kolozsvár válogatott 
tomászviadalra, ma tartja meg a 
szegedrókusi tornacsarnokban a 
MOTESz déli kerülete válogatóver
senyét. Szeged tornászcsapatát az 
SzTE,. KEAC és az SzMTE tornászai 
közül a mai selejtezőn válogatják 
össze. #'

A Vas- és Fémmunkások Sport 
Clubjának tornaszakosztálya január 
17-én, vasárnap, délelőtt 10 órakor a 
Vasas-székház dísztermében (YIH., 
Magdolna-u, 5—7. sz.) dísztoroát 
rendez.

Munkás világrekordokra 
lehet számítani az M 7£ 
ma délutáni nemzetközi 

úszó versenyén
Saját tudósítónktól

Az MTE ma délutáni versenyé
re közel háromszáz nevezés érke
zett. Bécs, Grác és Szeged leg
jobb munkásúszói mellett termé
szetesen a budapesti MTE ver
senyzői indulnak el az egyéni 
számokban,

A verseny minőségét legjobban 
mutatja az, hogy három számban 
világrekord bejelentés érkezett. 
A munkás világrekordok ugyan 
elég messze vannak a FINA vi
lágrekordjától, de nemzetközi vi 
szonylatban is kitűnő eredmé
nyeknek számítanak. Bayer, az 
ASV tagja a 100 és 200 m mell
úszásban, Hofböck (Zentralve- 
rein) pedig a 100 méteres hát
úszásban akar megmérkőzni a 
világrekorddal.

A többi egy éni szám kimagasló 
találkozója: 100 m gyorsúszás:

Havlik, Capek ASV, Páhok MTE. 
— 10Ó m hölgymellúszás: Sehwei- 
ger ASV, MAC WAT, Schnitzler
I., Schnitzler II. MTE. — 66%  
m hölgy gyorsúszás: Schweiger
ASV, MAC WAT, Vámos MTE. 
Műugrásban: Stadlmayer, Dirra- 
hirn, Vámos.

Külön látványosság lesz a bécsi 
ASV 16 tagú hölgygárdájának a 
műúszásban való bemutatkozása, • 
A műúszást nálunk nem művelik, 
pedig .szórakoztató érdekesség és 
elég nagy előgyakorlatot és 
ügyességet kíván meg.

A verseny végén két vízipóló. 
mérkőzésre kerül a sor: ASV— 
MTE, Zeutralverein— SzMTE.

Kezdés fél 6 órakor, belépő
jegyek ára (szigeti belépővel 
együtt): 50 fill., 60 fill. és 1
pengő.

. . .

Saját tudósítónktól
Nagy bőrlabdák puffognak, izmos 

derekak ropognak, a bordásfal nyi
korog, csattog a padló linóleuma, ne
vetéssel kevert lihegés, szüntelen, 
szuggesztív vezényszó: ez a hangos
film része annak, amit a szem lát, 
A válogatott úszó- és vízipólókeret 
tornatermi edzésének. Az olimpiai 
edzőteremben. (Vájjon így hívják-e 
még7 Vájjon tényleg az olimpiára 
épitették-e?) ,

(Legyünk maradiak. és nevezzük 
olimpiai • gyakorlóteremnek tovább
ra is.)

Hetenkint háromszor futnak Össze 
a válogatott keret tagjai. November 
közepe óta. Ma mér a vízbe is vele- 
belekóstolgatnak a résztvevők, de két 
hétig még a munka súlypontja a 
tornaterem.

Speisegger zsebéből kiugrik a  sta
tisztika. Pontos feljegyzések arról, 
hogy ki, mikor volt ott, mikor ma
radt el a tornatermi edzésről. A bé- 
betűsök: Bárány és Bozsi a legszor
galmasabbak. Ok még alig hiányoz
tak. Barta Pista is rekorder, most 
van másodszor a tornateremben. De 
ő már öreg legény. Az a megfeszí
tett munka, ami a húszévesnek meg 
sé kottyan, egy harmincegynéhány 
esztendős meglett embernek - már le
törést jelenthet. Hiszen ötnegyed- 
órás szakadatlan mozgásról, de mi
lyen mozgásról van szé!

Nem marad mozdulatlan egy Izom, 
egyetlen porcika. Akrobata-gyakorla
tok —, mondaná a felületes szem
lélő. De a válogatottak bámulatos 
rugalmassága mellett csak játék. 
Mozgás.

Kezdődik benn a nagyobb terem
ben, segédeszköz nélkül. Ritmnsos, 
törzset, tagokat mozgató, szellemet is 
szórakoztató torna. Ami a modern 
tornarendszerekben jó és hasznos, azt 
mind összeszedegette s a válogatot
taknak tálalja Záborszky István, a 
tanár úr. Tárháza kifogyhatatlan.

— Mindennap a gyakorlatoknak 
legalább háromnegyedrésze ú] — ál
lapítja meg Speisegger, aki nem mu
lasztott el egyetlen tormát sem. Par
don, Speisegger csak nézőként van 
jelen.

Hogy van állandó műsorszám te, 
amit mindennapra prolongálnak, az 
azzal magyarázható, hogy bizonyos 
dolgokhoz ragaszkodnak az olimpiai 
jelöltek. Bizonyos dolgokat azonban, 
akár csak a gyerekek a csukamájola
jat, csak félve várnak és kedvetle
nül nyelnek le. Abból a bordásfalból 
annyi vegzatúrát lehet kicsiholni...

Annál nagyobb a keletje a labda
játékoknak. A medicinlabdát egyene
sen ennek a társaságnak találták M. 
Páros vagy csapatjátékban látszik 
meg aztán, hogy a labda éltető ele
me — még ha száraz is —» az itten 
felsorakozott úri társadalomnak.

Székely Andrást pár hete operál
ták. Már másodszor van lenn a te
remben s az embernek a hajaszála 
égnek áll, amikor látja, hogy há
romszor hogyan húzódik fel a bor
dásfalon. Azzal a hasfallal, amelyik

hat hete még nyitott volt. Van, aki, 
féltette.

— Amiről érzem', hogy nem jó, 
vagy fáj, azt nem csinálom — mondja 
Székely. De az egész este folyamán 
csak két gyakorlatot hagyott ki.

Komjádi az öltözéstől a vetkőzésig, 
a köszönéstől a búcsúzásig jelen van. 
S amellett hetenkint kétszer az usw»- • 
dában. Ez maga is elég lenne elfog
laltságnak. Mellékesen azonban „ügy
vezető". . S két hét múlva hetenkint 
már ötször lesz munka a® uszodában.

Egy láthatatlan jelkép függ a sze
mük előtt. Olimpia . . .

Amire majd csak most kezdenek 
gyűjteni. Pénzt.

Az erőgyűjtés — Íme — folyik.
Még szombaton is, pedig hét Vége 

volna. S ez a leggyengébben látoga
tott nap. Tizen vannak. Kedden, a 
főnapon, rendszerint tizenöten is.

Egy családi hír Miss Cooperről a
magyar úszókat is érzékenyen érinti. 
Páriából is, élőbbről is ismerik a ma
gyar úszók az angol hölgygárdának 
és hölgystafétának kedves tagját, 
Miss Coopert, akinek bizonyos tervek 
szerint a MUE karácsonyi versenyén 
is szerepelni kellett volna. (Csak ép
pen a meghívást nem küldték el 
neki.) Miss Cooper menyasszony, vő
legénye Bryan Hession, a eambridgei 
egyetemi úszóklub titkára.

ATLÉTIKA &

Az északi kerület intézőbizott
sága az egyesületi érennüjazás 

megszüntetését kívánja
— Saját tudósítónktól —.

A  MASz északi kerületének in
tézőbizottsága érdekes javaslattal 
kíván a kerület intézőbizottságá
hoz fordulni. A javaslat azt leéri, 
mondja ki az északi kerület, hogy 
atlétikai verseny a nehéz viszo
nyokra való tekintettel éremdíja
zás nélkül is rendezhető. Az érem
díj helyett a rendező egyesület 
csinos kivitelű oklevelet adjon a 
győzteseknek és helyezetteknek. 
Az éremdíjazást nem kívánja tel
jesen eltörölni a javaslat, de 
éremdíjazásban csak az évad be
fejezte után részülhetnek azok az 
atléták, akik egy-egy , számban 
abban az évben a legjobb ered
ményt érték el. Az érmeket min
denkor a kerület adja. •

A javaslat a mai rendkívüli sú
lyos helyzettel számol, mégis Gr&s 
ellenzékre fog találni s nem való
színű, hogy a javaslatból hatá
rozat lesz.
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Rekorddal kezdődik, 14 mé
teres átlaggal folytatódik a 
sűlydobó ranglista, amely* 
nek^ kiem elkedő eseménye 

mégis Horváth feltűnése
H o rv á th  m á sfé lm é te re s  ja v u lá s sa l a  le g jo b b  
e u ró p a i d o b ó k  s o rá b a  lépett —  D a rá n y i  k é t 
sz e r  ŝs m e gd ö n tö tte  a k é tk e z e s  v ilá g re k o rd o t ,  
le g y ő z te  H irsch fe id e t  é s c sa k  az ő sz re  v s lá g re -  
ko ru T O rn iá b a  jutott D o u d a  tud o tt re vá s iso t  

v e n n i rajta  —  Az  1931. é v  e re d m é n y e i
—  Tizenhatodik közlemény —

fT& m XKt, mm©m Vasárnap, 1932 január 17.

Talán Darányi nagy példája, ki
tűnő iskolája okozta, talán csak Hor
váth minden képzeletet felülmúló 
fejlődése lendített ennyit rajta, de 
tény, hogy a múltban soha még csak 
megközelítőleg sem értünk el ilyen 
eredményeket, mint ebben .az eszten
dőben. Darányi nem sokkal, de meg
javította párisi rekordját (közben 
kétszer is világrekordot dobo'tt két 
kézzel), Horváth pedig, a tavaly még 
18.21-et dobó Horváth vagy bárminő 
előtte állót túlszárnyalva egyszeri
ben a magyar ranglista második he
lyét foglalta el. Személyében talán 
még Darányinál is tehetségesebb, 
egyelőre azért mögötte álló súlydobót
sikerült kitermelni.

