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Németországban diadalmaskodó
Újpest válogatott kapusa

Hajnalban indult, közvetlenül
a mérkőzés előtt érkezett az 
ébuda-szomlbatfielyi kombinált, 
a sérült Ormos nélkül állt ki a 
'Játékra, de így is folytatta 
győzelmi sorozatát

HL kér., S ab arí a kornb.— 
PC Sochaux 1:0 (0:0)

— Távirati jelentésünk —
A III. kér., Sabaria és Bocskai 

kombinált csapata tegnap már ne
gyedik mérkőzését játszotta s újabb 
szemet fűzött győzelmi láncába. Győ
zelme azonban ezáltal nehezebb volt, 
mint eddigi mérkőzésein. Hiszen Nan- 
tcs-ban az egyetemi klubot 6:l-re, 
Lorient sportklubját ll:l-re verték 
és szombaton Párisban egy komoly 
erőt képviselő kombinált ellen 5:1 
arányú fölényes győzelmet értek el, 
míg tegnap nagyon meg kellett dol- 
gozniok az egygólos győzelemért. A 
mérkőzés azonban nem folyt le a 
magyar f iúkra nézve valami kedvező 
körülmények között, amint alábbi 
távirati tudósításunkból kiderül:

Montbeliard, január 17.
Párisban hajnali 6 órakor ültünk 

vonatra s 8 órás utazás után 2 óra
kor érkeztünk meg, hogy érkezés 
után azonnal kihajtassunk a pályára.

Ellenfelünk az FC Sochaux volt, 
amely a Sochaux-kupában az FC Séte 
mögött az előkelő második helyet 
foglalja el. 0:0-ás félidő után 1:0 
arányban győztünk.

A füves, száraz pályát örömmel 
üdvözölte a csapat, amelyet így a 
talaj nem hátráltatott a játékban. A 
jó talajon a kezdeti érthető merev
ség hamar eltűnt a fiúk lábából és 
kitűnő játék alakult ki. Csapatunk 
ugyan nagyon megérezte a sérült 
Ormos hiányát, akit a fedezetsorból 
előrevont Beretvással helyettesítet
tünk. így állt fel a csapat:

Vermes — Kovács I., Bíró — Sár
közi, Lutz, Magyar — Fenyvesi, Be- 
retvás, Zilahi, Lengyel, Beiké.

Az FC Sochaux mindenben igazol
ta jó hírét s ha Vermes nem véd leg
jobb napjaira emlékeztető válogatott
formában, akkor nehezen úsztak vol
na meg a mérkőzést baj nélkül. 
Egyetlen gólunkat Beretvás lőtte véd- 
hetétlenül a II. félidő 20. percében.

A csapat hátsó vonalai kitünően 
dolgoztak. Vermes volt a mezőny leg
jobbja. Csatársorunkból hiányzott az 
irányító, kissé széteső volt támadójá
tékunk.

Mérkőzésünket 5000 ember nézte
végig.

Komor Ödön.

A Nagyvárad AC vere
séggel kezdte francia 

táráját
Stade Universifé Club 

Rennes—NAC 1:0 (0:0)
—  Saját tudósítónktól —

Nagyváradról jelentik, hogy a 
Nagyváradi AC tegnap játszotta 
első franciaországi túramérkőzé
sét s Rennes városában a Stade 
Université Rennes-től 1 :0 (0 :0 ) 
arányú vereséget szenvedett.

A  vereség érdemetlenül érte a 
nagyváradiakat, mert a játék túl
nyomó részében fölényben voltak, 
de a teljesen felázott pályán nem 
tudták kifejteni  ̂ képességeiket, 
hiszen itthon kemény, fagyott ta
lajon játszottak útrakelésük előtt 
s a mély talaj szokatlan volt szá
mukra. így  is csak az utolsó pil
lanatban lőtt góllal vesztettek s a 
vereségben az elfogult bíró is 
ludas kissé.

A  csapat veresége dacára meg
nyerte a közönség tetszését s szó 
van róla, hogy revánsot kap a 
rennesiektől. Az eddigiek szerint 
szombaton Párisban a Racing 
Club de Francé, vasárnap Mont- 
reux-ben az egyik városi csapat 
tesz a nagyváradiak ellenfele.

Kovácsi II. a „33”  FC-ben. Ko
pácsi Sándor, a Budai „11”  volt ki
váló profijátékosa visszaamatőrizál- 
;atfca magát és mint amatőr a „33” 
i'C színeit ölti magára. Kovácsi II. 
személyében a budaiak értékes erőt 
íyertek.

a  sport-, korcsolya-,f i  9 hocki-,túra-,vadásr-
%  1 cipők és csizmák

U  v í z h a t l an  mi nő s é gbe n

1 1 1  Jakabovicsnál,
xSSP H  Wesselény!-uica 35. sx-

„Egyesiüeteknek árengedm ény"

Fedeftpályaverseny  
Hannoverben — óvással

—  Távirati jelentés. —

Hannover, január 17.
Az itteni fedett-pályán rende

zett atlétikai mérkőzések alkal
mával a 800 m-es síkfutás be
futójában közvetlenül a cél előtt 
Peltzer dr., Dahlmann és Hobus 
összefutott. Végeredményben Ho
bus győzött 2:11 mp. idővel, de 
Peltzer dr. a versenyt megóvta. 
Az intézőbizottság megsemmisí
tette a verseny eredményét, de 
megismétlésre nem került sor, 
mert a résztvevők közül egyedül 
Peltzer dr. jelent meg a startnál.

A  8000 m-es síkfutást a stutt
garti Hellpapp nyerte meg 
9:10.2 mp-el. Sievers dekatlon- 
bajnok a 60 m-es síkfutást 7.1 
mp, a 60 m-es gátfutást 8.3 mp 
idővel nyerte.

Olaszország
A két első nagy gólaránnyal győ

zött s így a Bologna változatlanul 
vezet a Juventus előtt. Négypontnyi 
előnnyel! A  harmadik Torino vesz
tett Triesztben (Révész Béla gyors 
sikere), a negyedik Ambrosiana 
ellenfele a Juventus volt, Torinóban 
( ! ) ,  kikapott a Milán is a mögötte 
fekvő Romától s igy a Roma a 6-ik 
helyről előreugrott a 3-ikra. Az 
utolsó helyezett Brescia pontot 
szerzett Nápolyban s ezzel a Barit 
szorította vissza az utolsó helyre. 
Az eredmények:

Juventus— Ambrosiana 6:2.
Triestina— Torino 1:0.
Milán— Roma 1 :2.
Genova— Pro Patria 4:1.
Fiorentina— Bari 2:1.
Casale— Bologna 1:5.
Alessandria—-Modena 5:0
Napoli— Brescia 1:1.
Lazio— Pro Verceili 5:0.

Nagyszerű küzds* 
lemben harmadik 
mérkőzését 
megnyerte Újpest 
Németországban

ÚJPEST—
DRESDNER

Ü nnepélyes k ü lső sé ge k  után in
dult a n a g y  kü zd e le m  — A z  ó riá s i  
közönség m eleg tüntetéssel te - 
gadta a m a g y a r  b a jn o k o t— A fü ve s  
talaj k issé  púba s  igy c s ú s zó s  
veit —  A z  első télidő k ie g ye n s ú 
lyo zo tt játékát h íve n  je lle m z i  
a döntetlen

A gólok so rr en d je  :  12m p orok on  Sas v e z e té s t  
s z o r o z , 21a p e rc b en  M iiiler eg yen lít é s  
szü n et után Pm S za bó állítja h e  a v é g -  
ered m én yt a 13. p e r e b e n  — A m ásodik  
félidőben  a döntő g é l  után nagy n é g y  ed" 
érá ja  veit Ú jpestnek  — A d rezd a i v é d e 
lem  rem ek eit  — A leg jo b b  Ú jpesti já té k o s  
Vig veit — A béré n em  adott m eg  e g y  
nyilvánvaló tize n eg ye st
D rezd a , D S C  p á ly a  -  Í3 .D D O  néző  -  B író  s W fnkter

Újpest csapatának, a magyar 
bajnoknak rövid, németországi ki
rándulása a drezdai mérkőzéssel 
véget ért. A  csapat ma reggel vo
natra ül s hozza magával a három 
győzelem örömét, a három győzelem 
komoly sikerét, ami megbecsülendő 
és feljegyzésre érdemes sikere a 
magyar futballnak is. Nemcsak 
azért, mert a téli túrák alatt bebi
zonyosodott, hogy a német futball 
ellen nehéz már győzelmes csatá
kat vívni. Nemcsak azért, mert a 
magyar futball tekintélye rászorul 
nagyon is arra, hogy külföldet járó 
csapataink éppen német földön bi
zonyítsák be annak a régi tekin
télynek, el nem feledhető sikerekből 
fakadó megbecsülésnek eleven vol
tát, kényszerű megtartását. De 
feljegyzésre méltó az újpestiek si
kere azért is, mert

három nagy városban, három
elismerten nagy ellenfél ellen 

vívták ki azt.
A  mérkőzések komolyságát és 

nagyságát, az ellenfelek erejét mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, 
ahogy ezek a győzelmek megszület
tek.

Berlinben az első félidő nem volt 
elég ahhoz, hogy a magyar fiúk 
tudása megtörje a kombinált ber
lini együttes erejét, mely döntet
lent csinált szünetig. Lipcsében az

ellenfél vezetett a félidő előtt s 
Drezdában a nagyhírű, nagytudású 
DSC is ki tudta egyenlíteni az egy 
gól hátrányt, amit az első negyed
órában a magyar bajnok megszer
zett. Ezek a körülmények, az elért 
eredmények híven jelzik, hogy Új
pest feladata minden mérkőzésén 
nagy, komoly, a magyar bajnokhoz 
méltó volt!

De az eredményeken túl 
a közönség érdeklődése is azt 
bizonyítja, hogy a lilák játé
kára felfigyelt a  német 

sporttársadalom.

Hatalmas nézősereg jelent meg 
mind a három mérkőzésen, hogy 
tanúja legyen annak a viszonynak, 
amiben a szemben álló felek játé
ka, eredménye alapján pillanatnyi
lag a magyar és a német futball 
áll. Újpest bebizonyította fölé
nyünket, megvédte tekintélyünket. 
Olyan csapatokkal szemben, ame
lyeknél erősebbeket, nagyobb tudá- 
súakat aligha állíthatna vele szem
be a német futball.