Az átlag nagyarányú javulását az
alanti kimutatás tünteti fel:

Az első öt az első tíz
1924.

átlaga
13.54

1925. 13.81 13.24.9
1926. 14.11.4 13.55.8
1927. 13.93 13.51.4
1928. 14.08.2 13.67.6
1929. 14.19.6 13.65
1930. 14.14 13.74
1931. 14.49 14.07.3

Az idei legjobb eredmények:
15.43 Darányi József dr. MAO 
14.82 Horváth István ZMOVE 
14.30 Kiss János MOTE 
14.00 Végh Ferenc DEAO 
13.90 Arany Mihály LASE
13.70 Cserenyei István BTO 
13,67 Solti László TFSC
13.61 Kulitzy Jenő TFSC
13.61 Bácsalmási Antal BEAO 
13.59 Csányi Zoltán BBTE 
13.34 Kalló János TFSC
1-3.25 Bertalan György BBTE
13.22 Madarász Endre MTK
13.19 Sárkány Ferenc TFSC
13.17 Varró József VBE
12.94 Kovách Gyula BBTE
12.87 Pálinkás János KEAC
12.77 Varga István SzTK
12.73 Nagy Gergely ff y László LASE
12.70 Galli Károly DVSC 
12.65 Füzesi István MAC 
12.58 Bácsalmási Péter TFSC
12.56 Ráca János MÁK
12.56 Késmárki Kornél BBTE 
12.55 Hunyadi István BBTE 
12.54 Máj zik János Szolnok 
12.51-Tóth Pál MAFC
12.49 Gallé Gáhor DÉAC 
12.47 Domby Ernő Kecskemét
12.41 Kiss Gyula BEAC
12.41 Rózsa Károly PEAÖ
12.41 Molnár Gyula BEAC

Mindenekelőtt előrebocsátjuk, hogy 
itt-ott — főleg a lista közepén — a 
szerek könnyebb volta igazságtalan 
előbbrejutásokat okozott. Legfőbb 
ideje lenne, ha a szövetség mind itt 
mind pedig a diszkoszvetésnél az 
eredmények realitásának megőrzése 
céljából az ilyen közismerten köny- 
nyebb szereket kiselejteztetné.

Darányi lassan már jubilálni fog, 
mint listavezető. Az idén meglehetős 
nehezen jött formába és ezt a ki
jelentést nem cáfolja az sem, hogy 
'mindjárt első indulása igen jó ered
ménnyel, igen értékes győzelemmel 
végződött. Érdekes, hogy tavaly ta
vasszal is Hirschfeld volt első ellen
fele és a világrekorderrel akadt össze 
az idén is először. Csakhogy most a 
helyzet megváltozott. Akkor Darányi
nak komoly esélye volt a győzelemre, 
de nagyhírű ellenfelével szemben el 
vesztette küzdőképességét, most 
azonban sok nagy küzdelemben meg 
acélozódva jóval felülmúlta ebben a 
részben a világrekordért. A vert me
zőnyben végzett Schneider és a né
met súlydobógárda néhány más ki
válósága jis, úgyhogy Darányi győ
zelme valóban nagyjelentőségű volt.

Második nagy nemzetközi össze
csapása — néhány könnyű hazai ver
seny és a kétkezes világrekord meg
javítása után — az angol bajnokság
ban volt. A tavasszal versenyről ver
senyre fejlődő fiatal óriás, a cseh
szlovák Douda akkor már 15.30-on 
felüli eredmény erőt adó tudatával 
ment ki, Darányi azonban óriási 
küzdelemben utolsó dobásával legyőz
te őt is.

Ezután könnyített munkáján, el
pihenni azonban nem volt ideje. 
Szinte üstökösként tűnt fel a fiatal 
zalaegerszegi Horváth István, aki 
ellen a könnyedén dolgozó Darányi-

i

nak ugyancsak össze kellett szedni 
magát. Majd a MAC-versenyre való 
készülődés következett, mert akkor 
akart revánsot adni Doudának és 
Hirschfeldnek. A világrekorder ki- 
tért a találkozó elől, az egyre jobban 
fejlődő Douda azonban megjelent és 
imponáló eredménnyel legyőzte a 
jobbkézzel magyar rekordot, két kéz
zel viszont őt verő és újabb világ
rekordot dobó Darányit. A Douda el
leni revánsot keresve elment Kassára 
is, de Douda nem jelent meg, őt pe
dig ezután már a rossz időjárás 
akadályozta meg abban, hogy további 
rekord javítással támassza alá nagv 
formáját.

Darányi1 idei munkájának ez volt 
vázlatos képe és ha a Doudától szen
vedett veresége egy kissé le is hűt- 
hette â  vérmes reményeket, még 
mindig őt kell tartanunk egyik leg
első olimpiai reményünknek. Ha 
most az amerikai fedett pályatúra 
kútbaesese nem veszi el kedvét és az 
eddigi ambícióval készül az olimpiá
ra, ő is elérheti azt a 16 méteres for
mát, amelynek birtokában nagy 
küzdőképességével az olimpiai győ
zelmet is kiverekedheti.

A  második helyezett Horváth Ist
ván az 1931. évi legnagyobb nyere
ségei közül való. Fejlődése szinte pá
ratlanul gyorsütemű volt. 1930-ban 
került fel Pestre a gimnázium VIII. 
osztályába és Király Dezső szakava
tott kezében előbb 13.21-re javult, az 
év elején iskolai versenyen kidobta a 
14 métert, majd hazament Zalaeger
szegre és a kerületi bajnokságban 
egyszerre 14.65 m-es eredménnyel 
tört be! Ettől kezdve az év végéig 
minden időjárással, utazással, ellen
féllel dacolva állandóan 14.50-en felül 
dobott. Nagyszerű rugalmassága, jó 
stílusérzéke, kiváló alakja és főként 
fiatal  ̂ kora a legnagyobb fejlődés 
Ígéretét adják és ha a kilökés gyor
sabb iramát is sikerül elsajátítani, 
nagyon hamar újból nagyot javíthat 
eredményén. Az ő olimpiai esélyeit 
még csak Berlinre reméljük, de ak
kor annál biztosabban.
__A többiek már eltörpülnek mellet 

tűk. Még Kiss is, aki tavalyi legjobb 
eredményét többször megközelítette, 
de egyszer sem érte el. Szomorú fias
kó js érte a magyar-olasz viadalon, 
amikor Pighivel szemben gyenge 
eredménnyel alulmaradt, ellentétben 
Horváth-tal, aki Heljaszt, Vettert és 
Januschot győzte le.

Végh keveset versenyzett, váratlan 
eredményét annál jobban kell érté
kelni. Aranynak már régen 14 méte
ren felül kellene dobni, de hát 
ludovikás atlétának nehéz a sora 
Cserenyei csak lassan szedi magát 
össze,̂  hiányzik belőle az eredmény
kivárásához szükséges nyugalom. Az 
ifjúsági Solti igen szépen fejlődött, 
de még nála is többet igér az ugyan
csak ifjúsági, de lényegesen maga
sabb Csányi. Jövőre mind a kettőnek 
el kell érni a 14 métert. Kulitzy ta
lán csak akkor az egyszer állt meg 
rendesen a lábán, -amikor ezt a 
13.61-et dobta. Pedig ezzel az alak
kal a 14 méternek nem lenne szabad 
problémának lenni. Bácsalmási Antal 
megint nem dolgozott rendszeresen, 
talán majd most, doktorrá avatása 
után. Uj tehetség és alacsony terme
te ellenére is tehetség a halasi Kalló, 
kezdi beváltani a reményeket a váci 
Varró (nehezednie kell), míg a baj
noki helyezett Kovách szorgalmával 
nem túlságosan érdemelte ki ezt a 
kitüntetést. A  volt ifjúsági rekorder 
Hunyadival valószínűleg végkép le
számolhatunk, viszont Füzesiből és a 
BEAC Kiss-ből lehet jó dobó.

Az átlag tavaly óta nagyon szé
pen javult. Az első tíz akkor csak 
13.74-et ért el, most elsőízben lépte 
túl 14.07.3 m-el a 14-et. Az első öt 
tavaly 14.14-et az idén 14.49-et 
ért el.

Darányi eredményei: 1473, 1447,
1480, 1473, 1491, 1522, 1491, 1449, 
1480, 1474, 1525, 1502, 1510, 1543, 
1509, 1500. Átlaga a 16 versenyből 
14.91 m, tavaly 14.96 volt.
,Az eddigi legjobb magyar ered

mények:
15.43 Darányi József dr. MAC.
14.82 Horváth István MZSE.
14.45 Forbát Sándor FTC 1924,
14.45 Kiss János MOTE 1930.
14.23 Cserenyei István BTC 1929.

14.22
1927.

14.09
14.08
14.02
14.00
13.97
13.97 
13.92
13.90
13.90 
13.86 
13.83 
13.70 
13.67 
13.61 
13.59 
13.54

Bácsalmási Antal BEAC

Bedő Pál BEAC 1923.
Mudin Imre MAC 1914. 
Eördögh László BEAC 1927 
Végh Ferenc DEAC 1931. 
Ambrózy Károly BEAC 1913, 
Toldi Sándor FTC 1914. 
Hunyadi István BBTE 1929 
Mihályi Károly MTK 1928. 
Arany Mihály LASE 1931. 
Egri Kálmán MAC 1928. 
Nonn János BBTE 1926. 
Pogány Géza MAC 1913. 
Solti László TFSC 1931. 
Kulitzy Jenő TFSC 1931. 
Csányi Zoltán BBTE 1931. 
Kovách Gyula BBTE 1930.

Vadas Iván búcsúzik. Vadas Iván, 
edzőink egyik legkiválóbbja Bel
giumba megy ki, ahol edzői állást 
vállalt. Lapunk hasábjain keresztül 
búcsúzik régi barátaitól, sporttársai
tól.