Amagyar bajnok híven teljesí
tette kötelességét s ezzel rászolgált 
az egész magyar sport társadalmá
nak hálájára, megbecsülésére!

K ö ze1 h ú s z e z e r  n é z ő ,  
l e lk e s  hangulat, h im n u s z  
é s  fe lá lln a k  a  c sa p a to k

Drezda, január 17. 
Ragyogó időben 

látta vendégül pom
pás sporttelepén a 
Dresdner SC az Új
pestet. 18.000 néző 
szállta , m eg a DSC- 
stadion nézőterét s 
a kétségtelen közön

ségsiker érdeméből nemcsak a ra
gyogó, napsütéses idő kér részt ma
gának, de Újpest tekintélye is, ame
lyet előző két németországi mérkő

zésével szerzett magának.
Magyar lobogót lengetett a szél 

a DSC-stadion ormán s amikor pá
lyára futottak a magyar lila
fehérek, felhangzott a magyar Him
nusz, amelyet a közönség állva hall
gatott végig s megtapsolt a végén,

M O D I A M Q



hangosan „H och”-olva. A kapitá
nyok zászlót cseréltek, megjelent 
Winkler bíró, hogy elindítsa a mér
kőzést, amelynél nagyszerűbbet ke
veset vívtak eddig drezdai talajon 
Mindkét résztvevő kitett magáért 
s utolsó percéig lankadatlan érdek
lődéssel kísérte a nézősereg a re
mek küzdelmet, amelynek során a 
meglepetést —  a honi csapat szol
gáltatta: védelme eddig el nem 
képzelt pompás formára futott fel, 
megakadályozta Újpest nagyobb 
arányú győzelmét.

így  állt fel a két csapat:
Újpest: Aknai —  Kővágó, Du

dás —  Borsányi, Volentik, Víg — 
Sas, Avar, Sáros, Vörös P. Szabó.

DSC: Kühn —  Kreisch, Clauss 
— Stössel, Hirseh, Bergmann —- 
Hailmann, Berthold, Schiösser, 
Hofmann, Müller.

A drezdaiak szemefénye, P.ichard 
Hofmann, a birodalmi válogatott 
balösszekötője, tehát az előzetes 
hírekkel ellentétben, mégsem cen- 
terhalfot játszott, hanem szokott 
helyére állt.

lesz ebből az esetből i.s. A kornert 
hárítja a szívós drezdai védelem és 
ezzel véget is ér a félidő.

Félidőben
kedves vendéget fogad az újpesti 
öltöző: Bársony Rózsi látogat be a 
fmkhoz'^zer~mhéf'lcivhiva.

—  Meg kell mutatni nekik! — 
mondja s a II. félidő azt mutatta, 
hogy a bíztatásnak meg is volt a 
foganatja.

i i f f s e s t  g y ő z t e ®  
g ó i $ &  & rem ek  
stegyeiéérája 
a H. félidő 
e s e m é n y e

Avar fejesét maga mögé ejti 
Kühn,

utána kapkod és valahogy kor- 
nerre bírja kaparni. Később Sas 
két méterről vágja kapu fölé a 
labdát. Avar 25 méteres szabad
rúgása centiméterekkel kerül a 
kapu mellé. Olyan nagy az Újpest 
fölénye, hogy az összekötők, is 
kénytelenek hátrahúzódni s Hof- 
man, a nagyágyú olyan szorgal
masan védekezik, hogy öröm 
nézni.

fiyitt, kem ény  
h e r e  a z  í.
f é m é b e n

Újpest kezdi a mérkőzést, de a 
német fedezetsor szerel és Hall- 
mann vezeti az első támadást. Ö 
sem jut azonban'az újpesti kapuig 
s most az újpesti lendület már túl
jut a hátvédsoron, de Kühn elka
parintja a labdát Vörös elől. Me
zőnyjáték után a 8. percben jut 
először lövéshez a félelmetes hírű 
Richard Hofmann, de a bombát 
biztosan teszi ártalmatlanná Ak- 
nai. Újpest ellentámadása is csat- 
tanós:

Sas kapufának lövi a labdát,
amely a kapu elé pattan, Avar 
ráront és ö is lő, de —  mellé.

Most Újpest érezhetően é'énkebb 
e a 12. perc meg is hozza az igye
kezet gyümölcsét: Újpest kornert 
ér el s

P. Szabó szögletrugása ma
gasan száll be a kapu elé, 
Avar feje emelkedik érte, de 
a védelem „támasztja” s épp

pyvinSf
hogy meg tudja csúsztatni 
kissé, hogy nem megy ugyan 
kapura, de jól jön lábra a be
futó Sasnak, aki védhetetle- 
nül az ellenkező sarokba

küldi.
1:0.

A drezdai csatársor hevesen tá
madj most. Jó beadás száll az új
pesti kapu elé, de Schiösser fejese 
elvérzik Aknai biztos kezében.. Sá
rost ugratják most ki társai s a 
sokáig pihent center jó lendülettel 
tör a kapura, átvergődik már a 
kapuson is, de a kapuba futó Berg- 
znann a vonalról visszakaparja a 
kapuba tartó labdát A 21. percben 
pompás akciót vezetnek a németek

Hallmanntól száll a beadás 
Schlösserhez, ez hosszan 
szökteti Hofmannt s a bal- 
összekötő ugyancsak hosszú 
kiadással indítja útnak szél
sőjét, Míillert; Jimmy Ho- 

- gan mesteri kezére vall ez a 
gyors és pontos akció, amely
nek végén a balszélső lövése 
védhetetlenül száll az új

pesti kapuba.
1:1.