A BEAC érdekes újítással készül a 
tavaszi mezei évadra. A heti két 
tréningjének egyikét vasárnaponként 
a Svábhegyen végzi. A svábhegyi te
repek kitűnőek a száraz télben és a 
levegő sokkal jobb, inkább sportem
bernek való, mint bárhol másutt. A 
multheti tréningen Mészáros, Govrik 
és Horváth Pál vezetésével tekinté
lyes gárda vett részt, de ‘még na
gyobb sereget vár a starthoz a mai 
tréningen az egyetemisták agilis ve 
zetó'sége.

Huszonhat közép isk ola  áll ki 
a SzékesS©¥áros Téli v ízipóló- 

kupájáért meglódul© 
k i i z d e l e m b ®

— Saját tudósítónktól —

A Sí Klub mára tervezett verse
nye is elmarad, pedig a nevezések 
igen jól sikerültek. így pl. a Del- 
már-vándordíjas lesíkló csapatver
senyre 10 csapatot neveztek a külön
böző egyesületek. Egyéni lesíklóra 
60, a 18 km-es futásra 64 és az ugró
versenyre 27 nevezés érkezett. Kár, 
hogy nincs hó.

A Cortina d‘Ampezzó-i nagy nem
zetközi J.esíklóversenyre a szövetség 
négyes csapatot nevezett Iglói, Mar 
sík, Mátyásfalvi (Glatz). Erich és 
Hargitai személyében. Az azonban 
nem valószínű,, hogy kimennek, mert 
ez a verseny nem egyeztethető a 
bajnokságok terminusával.

Az olasz szövetségtől még egy
meghívás érkezett Ponté di Legnoba. 
A meghívás szerint teljes költség
megtérítéssel 3 ugrót és egy kísérőt 
hívtak meg jan. 25. és febr. 28-ra. 
Az első meghívásra nem küldünk 
senkit, tekintve, hogy a magyarok 
közül ezidén még nem igen rendel
kezik senki sem ugró tréninggel, de 
a második versenyre minden való
színűség szerint megy versenyzőnk. 
A viadalt az olaszok óriási új sán
cán rendezik, amelyen 80 méteren fe
lüli ugrást várnak, de állítólag 
Mnssolininek az a titkos óhaja, hogy 
ott tegyék az első 100 m-es ugrást 
is. Természetesen meg is hívtak min
den kiváló ugrót. Tehát lehet a ma
gyaroknak tanulni.

A Kassai AC téli szakosztálya ma, 
január 17-én rendezi meg a Gölnic- 
bánya—Kassa közötti marathoni sí- 
futóversenyt. A KAC január 17-ón 
rendezi meg a Gölniebánya—Kassa 
közötti már tradicionálissá váló ma- 
rathoni sifutóversenyt negyedízben. 
Az eddig megtartott három verse
nyen kiváló tátrai versenyzők is in
dultak és ezúttal is a legjobb ver
senyzőket várják a starthoz. A  ver
seny távja 50 km. Az elsó'ségért 
valószínűleg a következők fognak 
nagy küzdelmet kifejtem: Ruzsinszky 
(Besztercebánya), Roland, Kaeiba 
(KAC). — A versenyre eddig 20 ne
vezés futott be nemcsak a kassai, 
hanem a tátrai kluboktól is.

Az idén immár harmadízben ren
dezi meg a székesfőváros közoktatási 
ügyosztálya a helybeli középiskolák 
részére a kupamérkőzéseket.

A vízipólósportban szükséges 
játékosnevelésnek ez a kitünően be
vált eszköze nemcsak, hogy a közép
iskolai vízipólóbajnokságnak okos elő
készítője, hanem mondhatjuk, hogy 
most már azzal teljesen egyenlő ér
tékű küzdelem, amiért az iskolai csa
patok mindegyike és tanulóserege 
egyaránt lelkesedik.

Az idei kupamérkőzésekre — a teg
nap délben megtartott zárlatig — 
huszonhat középiskola nevezte be 
csapatát. A székesfőváros iskolái kö
zül csak a VIII. Vörösmarty reál, az 
állami és felekezeti iskolák közül 
pedig: a VII. Madách g., I. Áll. ta
nítóképző, VII. Baross fii., VIII. 
Felsőipariskola, VII. Izr. tanítóképző, 
VII. Németbirodalmi reál, I. Szent 
Imre g. és az Újpesti rg. marad el a 
küzdelemből érthetetlen okból.

Szendy Károly tanácsnok, a köz
oktatási ügyosztály vezetőjének meg
bízásából a február hó 1-vel meg
kezdődő küzdelmek sorsolását teg
nap délben ejtették meg.

A sorsoláson a MÜSz részéről 
Komjádi Béla törvényhatósági bizott
sági tag, az ügyosztály részéről pe
dig Hodászy Miklós testn. igazgató 
és Mezey Ferenc szakfelügyelő vett 
részt. A résztvevő iskolák vízipóló- 
kapitányai csaknem teljes számmal 
megjelentek a sorsoláson, hogy a 
mérkőzések idejére vonatkozó és 
egyéb kívánságaikat előterjesszék.

A sorsoló bizottság a legjobbaknak 
ismért csapatok kiemelésével igyeke
zett a csapatokat igazságos, erőlista 
szerint összesorsolni s meg is van rá 
minden remény, hogy a kupaküzdel
mek során nem fogják a jobb csapa
tok egymást kiszorítani, hanem való
ban a tudásban erősebbek fogják 
megvívni a harcot a gyönyörű ván
dordíj védéséért.

A küzdelmeket a fővárosi iskolák 
edző napjain a Nemzeti Sportuszodá
ban fogják megtartani február 1. és 
14-e között. A közoktatási ügyosztály 
az első négy helyezettet, a Magyar 
Úszó Szövetség pedig a második 
négy helyezett csapatot díjazza. így 
tehát a huszonhat résztvevő csapat 
közül nyolc kap díjazást.

A mérkőzésekre vonatkozó minden
nemű felvilágosítást a közoktatási 
ügyosztályban a testnevelési ügyek 
intézőitől nyerhetnek az iskolák. A 
vízipólójáték szabályaira vonatkozó 
felvilágosítást pedig — esetleg sza
bálykönyvet is — a MUSz hivatalos 
helyiségében kaphatnak kedden dél
után 6—7 óra között.

A mérkőzések részletes sorsolása a 
következő:

Február 1-én délután 4 órától: 
VIII. Szent Benedek rg.—X. Széche
nyi rg. (A ) ; VI. Wesselényi fk.—
II. Egyetemi kir. kath. rg. (B).

5 órától: I. Kossuth fk.—V. Bolyai 
r. (C), VIII. Széchenyi fk.—IX. Fáy 
rg. (D).

Február 4-én délután 4 órától: 
VII. Rákóczi fk.—VII. Szent István 
rg. (E), V. Keresk. Akadémia—VII 
Izr. rg. (F).

5 órától: VI. Kemény rg.—VI

Kölcsey rg. (G), V. Berzsenyi rg.—
IV. Kegyesrendi g. (H).

Február 5-én délután 4 órától: 
IX. Református g.—I. Verbőczi rg. 
(Ij, VIII, Zrínyi rg.—II. Hunfalvy 
fk, (K).

Február 8-án délután 4 órától: 
VII. Ágostai h. ev. rg.—II.'Toldy r. 
(I.), II. Mátyás rg.—A) (II.).

5 órától: IV. Eötvös r.—B) (III.),
0 — D) (IV.).

Február 9-én délután 4 órától: 
IX. Szent István fk.—E) (V.), III. 
Árpád rg.—F) (VI.).

5 órától: G)—H) (VII,), J )—K) 
(VIII.).

Február 11-én délután 4 órától:
1— II., III—IV.

5 órától: V—VI. és VII—VIII.
Február 12-én délután 4 órától: 

Elődöntő: I—II. győztese a III—IV. 
győztesével és az V—VI. győztese a 
VII—VIII. győztesével.

Február 14-én délután 5 órakor 
döntő mérkőzés és a 3—4. hely eldön
tése.

A döntő küzdelmekkel kapcsolato
san a polgári fiú iskolák részére 
stafétaversenyeket is rendez az ügy
osztály.

Grosz, az UTE kézilabdacsapatá- 
nak jeles játékosa, aki súlyos ope
ráción esett keresztül, felépült és ta
vasszal elfoglalja helyét az UTE csa
patában .

Budai hegyek: Nincs hó.
Galyatető: 25 cm. porhó. (Hóhatár Fiskalitáshuta, 17-es kő 

fele a szálerdő).
Kékes: 20 em.
Bükk-,,Bánkút” : 25 cm.
Dobogókő: 2— 3 cm.

Ausztriában:
Semmering: 10 cm. Rax, Schneeberg: 75 cm. Zell am See

5n^finlttenhf hiei l : 10T n ° cm- Innsbruck: 130 cm. Kanzelhöhe: 50 60 cm. Arlberg: 30— 70 cm. Hahnenkamm: 80 cm. Arthur-
115 óm130 Cm Kühtai: 150 cm‘ Obergurgl: 120 cm. Feuerkogel:

Svájcban:
Adelboden: 15— 80 cm. Árosa: 80— 130 cm. Davos: 70— 120 

cm. Gstaad: 20— 90 cm. Klosters: 60— 130 cm. Mürren: 40 cm. 
Pontresina: 30— 100 cm. St. Moritz: 40— 70 cm. Zermatt: 20— 50 cm.

üsszeülf az MKSz jelölő
bizottsága

Eff a hivafoSos 
jelölési névsor!

— Saját tudósítónktól —

Tegnap ült össze az MKSz jelölő- 
bizottsága, hogy összeállítsa a hi
vatalos ajánlások listáját. Az ülés, 
mint értesültünk, igen viharos volt, 
de mivel hogy párnázott ajtók 
mögött tartatott, csak az eredmény 
jutott nyilvánosságra.

A Boldogh, Bathó, Csutorás, 
Pflaumer, Szabó összetételű jelölő- 
bizottság egyébként a következő 
névsort viszi a rendkívüli tanács
ülés elé jóváhagyásra:

Elnök: Kirchknopf Ferenc, dr.
Társelnök: Vass dr., Rosta dr., 

Szmik, Steiner.
Alelnök: Nyúl, Leitgib,

Sehwartz, Pflaumer.
Szövetségi kapitány: Neumann.
Főtitkár: Boldog.
Titkár: Szabó, Németh, Csuto

rás.
Pénztáros: Rosinelli.
Ellenőr: Batho, Bálint.
Háznagy: Seissl.
Az elnökség összetétele a hivata

los lista szerint sok újdonságról 
nem beszél. Steiner és Pflaumer 
társelnök. Ez minden.

A tanács hivatalos listáján sem 
találunk új neveket, 

íme:
Vass dr., Nagy, Szabó, Neumann, 

Borbás, Szalay, Baráth dr., Rosi
nelli, Boldog, Németh, Sehwartz 
A. H., Kovács, Bathó, Leitgib, 
Stein§r, Tandary, Nyúl, Gerendás, 
Hauser, Sehwartz F., Sebele, Seissl 
Borosi Vass, Pflaumer, Éigner 
Bálint, Kain, Csutorás, Natrv és 
Makacs. ’ **

Makács, Nagy és Szalay a három 
újonc. A választék nem nagy.

Baráth dr. és Hauser kétségen 
kívül nyeresege a szövetségnek. De 
ők: régi harcosak.

Meglátjuk elfogadja-e a köz
gyűlés a hivatalos listát.

A vidék robbantani akar, forra
dalmi kormányt szeretne látn i...

Január utolsó vasárnapján esik 
a kocka.
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Hagy Károly 
új vezetőmotoifja 
b e f e j e z é s
©alsa jé w é re  09ti&&áSy®zóáá f@sz

— Saját tudósítónktól —

A  motorvezetéses fronton meg
indult az élet. Nem múlik el nap, 
hogy valami új szenzáció napvilág
ra. ne pattanjon,

Legfrissebb hírünk:
Nagy Károly, a legnevesebb ma

gyar vezetők egyike új motort épít 
A gép váza már elkészült. Párából 
hozatott legújabb rendszerű 18 
lóerős Pack-motor most áll be
építés alatt.

Nagy Károly a következőket 
mondja:

—  Semmi panaszom nem 
volt a régi motor ellen.

Megbízható volt, egyenletesen járt, 
defektusa alig akadt, szívóereje 
kitűnőnek bizonyult —  de:

a 100 km-t egyfolytában nem 
* igen bírta.

Külföldön ma úgyszólván mindenki 
felcserélte az Anzanit a Pack- 
motorral. Lehet, hogy hóbortból, 
divatból, üzleti okokból, de tény, 
hogy

a vezetők 80 százaléka Pack- 
kal uszályoz.

Mikor Brüsszelben a világbajnok
ságok során starthoz álltunk,

12 motor volt Pack és két 
Ansani.

A két Ansani nem bírta végig a 
100 kilométert. A  Packoknak meg 
sem kottyant a táv. Hiába, az ilyes
mi nagyon befolyásolja az embert.

—  S most rászántam magamat. 
Több mint 2000 pengőbe kóstált a 
motor. Egész tél folyamán az épí
téssel leszek elfoglalva.

És kérdés, hogy mire elké

szül a gép, nem kell-e majd 
űjra szétszedni?

A vezetőmotornál ez sohasem biz
tos. Működhet a motor a legjob 
bán s

a gép szívóhatása mégis 
semmi.

A légszívó hatás optimumát el kell 
találni. Erre nincs szabály, mate
matikai formula, ehhez szerencse 
kell.

—  Pasquier, a világ egyik
legjobb vezetője 8 gépet épít
tetett, míg végre jó  volt a

szívóhatás.
A  magyar vezetőnek erre nincsen 
pénze. Ilyenkor szétrombolja a vá
zat és újra kezdi az építést és a 
kísérletezést. . .

(—  És a régi motorral mi törté
nik?)

—  Azt Gatsa veszi örökül. 
Gatsa tavaly már kísérlezett, mint 
bukósisakos. Az idén mint vezető 
próbálkozik. A gép kitűnő és a ve
zető mestersége nem ördöngösség. 
Majd csak beleszokik a Gatsa is a 
pácemakerség mesterségébe. . .

(—  Igaz az a hír, hogy ön válik 
Szekerestől?)

—  Egyelőre semmi sem igaz. A 
helyzet az, hogy még nem egyez
tünk meg. De az idény kezdete még 
messze van. Addig még megegyez
hetünk. És ha nem egyezünk meg, 
az sem baj. Annyi jó fiatal magyar 
bukósisakos vár felfedezésre.

Németh, Huszár és a többiek. 
Velük is lehet karriert csinálni! 
Kezdeni mindent élőiről. . .  Csak 
bátorság és hit kell hozzá. . .  És 
az van . . .

Isten es Jean Rosellen motorja 
után indát a jövő idényben

«— Saját tudósítónktól —

Istenes János, a jelenleg Dort- 
mundban tartózkodó jeles magyar 
motorvezetéses versenyző, — 
mint értesültünk, Jean Rosellen- 
nel társult. A  szerződés értelmé
ben az űj Istenes— Rosellen egy
ség a jövő évad minden verse
nyét együtt futja le.

Kétségtelen, Istenes jó  megál
lapodást kötött. Rosellen, aki 
egykor a motorvezetéses verseny
ző első osztály egyik legjobbja 
volt, 1923-ban megnyerte a német 
bukósisakos bajnokságot és 1919- 
ben mint országúti versenyző tar
tozott a legjobbak közé. Rosellen 
tavaly kezdett vezetni, s ebben a 
minőségében is elsőrangúnak mu
tatkozott. A  tél folyamán új ve
zetőgépet épített, Pack rendszerű 
motorral, s már az idény kezde
tén ezzel az új géppel áll start
hoz.

A Van Kempen— I 
együttes győzött a dorlmandi 

hatnapos versenyen
—- Saját tudósítónktól —

Csütörtökön éjjel IX órakor 
befejezést nyert a dortmundi six- 
day. Győzött a Van Kempen—  
Pyjenburg együttes. Fölényesen. 
Pontelőnnyel. Biztosan.

Este 10 órakor még más volt a 
helyzet. A  hollandus pár az utolsó 
napon érthetetlenül körhátrányba 
jutott. A  Rausch— Hürtgen né
met legénység szökött ekkor az 
élre. És a Chorlier— Deneef 
együttes.

De az utolsó félórában aztán 
megváltozott a helyzet. Van Kem
pen és Pyjnenburg pazar csatát 
mutatott be. Negyedóra lezajlása 
alatt kétkörös előnyt biztosított 
magának s a végosztályozó spör- 
tökben kilenc győzelmet aratva, 
fölényesen biztosította végül is a 
six-day trófeát.

A  végeredmény:
1. Van Kempen— Pyjnenburg 

458 pont.
1 kör hátránnyal:
2. Rausch— Hürtgen 278 pont,
3. Charlier— Deneef 211 pont.
2 kör hátránnyal:
4. Kroll— Maidom 128 p.
S kör hátránnyal:
5. Gabel— Schön 231 pont.

HOKK
A BHC közgyűlése. Tegnap tartot

ták meg a BHC ezévi közgyűlését, 
mely bővelkedett az örvendetes ese
ményekben. A holtszezónban arról 
beszéltek, hogy a BHC belső bajok
kal küzd és kérdéses tavaszi rajt- 
hozállása is. A közgyűlésen kiderült, 
hogy ilyesmiről szó sincs, sőt a-z 
egyesület meg is erősödik. Gassner 
Andor, aki nemrég lépett ki a BHC- 
bói, megmásította elhatározását és 
visszatért: ez nagy nyereséget jelent 
az egyesületnek. A tisztikar még 
nem teljés, több helyet fenntartottak, 
mert több igen tekintélyes új veze
tőre számítanak, akiknek bekapcsoló
dása jelentékeny támaszt jelent majd 
a hokkisportnak. Díszelnök: Ra-
kovszky István (nem került válasz
tás alá), elnök: Steiner György,
ügyvezető elnök: Gassner Andor, al- 
elnök: Fehér Miklós és Eichel Géza, 
titkár: Darvas Tibor, ellenőr: Feny
vesi Lajos, pénztáros: Schreoker Gá
bor és Sajó Gyula, jegyző: Lukács 
László.

TENISZ
A teniszszövetség 25 éves jubileu

mát ünnepli ebben az évben. Ebből 
az alkalomból a szövetség ezúton is 
felhívja tagegyesületeit, hogy verse
nyeiket mint a '„MOLSz jubileumi 
évében rendezendő versenyt" ír
ják ki.

A  szövetség története. A teniszszö
vetség jubileumi bizottsága elhatá
rozta, hogy a jubileumi év alkalmá
ból megiratja a MOLSz 35 évének 
történetét. A szövetség történetének 
megírására az egyik tanácstagot 
kérték fel.

A fu b llá rls  todettpátym  
tessiaxverssenyers 
té rtlm e xő n yre , kevés  
hölgy ve rs e n yző re  
lehet szá m íta n i
É lé n k  é le t  a  v á r o s l ig e t i  c s a r n o k b a n  
K e h r lS n g  n a g y  to rm á ib a n  — M X . fe d e t i-  
p á ly a  b a in o k i  v e r s e n y  n e v e z é s i  z á r 
la t á t  h é ttő ig  m e g h o s s z a b b ít o t t á k

— Saját tudósítónktól —
Január 22-én, pénteken kezdődik a 

X. magyar fedett pályabajnoki tenisz- 
verseny, mely egyúttal a MOLSz 25 
éves jubileumát ünneplő évnek első 
sporteseménye is. A verseny közel
sége megélénkítette a városligeti 
teniszcsarnok képét. Nemcsak azok a 
játékosok járnak ki szorgalmasan, 
akik eddig egyáltalában nem dolgoz
tak fedett pályán, hanem azok is, 
akik eddig az újpesti fapadiós fedett 
pályán gyakoroltak. (A fapadló és a 
salak közt nagy a különbség s így az 
„újpesti különítmény'’ most áttette 
működésének színhelyét a városligeti 
salakpályákra.)