A gól nagyon fellelkesíti a néme
teket és nagy hevességgel rohamoz
nak. Aknai szép beadást húz le, 
majd a derzdai kaput fenyegeti 
komoly veszély:

Sas fejese a kapus kezéről 
kapufának megy

s oaaan perdül a kapu mögé. A já
ték nagyszerű iramban folyik, hul
lámzik: két kitűnő ellenfél birkó
zik s az eredményt egyelőre még 
nem lehet sejteni. Hofmann jól ló 
a sarokra, Aknai vetődik s övé a 
labda. A  i>€. percben két korner- 
jfel fenyeget Újpest, a másodikat 
Vörös fejeli, nem sokkal csúszik a 
kápa mellé. A 40. percben újabb 
Hofmann-bomba kerülgeti Aknai 
kapuját, majd a 42. percben Bor
sán^ ereszt meg lövést s

a labda most is a kapufán 
pattan,

Kühn rosszul nyúl utána és korner

A DSC cserél: Böhme áll be
jobbhalfnak, Stössel bevonul a kö
zépre a kiálló Hirseh helyére. Ú j
pest hatalmas iramban kezdi a fél
időt.

Egyik akció a másik után bon
takozik ki: Avar, P. Szabó, Sáros 
lövései szállnak Kühn kapujára, 
illetve inkább kapuja mellé. Nem 
megy jól a lila-fehér lövészeknek. 
Az újpesti fölény azonban kimon
dott s a 15 perc végre meghozza 
a levegőben lógó eredményt is:

A balszárny vezeti a táma
dást, P. Szabó átvágja a lab
dát a mezőny felett jobbra, 
Sast támadják, mire vissza
emeli s a drezdai védelem 
most szabadon hagyta P. 
Szabót, aki nem is késik a 
helyzetet kihasználni: lövése 

menthetetlen.
2 :1.

Az eredmény meghozza az új
pestiek nyugalmát, most már el
múlik minden idegesség s követ
kezik a vendégcsapat nagy ne
gyedórája. Egyik ragyogó táma
dást váltja a másik. A drezdai ka
pus nem áll hadilábon a szeren
csével :

Avar fejesét csak kézzel 
bírja megállítani a hátra

húzódott csatár,
de a bíró jóindulattal van iránta, 
nem torolja meg á szabálytalan
ságot a kijáró 11-essel. Utána a 
rúgni készülő Borsányival csap 
össze Hofmann. Borsányi meg
sérül, kiáll s a helyére Szalay jön 
be. Szerencsére azonban nincs 
semmi komoly baj s öt percnyi 
állingálás után megunja a pihenőt 

válogatott jobbfedezet, vissza
tér a helyére s végigjátsza a mér
kőzést. Az utolsó negyedóra is 
Újpest fölénye jegyében telik el, 
de a fölény csak szögletrugásokat 
hoz, a drezdai védelem önmagát 
múlva felül, nagyszerűen rombol 
és Újpest kénytelen beérni a mi
nimális arányú győzelemmel.

Kornerarány 9:4 Újpest javára.

kapott a játék hevében, ami oka 
lett annak, hogy a második félidő
ben a rúgásai nem voltak olyan 
tiszták és erőteljesek, mint ahogy 
azt tőle megszoktuk.

A csatársornak jobb napja volt, 
mint tegnap Lipcsében. Jól kombi
nált ez a sor és különösen a máso
dik félidő második negyedórájában 
mutatta meg igazi tudását.

Avart ki kell emelni mégis a 
többivel szemben.

Rengeteget dolgozott s nemcsak 
elől, de hátul is ott volt, amikor 
arra szükség lehetett. A lövései 
nem sikerültek, de lendületével ma-

gával ragadta Sast is. Kitűnő ke
resztlabdákat adott, amelyek sok
szor vitték támadásba a másik szár
nyat, amely, mint együttes, sikere
sebben kombinált. Sáros még nem 
igazi, bár jó pillanatai neki is vol
tak.

H étfő, 1932 január 18.

H é ttő n  é i t é t k o r  
é r k e z é s

Újpest még itt tölti az éjszakát 
holnap, hétfőn délelőtt 10 órakor 

kel útra, hogy Prágán keresztül 
éjjel fél 12 órakor érkezzék haza.

Csicsáky Elemér.

Nagyszerű kritikát 
kapott a Ferenc
város Kasszelben
„Oktató játék volt a  szó lé g*  
igaz ib b  értelmében**

— Saját tudósítónktól

f fy ita tk o z a to k
Wilhelm, a DSC elnöke: El kell 

ismernem az Újpest taktikai fölé
nyét.

Jimmy Hogan, a DSC edzője: 
Örülök, hogy az én magyar bará 
taim ilyen nagyszerű játékkal 
mutatkoztak be Drezdában. A 
mérkőzést megérdemelten nyer
ték meg.

Langfelder Ferenc, Újpest igaz 
gatója: Túránk véget ért. Többet 
nem lehet kívánni tőlünk: három 
mérkőzésből hármat nyertünk.

záró
dott

M k é t  ő s a p á t  ta tá tk o x á s a
nagyvonalú küzdelmet, minden te
kintetben elismerésre méltó játékot 
hozott. A  DSC annyi tudást, erőt 
és igyekezetét vitt a pályára, hogy 
a magyar bajnoknak minden jó tu
lajdonságára szüksége volt az 
ellenfél legyőzéséhez. A drezdai 
csapat Jimmy Hogan keze alatt 
valóban megtanult futballozni s fé
nyesen kezeli a labdát. Kiforrott 
technikája azonban nem rabolta ei 
a német játékosok természetéből 
folyó jó tulajdonságokat.

Nem sokat gondolkozik, nem 
sokat tétovázik egyik játé
kos sem, hanem kiadós, tért
ölelő rúgással küldi oda a 
labdát, ahol az legjobb hely
zetbe hozhatja a csapatot.

A pálya megszokottsága némi 
előnyt is biztosított a hazai csa
patnak. Ennek az előnynek erejét 
érezte is Újpest az első félidőben* 
amikor nehezen tudta megfékezni 
az ellenfél hatalmas lendületét, 
gólratörését. Később azonban 
mégis csak kidomborodott a ma
gyar bajnok fölénye s a második 
félidőben, a győztes gól után

olyan negyedórája akadt a 
magyar csapatnak, amely ki- 
adósabb győzelem alapja is 

lehetett volna.
A DSC-védeíem azonban mindvégig 
megingathatatlan erővel játszott, 
Maguk a csapat vezetői elismerik, 
hogy  ̂ ilyen teljesítményt, ekkora , 
energiát ettől a triótól még nem 
láttak.

lyán, melyek mögött nagyszerű len
dülettel tört kapura minden csatár. 
S ha Hoffmann lába elé jutott a 
labda, ritkán maradt el a zúgó lö
vés, veszélyes bomba.

Hoffmann nem szorul arra, 
hogy a labdát igazgassa, 
nem vár, nem forgolódik, ha

nem egyszerűen lő.
De minden helyzetből és csaknem 
mindig kapura. A többi csatár is 
ismeri azonban a kapuralövés tit
kait, amit legjobban Müller remek 
védhetetlen gólja bizonyít. A bal 
szárny így a kapu közelében veszé
lyesebb és nagyobb súlyú volt, de a 
mezőnyben a másik hárem csatár 

Hailmann, Berthold, Schiösser 
•— éppen olyan kitűnő, célravezető 
eszközökkel játszott, mint másik 
két társa.

El lehet tehát mondani, hogy

Ú jp e s t  n é g y  
e l le n t e t e t  
g y ő z ö t t  Se

A Kühn, Kreisch, Clauss vé- ✓  
delmi trió játéka a magya
rázója annak, hogy Újpest a 
második félidőben nem tudta 

fokozni győzelme arányát.
Mert a halfsor, hiába került a pi
hent Böhme a centerhalf posztjára, 
nem tudott volna útjába állani az 
újpesti rohamoknak, amelyek 
ebben a játékszakaszban gördülé
kenyek és erőteljesek voltak. Pedig 
szorgalom, akarás Stös síben,
Hirschben éa Bergmannban is 
éppen elég volt, csak a sor eredeti 
alakjában már nem bírta tovább a 
nyomást. így azonban később arra 
is volt ereje, hogy az utolsó ne
gyedórában ismét kiegyensúlyozza 

játékot, amint kiegyensúlyozott 
volt az az egész első félidőben. 

Ekkor a drezdai csatársor ízelí
tőt adott nagy erejéből, félelmetes 
gólratöréséből. Hosszú, kereszt- 
labdák szálltak minduntalan a pá-

a drezdai gyepen. Olyan ellenfelet, 
amely nemcsak elért és kivívott cí
meiben, de játékában is magával 
hordja a nagyság jeleit. S ha ez
zel az ellenféllel szemben sikerült 
a mérkőzést megnyerni, akkor az 
újpesti fiúk játéka is nagyvonalú, 
komolyértékű volt.

A csapat legjobb embere két
ségtelenül Víg volt,

aki az első perctől az utolsóig fé
nyesen játszott. Azt a jó haLftulaj- 
donságot láttuk tőle, amiben Bor
sányi olyan nagy mester, hogy min
den labdát előbb ér el, mint az, aki
hez szánták. Neki ma ez csaknem 
mindig sikerült s utána rendszerint 
jól szálló, hasznos keresztrúgások
kal igyekezett csatárait helyzetbe 
hozni. Volentik megfelelt a csapat 
fontos posztján. Sem így, sem úgy 
nem tűnt ki különösebben, Borsá
nyi pedig derékrándulása ellenére 
is megállta helyét.

Ha rangsort állítanánk fel, akkor

Víg mögé a védelmet kellene 
soroznunk.