Kefir ling tegnap is kint volt és 
játszott. Nagy formában van, úgy
hogy a hat év előtti baleset meg- 
ismtélődésétől — amikor éppen Ta- 
káts Imrétől kapott ki, akinek em
lékére most ezt a versenyt rendezik 
■— a feltörő fiatalok részéről nem 
kell tartania. De játszanak a többiek 
is: Aschner Pál, Straub Elek, Gab- 
rovitz, Drjetomszky, Zichy gróf, Pé-

tery dr. és mások sokan jártak kint 
az utóbbi napokban a fedett pályán, 
a készülődés tehát csaknem hiány
talan. A legjobbak közül egyedül 
Bánó Lehel az, áld eddig még egy
általán nem mutatkozott.

A hölgybajnokság mezőnye kisebb 
lesz, ami azonban éppenséggel nem 
nevezhető tragédiának. A jók nem 
fognak hiányozni s ez a fő. Schréder- 
né, Páksyné, Tihanyiné, Bolcorné, 
Demkó Eszter indulása biztosra ve
hető.

A bajnoki versenyre már négy 
tiszteletdíj érkezett, a továbbiak be
futása várható.

Tegnap beszéltünk Kertész János
sal, a teniszszövetség főtitkárával, 
aki közölte velünk, hogy a fedett 
pálya bajnokságokra hétfő este 6 
óráig lehet még nevezni, mert a ne
vezési zárlatot két nappal meg
hosszabbították. Hétfőn este azután 
7 órakor a teniszszövetség hivatalos 
helyiségében (V, Alkotmány-utca 3) 
megejtik a sorsolást.

Az átigazolási szabállyal 
kapcsolatos kérdések 
ügyében körlevélben kérte 
lel állásfoglalásra a KMAC 
az érdekelt egyesületeket
Az egyesületek nagyrésze azt a m egoldást 
választja , hogy a szabály  csak 1933-ban 
lépjen életbe

— Saját tudósítónktól —

kígyójának nem vágják le haladék
talanul a fejét, úgy az a végén a 
motorsportot fogja szétropogtatni 
fogai között.

Koznia Endrének, a kitűnő moto
rosnak, tegnap éjszaka a BBTE-pá- 
lya előtt ellopták AJS motorkerék
párját. Motorkerékpárjának száma 
84—250.

Beavatott autóskörökben már ré
gen suttognak arról a nagyszabású 
új alapításról, mely az ország legna
gyobb automobilservice telepének 
megszervezését szorgalmazza. Nem 
kevesebbről van szó, mint az Angol- 
Magyar Bank és a Nemzetközi Gép
kereskedelmi Et. autóérdekeltsége 
eddig házi kezelésben levő üzemeinek 
egyesítéséről olyan szakember irányí
tása mellett, akinek személye biztosí
téka a nagyszabású vállalat fejlődé
sének. Több mint tíz márka service
munkájának összpontosításáról van 
szó, .ami a közönség szempontjából is 
előnyös, mert a tágabb körvonalak 
között mozgó munka olcsóbb árakat 
és tökéletesebb munkát eredményez. 
Az új alakulás a Minerva, Stndo- 
baker, Cadillac, Buick, valamint a 
General Motors gyártmányok javí
tási és karbantartási szolgálatát lát
va el, az ország legnagyobb vállalat 
tának Ígérkezik. Nagy várakozással 
tekintenek a szakkörök a titokban 
folyó tárgyalások eredménye elé, 
mert ma csak annyit tudni, hogy az 
üzem General Service néven fog mű
ködni egyik legrégibb és legismer
tebb szakemberünk irányítása mel
lett.

Ismeretesek azok a nehézségek, 
melyek a KMAC legutóbbi sportbi
zottsági ülésén támadtak Sehima- 
neck elnök téves és erőszakos átiga
zolási szabálymagyarázata követkéz- 
keztében. Schimaneck Emil, a 
KMAC alelnöke elnökölt ezen az 
ülésen és a sportkérdésekben való 
járatlansága következtében úgy ma
gyarázta a szabályt, hogy az egye
sületét változtatni kívánó verseny
ző egy teljes évi kényszerpihenőre 
van kárhoztatva. Ez az önkényes 
magyarázat annál meglepőbb volt, 
mert hiszen a szabály megalkotása
kor kényszerpihenőről szó sem volt, 
hanem csupán abban az irányban 
történt döntés, hogy a klubját cse
rélő versenyző —  hacsak július 
1-éig be nem jelenti ezirányú kéré
sét —  még egy évig csakis régi 
egyesülete színeiben válthatja ki li- 
oencét, tehát egy évig még az el
hagyni kívánt klub színeiben ver
senyez és csak azután igazolható új 
egyesülete részére.

Azt talán felesleges .hangsúlyozni, 
hogy az átigazolási szabály Schima- 
neck-féle magyarázata milyen ve
szedelmeket rejt, mert hiszen a mai 
nehéz gazdasági viszonyok mellett 
—  amikor gépet és üzemanyagot 
csak az erők végső megfeszítésével 
lehet biztosítani — , lehetetlenség a 
maroknyi elsőklasszisnak klubját 
cserélő részét tétlenségre ítélni, hi
szen ebben az esetben alig marad 
versenyző, a sportszabályoknak pe
dig igen téves és káros magyaráza
tát adja az, aki helytelen értelme
zésükkel a sport fejlesztése helyett 
annak akadályokat gördít az út
jába.

A KM AC tegnap körleveleket kül
dött szét karteliklubjainak, mely
ben állásfoglalásra hívja fel őket. 
Kétségtelen, hogy az egyesületek 
túlnyomó többsége azt a kézenfek
vő megoldást fogja ajánlani a 
KMAC-nak, hogy

a szabály életbeléptetését
egy esztendővel halassza el
annál is  inkább, mert min

den döntés csak akadémikus 
jelentőségű,

hiszen a közeljövőben megalakuló 
nemzeti sportbizottság amúgy is 
alkotmányosan fogja szabályozni a? 
összes kérdéseket.

Az a véleményünk, hogy néhány 
elfogult és a klubérdeket a sport
érdeknél fontosabbnak tartó egye
sület kivételével senki sem fog  ra
gaszkodni ahhoz, hogy az átigazo
lási vész-szabály már most életbe
lépjen. Nem kell másra utalni, mint 
arra, hogy ebben az esetben 1982- 
ben egész sereg versenyző, közöttük

Kozma, Hartmann, Kom
ló ssy, Kiss, Baranyai, Gut- 
schy, Czulyba, Zamecsnik, 
Kremm stb. nem versenyez

het,
ami nem jelentene mást, minthogy 
az idei szezonban versenyt aligha 
lehetne rendezni. Megmaradnának 
az egyesületek, de versenyzőket 
nem indíthatnának a versenyei
ken —  ami nemcsak a sport, ha
nem az egyesületek halálát is je 
lentené. Lehetetlenség, hogy a 
sport érdekeit szem előtt tartó 
egyesületek közül akármelyi is az

„utánam a vízözön”

elméletet kövesse, mert hiszen nem
csak a versenyzők volnának kényte
lenek ebben az esetben beszüntetni 
működésüket, hanem az egyesüle
tek is, melyek —  így van —  utó
végre a versenyzőkért, a sportért 
vannak. Nem pedig megfordítva.

Célszerűnek látszik, hogy az 
egyesületek minél sürgősebben kö
zöljék álláspontjukat, mert am íg a 
kérdés szabályozva nincsen, az ér
dekelt versenyzők nem válthatják 
ki licenceiket és

amíg nem látnák tisztán, 
nem is igyekeznek ellátni 
magukat megfelelő verseny

géppel.
Minden napért kár és ha az átiga
zolási szabálymagyarázat tengeri

A . M A G Y A R  S P O R T  
S N E K B O l
KINCSE

Evezős csíny
A verseny evezős hajók fátuma: 

ha magyar négyes vagy nyolcas 
külföldön szerepel, a hajó soha
sem érkezik meg idejében a ver
seny színhelyére. így történt ez 
1912-ben a stockholmi olimpián 
is. A híres Szebeny-nyolcas már 
ott tanyázott az olimpia színhe
lyén, a nyolcashajónak azonban se 
híre, se hamva nem volt.

Szebeny Miklós —  aki a há
ború után repülőgéppel lezuhant 
és szörnyethalt —  elég jól beszélt 
angolul s vállalkozott rá, hogy a 
hajót —  ha kell, a föld alól is —  
előteremti. Neki is fogott'azon
nal a keresésnek. Végigtelefonál
ta a pályaudvarokat, postát, rak
tárakat, szóval mindent megmoz
gatott. Bíztató ígéretek birtoká
ban várta a megváltó telefonüze
netet.

A stockholmi szállóban, ahol az 
evezősök laktak, minden szobában 
volt telefon. Egyszercsak meg
szólal a Szebeny Mikié.

—  Heló, heló, miszter Szébeni?
—  kérdi egy hang szörnyű an
golsággal. Majd a hang elkezd 
svédül karattyolni, belekeverve a 
svéd beszédbe néhány angol, meg 
német szót. Azt, hogy „race”  
(ami versenyhajót jelent), azt 
hogy „Achter" (nyolcas) és azt, 
hogy „angekommen” (megérke
zett).

Szebeiiy szíve dobogni kezdett 
a boldogságtól. Ordítani kezdett, 
hogy a mellette lakó fiúk is meg
hallják:

—  Gyerekek, megjött a nyol
cas!

Szobájának ajtaja gyanús hir
telenséggel nyilt ki s a nyolcas 
többi tagja érdeklődést miméivé 
rontott be.

—  Megérkezett a nyolcas! —
kiálltott újra Szebeny Miklós ra
gyogó arccal. —  Nem értek min
dent abból, amit ez a svéd muki 
mond, de világosan kivettem, 
hogy a hajó megérkezett!

Ezzel buzgón hallgatta tovább 
a svéd makogást, mígnem valaki 
„kipukadt" a hátamögött. Mire 
Szebeny Miki felnézett, az egész 
társaság teli torokból kacagott.

—  Mit röhögtök! —  fortyant 
fel Szebeny.

A fiúk ekkor a szomszéd szo
bára mutattak. Szebeny Miklós 
átrohant. És majd megpukkadt 
dühében, amikor látta, hogy Jeney 
Pista, a nyolcas egyik tagja a 
telefon mellett ülve buzgón felol
vasott az egyik svéd újságból e 
szabályos időközökben beleszűrt 
egy-egy „Achtert” , meg „ange- 
komment" a felolvasásba.

Szegény Szebeny Mikit alig le
hetett megfékezni. Le akarta ütni 
Jeneyt. . .

t
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Budapest 23 kw, 550.5 m: 9 ő.;
Hírek, kozmetika. — 10 ó.: Refor
mátus istentisztelet a Kálvin-téri 
templomból. Prédikál Ravasz László 
dr. — 11 ó.: Egyházi népének és 
szentbeszéd a Jézus Szíve templom
ból. Szentbeszédet mond P. Csá- 
vossy Elemér S. J. — Majd: A ni. 
kir. Operaház tagjaiból alakult zene
kar hangversenye. Karnagy: Bérg
Ottó. Közreműködik Könings Annié. 
1. Mozart: Figaró házassága, nyi
tány. 2. Mozart: a) Figaró házas
sága, apród ária; b) Varázsfuvola, 
Pamina áriája. (Könings Annié.) 3. 
Mozart: Éji zene. 4. Rossini: A sze- 
villai borbély, nyitány. 5. Rossini: 
A szevillai borbély, Rosina áriája. 
(Könings Annié.)-6. Beethoven: Pro
metheus, balettzene. — E hangver
seny szünetében: Liber Endre al
polgármester előadása: „A budapesti 
kolduskérdés” . — 2 6 . :  Gramofon-
hangverseny. Tenoristák lemezei. 1. 
Rossini: Stabat mater. (Emico Ca- 
ruso.) 2. Gounod: Faust, ária. Ben- 
iamino Gigli.) 3. Wagner: Lohengrin, 
Grál-elbeszélés. (Richard Crooks.)
4. Mascagni: Parasztbecsület, ária-
(Hislop.) 5. Schubert: Ave Maria. 
(Cormaek.) 6. Verdi: Trubadúr,
ária. (A. Cortis.) 7. Rimsky-Korsa- 
kow: Sadko,- Hindu dal. (M. Fleta.) 
8. Puccini: Turandot, ária. (A Va- 
lente.) 9. Serrano: Alma de diós. (T. 
Schipa.) 10. Bizet: Carmen, ária. 
(F. Ansseau.) 11. Offenbach: Hoff- 
mann meséi, Legen.de de Kleinzach. 
(Lauri—Volpi.) 12. Tosti: Non t’amo 
piu. (Aureliano Pertile.) 13. Masca
gni: Parasztbecsület, Előjáték és Si- 
ciliana. (Martinelli.) 14. Wagner: 
Lohengrin búcsúja. (Lauritz Mel- 
chior.) 15. Puccini: Tosca, levélária. 
(Szedő Miklós.) 16. Erkel: Bánk 
bán, ária. (Halmos János.) — 3 ó.: 
Surányi János: „A sörárpatermesz-
tés” . — 3.30 ó.: Rádió Szabad Egye* 
teán. 1. Siklós Albert, a Zeneművé
szeti Főiskola tanárának előadása: 
„Az énekkarok betanítása”. A  példá
kat bemutatja a Budai Dalárda Ádám 
Jenő vezényletével. 2. Gabányi Já
nos ny„ tábornok előadása: „Az 1848 
— 49-i szabadságharc ' és Görgey 
Arthur”. — 4.15 ó.: Zenedélután Hu
bay Jenő budai palotájából. 1. 
Brahms: II. szonáta A-dur zongorára 
és hegedűre. Előadja Famadi Edit és 
Hubay Jenő. 2. Dalok. Előadja Tiha
nyi Vilma. 3. Beethoven: Kvartett, 
op. 59. no. 3. Előadja Hubay Jenő, 
Zathureczky Ede, Zsolt Nándor és 
Kerpely Jenő. — 5.15 ó.: A Székes- 
fővárosi Zenekar hangversenye a Vi
gadó nagyterméből. Karnagy Bor 
Dezső. Közreműködik a Budapesti 
Korái Kamaratársaság (karigazgató 
Árofeháty Béla), Damokos László 
(zongora), Zalánfy Aladár (orgona) 
és a Ref. Főgimnázium. Fiúkara. 1. 
Bach J. S.: Bánat, sírás..., kántáta 
szólókkal, énekkarra, orgonakíséret- 
tél. 2. Buxtehude D.: Benned bízom, 
Uram..., kántáta szopránhangra, 
vonósokra, orgonakísérettel. A szop
ránszólót Blank Hilda énekli. 3. Bach 
J. S.: Karácsonyi oratórium szólók
kal, énekkarra, zenekarra, orgon-ákí- 
sérettel: a) Vigadozz, örvendj... (I. 
kántáta); b) Áldás zengjen... (Kar 
az V. kántátából). 4. Csajkovszki: 
Zongoraverseny b-moll. (Damokos 
László.) 5. Liszt: Hungária, szimfo
nikus költemény. — 7.15 ó.: Színmű- 
előadás a Stúdióból. „Történetek Ci
gányországból” . Irta Bükky György. 
Rendező: Gyarmathy Sándor. — 9
ó.: Sporteredményeik. — Majd: Ke
leti Lili zongorahangversenye. 1. 
Mendelssohn: Preludium és Fuga e- 
molL 2. Mozart: Rondo a-moll. 3. 
Chopin: a) Ballada g-moll; b) Ma- 
zurka fis-moll; c) Keringő Des-dur;
d) Két prelude. 4. Gounod—Liszt: 
Faust-keringő. — 10 ó.: Magyari
Imre és cigányzenekarinak muzsi- 
kája. — 11 ó.: Megyeri Gyula jazz- 
és tangózenekarának hangversenye 
Varsányi Rudolf énekszámaival, 1. 
Foxtrott (C-h. Rosoff—Heymann: 
Look in the looking glass). 2. a) 
Márkus—Márai: Csak egy, amire ké
rem, tangó; b) Megyeri—Ilniczky: 
Ima még, tangó. (Varsányi Rudolf.)
3. Eisemann—Szilágyi; Melyik hul
lámhosszon, foxtrott. 4. a) Fényes— 
Hármath: Szeretnék egyszer kicsit 
boldog lenni; b) Békeffy—Lajtai: 
Ne hullasson könnyet, keringő. (Var
sányi Rudolf.) 5. a) Foxtrott (A. 
Dubin—I. Bürke: Watching my
dreams); b) Rumba (W. G. Samu- 
els—L. Whitcup: Fiesta). 6. Erőss 
Béla: Utánad nem jön senki (Var
sányi Rudolf.) 7. a) Nádor József: 
Hazudni kell, tangó; b) Maksiner—

Szenes: Majd, ha újra sírni tudsz. 
(Varsányi.) 8. Bartos: Nagysád, fox
trott. 9. Slowfox (S. Coslow—A. 
Johnston: Just one more ciiance). 
10. a) Kálmán—Szenes: Ma önről ál
modtam, tangó; b) Vértes—Ilniczky:

Minden álom... (Varsányi Rudolf.)
11. a) Foxtrott (Len Baker: Mickey 
Mouse); b) Rumba (L. W. Gilbert— 
E. Grenet: Mama Inez). 12. Slow
fox (J. Campbell: Good night sweet- 
hart).

a fe i i if e p É  
vasárnaptól vasárnapig beszél

Saját tudósítónktól —
Az elmúlt héten ismét műsorra ke

rült Zilahy: „Zenebohócok” című ko
médiája.

A „Zenebohócok” nem nagyigényű 
darab. Bizonyos, hogy nem is marad 
meg a magyar örökkévalóság számá
ra. Nincsenek benne földhöz vágó, 
bölcsességpetárdák és zsebkendőt 
húzó tragikus dikciók, de:

. . .  élet fényesedik át rajta. A 
zeneboliócoknak életútja érdekel ben
nünket. Mert a darab zenebohócai mi 
voltunk. Lelkes bábuk, akiket rángat 
a sors. Akik kacagunk és 'sírunk,, 
akik szépet hazudunk és fenségeset 
álmodunk sikerről, pénzről és hírnév
ről . . .  és végül is mint zenebohócok 
grimászoljuk végig ezt a furcsa élet- 
tutti-fruttit.

Ez az oka annak, hogy a „Zene 
bohócok”--nak átütő sikere volt 
mikrofon előtt is. Mert nem a zord 
várúr-atyáról beszélt a darab, aki 
hajadon leányát elzárta a lovag előtt, 
aki erre három közismert népdal el 
éneklése és hosszas töprengés után 
elhatározza, hogy fittyet hány a vi
lágra és mint kályhatisztogató tör 
útat szerelmeséhez, hogy azt elragad
ja az agg atyától. . .  (stb. stb.) . 
nem erről beszél ez a darab, mert ez 
nem érdekli ma az embereket, mert 
ma nincsen agg atya, aki elzárja a 
leányát, hogy el ne vegyék feleségül 
(sőt, sőt!) és nincs várúr és nincs 
kastély és kályhatisztogató, de van 
kényszeregyesség és rumba és örök 
csók és bélista és hit és csalódás és 
villanyáram. Ma ebben a keretben 
komédia és tragédia az élet,

A régi darab: irodalomtörténet,
semmi egyéb. Mint egy régi érem. 
egy régi ruha, egy múzeum. Hogy az 
ember olykor beléjük nézzen s mond
ja: Nini! így is volt valamikor!

De a mai rohanó időkben egyre 
ritkábban néz az ember vissza. In
kább előre. S ha pihen, ha szórako
zik, ha muzsikát, vagy prózát hall
gat a rádióban, hát: bizony fütyül 
a Filomélára, a régi francia nagy- 
takarított vígjátékokra, egy elmúlt 
kor társadalmi problémáin évődő 
drámákra, mi egyéb és:

életért kiált, levegő után éhes .— 
és hálás, ha ezt megkapja és átkoüó- 
dik, vagy fanyalog, ha ellenkező
képpen történik a dolog.

A „Zenebohócok” életet hozott 
mikrofonba. Jónéhány olvasónk le
vele bizonyítéka ennek a megállapí
tásunknak.

Most még néhány szót a Zene
bohócok előadásához.