Aknai nagyszerűen védett. Nem 
volt hibája, de volt egész sor fényes 
produkciója, mikor főleg Hofmann. 
tói kapott lövegeket ártalmatlanná 
tette. Játéka minden tekintetben 
dicséretet érdemel. Ez áll Kővágóra 
is, aki ma határozottan felülmúlta 
Dudást. Igaz, hogy Dudás rúgást

Ferencváros téli túráját le- 
mérkőzés Kasszelben játszó
ié, ahol a múlt vasárnap 

7:0-ra győztek a zöld-fehérek a 
kasszeli válogatott ellen. Szép kri
tikát közöl a mérkőzésről a

Kasseler Tageblatt
sportmelléklete,, amely „A  magyar 
labdarúgó művészet diadalmasko
dott”  cím alatt így  ír :

—  A magyar csapat szuverén 
módon uralkodott a mezőnyben és 
kikerült minden közelharcot, ezt 
megengedhette magának —  hála 
technikai  ̂ és taktikai tökélyének. 
Oktató játék volt ez a szó teljes 
értelmében.

A  magyarok mindent valóra 
váltottak, amit már a fuldai sze
replés nyomán ígértek. Futbaümü- 
vészek ezek az emberek, azt csinál
ják a labdával, amit akarnak. Be
mutatásuk .ragyogóan betanult 
akció volt, látszólag minden fárad
ság nélkül csinálták a gólokat, j  á t- 
s z o 11 á k a futballt, még helye
sebben: játszottak a futballal. Ezt 
persze csak akkor engedheti meg 
magának egy csapat, ha 11 olyan 
finoman kiképzett játékosa áll a 
mezőnyben, mint amilyenek fölött a 
Ferencváros rendelkezik. Ha ez a 
csapat küzdeni akar, ha küzdeni 
kell neki, akkor egészen bizonyos, 
hogy még nagyobb tud lenni. Le
het, hogy a közönség azért nem tap
solt a hét gólnak, mert olyan csodá
latos egyszerűséggel született meg 
mind a hét (nem voltak Hofmann- 
féle bombagólok), ez volt azonban 
az_ egyetlen bántó momentum a 
mérkőzésen. így is a legnagyobb 
szimpátiát vívták ki maguknak a 
magyarok.
_ A  játék sohasem volt schema- 

tikus. Nem láttunk merev rend
szert, ' inkább a támadási modor 
állandó váltakozását. Emellett vál
tozatos volt az egész játék, magas 
és lapos labdák, stoppoiás, majd 
közvetlen leadás követte egymást.

—  Ha ki akarnánk emelni egye
seket a magyar csapatból, azt je
lentené, hogy a többieket hátrább 
akarjuk helyezni a rangsorban. De 
ha m égis alá akarunk húzni egy 
nevet, úgy ez Sárosié, a középfede

zeté, aki sajnálatos módon befeje
zés előtt kiállni kényszerült sérü
lés miatt. A fiatal válogatott 
csodaszépen (bildschön) játszott 
és egyéni vonást vitt bele a já
tékba.

—  Olyan biztosak voltak a dol
gukban ■ a magyarok, hogy a 7:0  
utóm már csak művészetük bemuta
tására szorítkoztak. És ez így volt 
szép. A játéknak ezt a szakaszát 
azzal lehetne jellemezni, hogy 
Turay és Kohut már macska-egér- 
harcot folytatott a fedezetekkel és 
ha nyitva is állt az egyenes út a 
kapu felé, inkább a görbébbet, a 
nehezebbet választotta.

~  Sajnálatos dolog és a kasz- 
szeli futball süllyedését mutatja, 
hogy mi értük el a legrosszabb 
eredményt a magyarok ellen, akik

Na mi?
.— tudnád-e mondani, hogy

mi a különbség Hoower és egy  
kis profi között?

—  Na, mi?
—  Az egyiknek a leszerelés a 

gondja, a másiknak a felszerelés!

németországi útjuk alatt csak itt 
értek, él 7:0-ra végződő győzelmet. 
Ét itt meg kell állapítani, hogy a 
kasszeli csapat három egylet Jeg- 
jobbjaiből volt összeállítva.

—  Hivatalos nevük szerint a ma
gyarok profik, a valóságban azon
ban nem egészen azok, mert hiszen 
mindegyiknek van rendes foglalko
zása is. Egyedül a professzioniz
musban tehát nem lehet az erejük. 
Ami a magyarok játékát annyira 
fölényessé teszi, az az ö hallatlanul 
finoman kiesztergályozott stílusuk, 
ami csak céltudatosan vezetett, 
minden játékos által szívesen vég- 
zett edző munka eredményeként je- 
lentkezhetik. Ebben rejlik a hiva
tásos futball előnye és ereje.

*  Felhívjuk T. olvasóink figyelmét
1/a és '/« árban című hirdetésünkre. 
Szinte költség nélkül jutnak e hir
detés kihasználói a legpompásabb
dísz- és ajándéktárgyakhoz.