Először a színészekhez:
Kitűnőek voltak, természetesek, 

de: még mindig túl gyorsan beszél
nek. A mikrofon nem tűri a gyor
saságot. Színpadon a látás és a hal
lás egyesüléséből keletkeznek a néző 
képzetei. A rádió csak a fülnek szól. 
A fül a hangok zűrzavarában az ér
telem kihalászásán kívül arra is 
figyelemmel kell, hogy legyen, hogy 
melyik szereplő beszél, tehát fokozott 
feladat elé állítja azt, A gyors 
mikrofónbeszéd: zűrzavart kelt. Ér
telmetlenséget szül.

Külföldön éppen ezért: lassabban 
beszélnek a rádió színészei. Ezt kell 
nálunk is meghonosítani. És még 
valamit.

A  magyar rádiószínész nem hasz
nálja ki kellőképpen a mikr^fónadta 
lehetőségeket. Nincsen gyakorlata a 
mikrofon körül. A  mikrofonhoz való 
közeledés, vagy attól való távolodás 
más és más karaktert ad a hangnak 
(egy bizalmas, kettősben folytatott 
beszélgetés: a mikrofon közvetlen
közelében történjék, félerős hangon — 
a „bizalmasság”  érzete a ■ hallgatóban 
egészen frappáns hatású lesz stb. 
stb.). _ ,

És: túlságosan hangosan beszélnek 
a magyar rádiószínészek. A mikrofon, 
de főképpen a hangszóró tökéletlen
sége ilyenkor torzítást eredményez a 
vételben. Ez tehát kerülendő.

A rendező számára a következő 
szerény észrevételünk volna:

Kerülje a rendező a tömegbeszél
getést. Egyszerre csak egy szereplő 
szóljon a mikrof ónba. Két különböző 
Rang egyszerre már zavart kelt — s 
négy hang együtt: Bábelt. Ez a meg
állapításunk különösen akkor jelen
tős, ha e töifteges beszéd értelme 
fontos és a cselekmény megértésére 
kiható.

Külföldön a tömeg szólásokat kó- 
russzerűen rendezik? Különösen 
klasszikus darabokban. Modern szer
zők egyszerűen kerülnek minden

tömegbeszédet. Ha ez mégis elkerül
hetetlen szükség, úgy a tömeget csen
des, egyhangú mormogás jellemzi és 
a felszólalók nem együtt, hanem sor
rendben, egymásután szólnak 
mikrofonba, ügyelve arra is, hogy 
e hangok karaktere egymástól merő
ben elüssön.

így megoldható a tömegszólás a 
rádióban. Másképpen: lehetetlen.

•
A kelenföldi rövidhullámú rendőr

ségi adó ellen szerkesztőségünkhöz 
ismét a panaszok egész levélhullása 
érkezett.

Erről a zavarról magunk is meg
győződtünk. A zavar nemcsak a de
tektoros készülékekben, de sávszűrős, 
előcsöves szupergépeknél is jelent
kezik.

A sok panasznak sem lesz orvos
lása?

Egy magasantennával dolgozó 
szupervevő tulajdonosát súlyos bün
tetéssel sújtja a posta. Egy erősen 
visszacsatoló amatőrt megfenyíti. De 
a belügyminizteri adó rakoncátlan- 
kodását tűri és nem tesz ellene sem
mit.

Miért tűri?
A kelenföldi előfizetők mostoha- 

gyermekek? Akik arra vannak kár
hoztatva, hogy reggeltől estig min
den hullámhosszon muzsika és mű
vészet helyett körözést fogjanak és 
morzét?

Déli egy órától három óra dél
utánig süket a magyar rádió.

Nem lehetne ezt a holt zónát 
gramofónmuzsikával áthidalni?

Ilyenkor otthon ebédel a pesti pol
gár. És süket a rádiója.

Ha ez a műsortöbblet túlontúl 
nagy anyagi megterheléssel járna 
(amit nem hinnénk), úgy volna még 
egy megoldás, mellyel ezt a halott 
zónát át lehetne hidalni. S ez: meg 
kell szüntetni az amúgyis alig hall
gatott reggeli hangversenyeket s 
ezeket déli 1 órától 3 óráig közvetí
teni,

A helyszíni közvetítések egyre gye- 
rülnek. Mondunk lehetőséget, mely 
végtelen irányba bont gyökeret, mely 
kifogyhatatlan, ötletgazdag — s a 
helyszíni közvetítéseknek egész arze
nálját gyűjti egybe.

Legyen ennek a helyszíni közvetí
tés Ezeregyéjszakának:

— Hogyan készül? a neve.
És közvetítse a hangház a hely

színről :
Hogyan készül a villamosáram, az 

újság (lapzárlat egy szerkesztőség
ben), a vizespohár, az izzólámpa, a 
szövet, a gramofónlemez, a meteoro
lógiai jelentés, a papír, a színdarab, 
a bicikli, a játék, a film, a rádió 
készülék, a villamos stb. stb.

Helyszíni közvetítés. Csupa érde
kes, aktuális, színes dolog. Ami min
denkit érdekelne.

Aztán:
A téli hónapokban este be lehetne 

vezetni a sakkjátékot is, mint köz
vetítési lehetőséget. Meg a táncokta
tást. Itt a farsang.

Kísérletezni mindenesetre érdekes 
volna.

is MOZI i
Chap lin  S a lfa p in n a k  ír 

h a n g o s  film et
— Saját tudósítónktól —

A mese Saljapinnak, a nagy orosz 
énekesnek küzdelmes életét tárja 
majd elénk. A közeljövőben már fel
vételre kerülő’ filmet Chaplinnak az 
egyik segédrendezője rendezi majd, a 
nagy komikus ellenőrzése mellett.

Prágában egyesület alakult. Az
egyesület célja mindössze az, hogy 
megnézni azokat a darabokat, ame 
lyeket a cenzúra betiltott. Természe
tesen titokban.

Eggerth Martha kisebb-nagyobb 
filmsikerei után jelenleg színpadon 
lép fel. A hamburgi Operettenhaus- 
bán játsza „Dubarry“ szerepét.

/
• Az eddig használt 4 Voltos,

kettős üvegedényekbe épített fütő 
akkumulátor-telepeknek az volt a 
hátránya, hogy a telep töltésre vi
telénél és elhozatalánál az üvegedény 
odaütődésnek, s így törésnek volt 
gyakran kitéve. Ezen a hátrányon a 
Varta olykép segített, hogy a fűtő
telepekre vonatkozó cserefolyamatot 
létesített. Ezzel nemcsak olcsóbb be
szerzési árat biztosít a teleptulajdo
nosnak, hanem a kettős üvegedé
nyekbe épített íütőtelepeket díjmen
tesen ki is cseréli hordíogóval ellá
tott keményfasaekrénybe helyezett 
fűtőtelepekre,

Flókadminlsztráció Csehszlovákiában:
Llpa Ujságiroda, Bratislava, 

Hosszú-u. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé László

Nyomatott a Stádium Sajtóvállalat Bt 
körforgógépein. — Felelés Qzemvezetéi 

Győri Aladár

Vasárnapi kilábalások
Budapesti Orvosok Turista Egyesü

lete
Séta-túra. Hűvösvölgy, Zsíros-hegy, 

Nagykovácsi. T.: 9 órakor a Berlini
téri banántoronynál. V.: Glück Ist
ván dr.

Gyopár TE
Men-edékházügyeletes: Friedmann

László. 1. Pomáz, Ácsai mh, Lajos- 
forrás, Bükki pa, Salabasinai kút, 
Gyopárház,, Pomáz. T.: 7.15 órakor 
a Pálffy-téren. V.: Neumann Géza. 
2. Békásmegyer, Kevélyek, Csobán- 
ka, Gyopárház, Pomáz. T.: 8.10 óra
kor a Pálffy-téren. V.: Kaufmann 
Jenő. 3. Megfelelő hó esetén sítúra a 
Börzsönybe. Dósjenő, Nyired, Csóvá
nyos, TIT-ház, Kismaros (csak gya
korlott síelőknek). T.: 5.40 órakor a 
nyugatinál. V.: Gearő Gábor. 4. Po
máz, Lajos-forrás, Holdvilágárok, 
Gyopárház, Pomáz, T.: 8.15 orakor 
a Pálffy-téren. V.: Franki László,

A BOTÉ előadásai. Január 19-én 
Strömpl Gábor dr. és Kazinczy Gá
bor a térképolvasásról és a térkép 
használatáról. Január 21-én Hoff- 
maim Rudolf a síelésről és Haberl 
Aladár a sífelszerelésről. Az előadá
sok az egyetemi élettani intézetben 
(VIII., Esterházy-u. 9.) este fél 7 
órakor kezdődnek. Az első segély
nyújtás tanfolyama minden pénte
ken este van a mentőknél (V., Mar- 
kó-utca 22.). Előadó: Kiss Jenő dr. 
főorvos. Az előadásokra minden ér
deklődőt szívesen lát az egyesület.

A Magyar Turista Egyesület elő
adássorozatában január 21-én fél 
órai kezdetei Jász Géza: Autóbusz-
szál a magyar felvidékre címmel tart 
vetítettképes előadást a Fővárosi Pe 
dagógiai Szeminárium (VIII., Mária 
Terézia-tér 8.) III. emeleti díszter
mében. Belépődíj nincsen, .ruhatár 
20 fillér. Vendégeket szívesen lát a 
rendezőség.-

SZÍNHÁZ VT*

Mai műsor
OPERAHÁZ: (3, fél 8) D. u.: János vl- 

téz. Este:. Manón (Kiepura)
NEMZETI SZÍNHÁZ: (3, fél 8) D u.: 

Nem élhetek muzsikaszó nélkül. Este: 
Az ember tragédiája.

KAMARASZÍNHÁZ: (fél 4, hdromn. S) 
D. u: Jégcsap. Este: Porcellán.

VÁROSI SZÍNHÁZ: (3, fél 8) D. u.: 
Asszonyháború. Este: Mágnás Miska.

VÍGSZÍNHÁZ: (fél 4, 8) D. u.: Kényes 
válópör. Este: Kabaré.

BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 4, 8) A
torockói menyasszony.

M AGYAR SZÍNHÁZ: (fél 4, 8)Rád bí
zom a feleségem.

KIRALYSZINHAZ: (3, 8) A  „Fehér ló” .
FÖV. OPERETTSZINH AZ: (fél 4, 8))

Maya.
ANDRÁSSYUTI SZÍNHÁZ: 

igazi asszony.
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: (6, 9) Uj mű- 

sor.
ROYAL ORFEUM: (3, 6, 9) 5 Junetro. 
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 5, fél 9) Rótt 

és Tábori
STEINHARDT SZÍNPAD: 

romn. 9) Steinhardt.

(4, 9) Az

(fél S, há- *

H. K. G. Gödöllő. Igen. Évfolya- 
monkint 60 pengőért.

Korcsolyák* 
ródlik, sík, 

,mindentéi«-ki - -- - - - : - 7--, —-——.— 1 1— , Fyáiíniéliy*
Kerékpárok varrógépek, újak és használtak le
szállított árban* Eladás, vétel, csere. Nlkkele- 
zés, élesítés. Javítás 24 óra alatt. Etsenfeld 
műszerésznél, Vili,, Dobozi-utca 7-9. Telefon- 

hívó József 381-52,

Filmszínházak műsoréi
BELVÁROSI lírányi n. II. T.: 8 3 -3 -

29.1 Előadás 5, negyed 8, negyed 9, fél 
10. Vas.: fél 4, 5, 6, negyed 8, negyed
9, fél 10. Buster, a Casanova (Buster 
Keaton). — A  szent láng (Dita, Parlo).
— Hangos Magyar Hiradó.

80D0GRAF (VIII. József-körút 83. T.i
38—4—76.): Előadás: fél 5, negyed 8,
10. Vas.: 2-től. Buster, a Casanova
(Buster Keaton). — Tamás úrfi ka
landjai (Jackie Coogan). — Híradók.

BUDAI APOLLO (II.. Széna-tér. T : 51 
—5—00.): Előadás: fél 5, 7, tó! 10. Vas.: 
fél 3. báromn. 5, negyed 8. bárom n. 10. 
A bál (Dolly Haas nagysikerű filmje).
— A vörös macska (vígj.: Verebes Er
nővel).

CAPITOL (VIL. Baross-tér Jegyrende
lés: 34-3-37. (Előadás: 4, 6, 8, 10 Vas.
2- kor is. Táncol a kongresszus (Lilian 
Harvey, Lil Dagover, W illy Fritseh).
— Kutyaiskola. — Hangos híradó.

CHICAGO (VIL. István ót 39. T.: 32—1
75.): Előadás: 5, fél 8. 10. Ünnep, vas.:
3- tól. 4 renegát (Noah Berry, Warner 
Baxter: dráma). — A  bál (Dolly Haas 
nagy filmje).

CORSO (IV.. Váci-ntca 9. T.: 87-4-02.1
Előadás szombaton és vasárnap: fél 4. 
fél 6, fél 8 és fél 10. A  többi napo
kon: 4, 6, 8, 10. — Hangos híradók.
— Emil és a detektívek. (Fősz.: Fritz 
Rasp, Káté Haack) — A növényvilág 
csodái (hangos kultúrfilm).. — Az idő
jós (h. kultúrfilm).

DÉCSI (VI.. Teréz-körút 28. T.J 21—3—
43. 25—9—52, 14—8—05.): Előad.: 4. 6. 8, 
10. Vas., ünnep: 2-kor Is. Hangos hír
adók. — Molnár Ferenc világhírű szín
műve: Liliom. (Charles Farell, Roso 
Hobart, Estelié Taylor.)

ELIT (V., Lipót-körút 16. T.: 16-l-51.lt
Előadás: 4, 6, 8, 10. Buster, a Casanova 
(Buster Keaton). — Stan és Pan lakást 
cserél (Bob. 3 felv.) — Hangos híradók.

FÉSZEK (V ili., József-körút 70. T.: 46—*
0—40.): Előadás: fél 5, negyed 8, há- 
romn. 10. Vas. fél 3-tól folyt. Vas. d. 
e.: Burleszmatiné. — Csákó és hegedű 
(Szerelmi tört. 12 felv.) — Az elszaba
dult Afrika (Magyarul beszélő hangos
film 12 felv.).

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos-
utca 18. T.: 895—43, 897—07.) Előadás:
4, 6. 8, 10. Ábrahám Pál, Földes Imre, 
Harmath Imre operettje: Viktória
(Petrovich, Verebes, Friedl Scbuster, 
Grete Tbeimer, Michael Bőimen). ~  
Magyar Hangos Világhiradó.

IMPER1AL (VII., Dernölnszky-ntca és 
Aréna-út sarok. T-: 32—8—90.): Előadási
5- től, vas. fél 3-tól folyt. Szőke válóok
Lien Deyers). — Leányhűség (Ottó 
Wallburg). Vas. d. e. 10.: Burleszk*
matiné.

JÓZSEFVÁROSI (Kálvária-tér «. T.t 84-
6 -  44.): ElőadáR: fél 5-től, vas. 2-től 
Buster, a Casanova (Buster Keaton).
— Tamás úrfi kalandjai (Jackie Coo
gan).

KAMARA (VII.. Dobány-u. 42-44. Tel.!
44—0—27). Előadás: 6. 8, 10. Vas.- és 
ünnepnap: 4-kor is. Hangos híradók.
— Molnár Ferenc világhírű színdarab
ja: Liliom (Charles Farell, Rose Ho
bart. Estello Taylor.)

LUDOV1KA (IX.. Ollői-út 101.) Előadás: 
tél 5. 7. sgyn. tO. Vas.! 3-től folyt. 
Mi történt az éjjel (házassági komé
dia). — Halálzuhatag (dráma).

NÉP (Váci-út 76. T.s 92-Ö-80.) Hétk.i 
5-től, vas. és ünnepnap: 8-tól folyt.
Feleségem, a szélhámos (Nagy Kató).
— Svengali (John Barryjnore). — 
Hangos magyar hiradó.

OMN1A (VIII., József-körút és Kölcsey- 
utca sarok. T.: 30—1—25.)! Western
Electric-leadógépen. Előad.: 4, 8. 8, 10. 
Vas.: 2-kor is. Híradó. — A* Ideál 
csókja. (Boau Ideál; a „Kék csillag” 
trilógiából.) — Egy sír a világ végén.*. 
(Plüsov kapitány csodálatos és tra
gikus repülése Tűzföldre.)

ORION (IV. Eskn-tér 5. T.: 82-1-02.)! 
Előadás: fél 6. fél 8. fél 10. Vas.: fél
4-kor is. Az ideál csókja (Beau Ideál;
A 13-ik legionista; Feróival Wren re
génye). — Vitaphon varieté. — Hiradó. 

PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet-kör- 
út 8. Telefon: 365-23.) E l-ad.: 4 6, f 
10. Hyppolit, a lakáj (Magyar han-

gos film. Irta: Zágon és Noti. Játsza!
sortos, Oóth, Kabos. stb.) — Hangos 

híradók.
PATRIA (VIII., Népszínház-tt. 18. T.: 45

6—73.): Előadás: fél 5, negyed 8, há- 
romn. 8, vas.: fél 3-tól folyt. Buster, 
a Casanova (Buster Keaton). — Csákó 
és hegedű. (Szerelmi tört. 12 felv.)

(Nagymezfl-n. 22— 
24. T.i 220—98. 29S
—50): 2—6-ig folyt, 
azután 6. 8. 10.

— ._ ’ Vas. és ünnep: 1—4
ik rit«»-ni.fni<5n.«T*foIyt., azután 6, 8, 
10. Ábrahám Pál, Földes Imre, Har
math Imre operettje: Viktória. (Petro
vich Szvetiszláv, Grete Theiitter, Mi
chael Bőimen). — Metró Goldwyn Ma- 
yer Világhiradó. — Magyar Hangos 
Világhiradó. Vas. d. e. fél 11: Miki és 
Flyppi-matiné.

ROXY (VII., Rákóez-út 82. T .tJ . 4 3 -8 -
24.): Előadás 4-től. vas. 2-től fo ly t 
Budapesten először! Csákó és hegedű 
hangos filmoperett; 11 fej., Alexander 
Oray, Alice Day). — A 4 renegát 
(hangos dráma; Noah Bcery, Warner 
Baxter). — Hangos híradó.

ROTÁL APOLLO (Erzsébet-kőrút 45 T.I 
J. 429-46. 419-02.1: Előadások: 5. V.S, 
fél 10. Szomb., vas.: 4, 6. 8, 10. Vas. 
d. e. tél 11: Lakner Bácsi gvermek- 
színháza, -r Kai'ettkisasszony. (Bol- 
váry, Stolz, Rod- Roda filmoperettja 
Fősz. Halmay Tibor. Dolly Haas, Gus- 
tav Frőhlioh) — Magyar Világhiradó. 

tATRA (IX., üllői.ót 63.) Előadás: *45. 
7, negyed 10. Vas.: 3-tól folyt. Ma-
dame Sátán (film jaték; Cecil B. de 
Mllle-rendezés.) — Cowboyszerelem
(vadnyugati történet).

(Teréz-körút 60. T.i 197— 
67-68.): Előad.. 5. %'8. UlO. 
Szomb., vas., ünnep: 4. 6. 
8> W- Cmil és a detektí
vek. (V igj. 8 felv.) A nö
vények szerelmi élete — 
Kutyaiskola. (Kultúrfll- 
mek.) — Hangos híradó.

CORVIN (V III , József-körút és Üllői-ól 
9a,r.ok- T*1 ■ 8 9 —5—84.): Előadás: fél 6, fél 8, fél 10. Vasár-
és ünnepnap fél 4-kor is. Táncol a kon- 
gresszns (Lilian Harvey, Lll Dagover, 
Willy Fritseh). — Hangos Híradó. 

URANIA (Rákóezi-ót 3i. T .: 460—45 és 
460—46.): Előadás: 5, negyed 8, fél 10. 
Vas. és ünnepnap: 4, 6, 8, 10. A fehér 
mámor (Lén! Riefcnsthal és 50 síbaj* 
nők). — Hangos Hiradó.