A TLK csütörtökön tornatermi ed
zést tart, míg vasárnap már meccset 
játszik.
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H étfő, 1932 január 18. % sss
Szomlbatoft soronkíviili

m eccse l látszott a Som ogy 
Görögországba!^ azon is 
ontotta a
Somogy—Asderlspar 5s© (1:0)
Jsskybe  megpirít b á ro m  g ó lt  lőtt, m íg  a m á 
s ik  kettőn  G a la m b o s  é s K ö rö s i  o sz to zo tt

— Távirati jelentésünk —

Hetedik görögországi meccsét, 
amelyet a kaposvári túravezetőség 
alighanem kapásból kötött le, az 
egyik Athéntől messzebb eső ki
sebb helyen játszotta le a Somogy. 
Csak így történhetett, hogy nem 
közvetlenül a mérkőzés után adták 
fel a távirati tudósítást részünkre, 
lévén a mérkőzés színhelyén korlá
tolt postai szolgálat, hanem előbb 
beutaztak Athénbe s csak onnan 
adták fel a táviratot, amely tegnap 
a kora délelőtti órákban érkezett 
meg szerkesztőségünkbe. A  derék 
kaposvári együttes ezúttal is köny- 
nyen s a megszokott gólarányban 
diadalmaskodott.

A  mérkőzésről az alábbi távirat 
érkezett hozzánk:

Athén, január 17.
Szombaton sornnkívüti meccset 

játszottunk az Asderispar ellen. 
Erre a meccsre így álltunk ki:

Erdős —  Vadász, Dankő —
Egri, Péter, G yőrify  —  Ga
lambos, Körösi, Jakube, Csi- 

zi, Tunyogi.
Végig derült idő kedvezett a 

meccsnek, csak a szélnek nem örül
tek a fiúk. Az első félidőben nehe
zen lcapnak a fiúk lábra s bár 
technikai és taktikai fölényünk így 
is erősen szembetűnő, a vezetést

mégis csak nehezen szerezzük meg 
a 1U- percben. Szép összjáték után 
Jakube kiugrik és védhetetlen lö
vése a hálóban köt ki. 1:0. Válto
zatos a játék szünetig, a görögök is 
sokat vannak támadásban, de vé
delmünk remekül áll a lábán.

Szünet után erősen megváltozik 
a játék képe. Már az első támadá
sok azt mutatják, hogy a görögök 
nem soká tarthatják magukat. Sőt 
Galambos váratlan gólja a 2. perc
ben arra enged következtetni, hogy 
ez az ellenfelünk sem szabadulhat 
öt gólon alul. Így is történt. Állan
dó fölény mellett a IS. percben Ja
kube kavarodásból háromra szapo
rítja a gólok számát, majd a 18 
percben Körösi messziről küldött 
bombalövése talál utat a kapuba. A 
fiúk ezután sem csüggednek. A 21. 
percben Jakubet felvágják a 
16-oson belül, a megítélt 11-est ö 
juttatja rendeltetési helyére. 5 :0! 
Most már nem igen törekszünk, 
kényelmesen játszunk, még így is 
fölényben vagyunk. Spóroljuk hol- 
Tiapra —  ez a jelszó. S ezért nem 
változik az eredmény.

A csapat ezen a meccsen is ki
tett magáért. Jakubét, Galambost, 
Pétert és a két hátvédet külön is 
dicsérhetem.

Szőllősy Ferenc.

A  s z ó v /g válogatott 
ta v a s s z o l S zta m b u lb a n

A Siavia két sstambuii 
m é r k ő z é s e  a n y a g i f ia sk ó -
vai wégzéíiött —  A m ik o r  a  
szövetségi tréner 
Angiiéba c s e m p é s z i  a  ieg-  
jebb t é r e k  csatért 
Mire vigyázzanak a  Török
országba készülő Csikók

—  Saját tudósítónktól —

Sztambul, január 12.
A török telet az 

örökös eső jellemzi. 
Érthető tehát, ha 
külföldi csapatot 
nem mernek leköt
ni ebben az időszak
ban az ^itteni egy
letek. A4 prágai Sla-

________viával, annak nagy
űré miatt, kivételt tettek ezúttal,

A Í  g £ 2 £ n n i i n B B
% |  nagy raktára, a legjobb mi- 
ly jp fl nőségben olcsó árakon
P á rto s  A r th u r
B u d a p e s t ,  V i : ,  K l r á í y - u .  6 .  íSImonjl udvarban) 

Telefon: flut, 22 3 -5 6
EgresOletelinel:, csoportoknak nagy érkedrerménj

e csak úgy, hogy a kockázatot az 
limpiat című lap vállalta. Anya- 
ilag nem is sikerült a Slavia 
endégszereplése, m ert az első 
íeccsen, amit a Slavia pénteken 
:0-ra megnyert, a zivatar távol-

IV., Kossuth lajos-utca G
Egyenruhák és 

polgári öltönyök.
Tisztek és kar-
paszományosok
szahályszerüen
felszereltetnek.

Nagy Kálmán
Nagy választék 

angol szövetekben!

tartotta a közönség nagyobbik 
részét. Vasárnap, amikor a törö
kökre nézve igen tiszteletreméltó 
döntetlen eredménnyel végződött 
a találkozás, hiába volt szép idő, 
mert a vasárnap itt nem ünnep és 
már nem lehetett behozni a pén
teki hiányt. Még a prágaiaknak 
fizetendő 3600 török, font sem 
jött be. A  Fener Bagcse és a 
Galata Szeráj kénytelen volt meg
elégedni a sportbeli sikerrel és 
azzal, hogy a deficitet más fizette.

A  nagyjelentőségű athéni török 
görög válogatott mérkőzések után 
szent a béke a két ország futball- 
sportja között. Az első mérkőzés 
4:0-ás vereségét valóságos nem
zeti csapásként fogadták itt Török
országban és csak a második mér
kőzés döntetlenje jelentett némi 
irt a sajgó sebekre. Képzelhető, 
hogy micsoda szidásban volt ré
szük a sajtó hasábjain a Fener 
Bagcse és Galata Szeráj _ játéko
sainak, akikből összeállították a 
válogatott csapatot.

A  török futball nagy eseménye 
egyébként az, hogy a drága pén
zen tartott angol edző, Pegnan, 
aki az Arsenalnak _ volt játékosa, 
megszöktette a legjobb török csa
tárt, aki középeurópai szemmel 
nézve is nagy klasszis. Az illető 
már Londonban van és hogy^ a 
Hiden-eset meg ne ismétlődjék, 
az angol követség egyik Arsenal- 
szurkoló tagja már more elintézte 
Angliában, hogy a munkavállalási 
tilalmat oldják fel a török csa
tárra. Állítólag 150 fontot kapott 
Pegnan a közvetítésért és a török 
sport vezetői nagyon fel vannak 
háborodva Pegnan cselekménye

miatt. Arról beszélnek, hogy szer
ződését azonnali hatállyal fel fog 
ják bontani.

Egy hónap múlva ül össze a 
szövetség által rendezett országos 
értekezlet, amely a Nemzeti Baj
nokság rendszerének bevezetését 
fogja  tárgyalni. Persze a nagy- és 
kisegyletek csoportja áll egymás
sal szemben. A  nagyok jelszava: 
pusztuljon a férgese! A  kicsiké: 
elsorvad a futball!

A török szövetség végleg lekö
tötte a szovjetorosz válogatott it
teni revánsmérkőzését. A  határ
napot még nem állapították meg 
pontosan, de egészen bizonyos, 
hogy tavasszal lesz az érdekes 
találkozás. Most már azon törik a 
fejüket a szövetségben, hogy a 
FIFÁ-ra való tekintettel (az oro
szok nem tagjai a FIFÁ-nak. 
Szerk.) micsoda nevet adjanak a 
török válogatott csapatnak. A 
főiskolás”  jelzőt már az orosz- 

országi túrán elcsépeltek.
Az áprilisban itt szereplő 

Csikó-válogatottat jóelőre figyel
meztetem, hogy csak nagyon jó 
játékkal és teljes küzdőképesség
gel lehet itt sikert elérni, mert a 
törökök már nemcsak lendülettel 
futballoznak, hanem technikával 
is.

Schweng József.

Már tegnap előkészítő mérkő
zést vívott a tavaszi évadra a 

BTC és a 33 FC
BTC—33 FC 0:0.

Fehér-út. Bíró: Vozik.
BTC: ScvoLla — Mosonyi, Seemann
■ Bory, Néniéül, Bárdos II. — Illés, 

Kiss, Pecooli, Majoros, Kispál.
33 FC: Raffai (Sáritz) — Szenczy,

Kangyarka —■ Feketehegyi, Zloeh, 
Kovácsi II. (Kőszegi) — Juhász, Gö
rög, Kovácsi Hl., Jakab, Sáritz 
(Raffai).

A  tavaszi évadra készülő amatőr 
csapataink közül a BTC és a 33 FC 
volt a legserényebb és nem törődve 
a kellemetlen hideggel, már tegnap 
kiállt a porondra.

A  mérkőzés heves 33-as lerohanáe- 
sal indul. Az első akciók után észre
vehető, hogy a játékosok között tom
bol a labdaéhség. A göröngyös, jeges 
pályán valóságos vadászat folyik a 
bőr után. Illés hosszú hajrá után el
csíp egy reménytelen labdát, a ha
tárvonal mentén centerez, a labdát 
Kangyerka a túlsó határvonalról 
visszavágja. A bőr pompásan ível 
Raffai kapuja elé. Zloeh sajnálja el
szalasztani a nagyszerű alkalmat és 
pompás fejest küld a saját kapu
jára, de Raffai nem barátja a tré
fának és biztosan' fogja a bőrt.

— Gyula bácsi játékos kedvében 
van, biztosan leégünk — rémüldözik 
a megjelent három budai szurkoló 
közül az egyik.

A  félidő legnagyobb eseményét 
Szenczy szolgáltatja. Egy pillanatra 
összetéveszti a futballt a kézilabdá
val és pecbjére pont a tizenhatoson 
belül. A  büntetőnek Mosonyi ront 
neki, de ő meg látási zavarokban 
szenved és a komersarok felé ke
resi a kaput, persze eredménytele 
nül!

Szünet nélküli helycsere után erő
sen szorongat a 33 FC, merthogy az 
első osztály kötelez, de a fiatalok 
temperamentuma túlteng annyira, 
hogy mindent túlvisznek a -vonalon. 
Az öreg Zloeh már erősen méltatlan
kodik és minden helyzetből sistergő 
bombákat küld a kapu felé, azonban 
a nagy hidegben a bombák is meg
fagynak és mire a kapuig jutnak, 
már csak öregesen döcögnek. Az 
utolsó percek változatos játékot hoz
nak némi BTC-fölénnyel, de a piros
fehér csatárok kapu előtti tudo
mánya — befagy.

Hideg ide, hideg oda, a Postások
nál kiadták a fiúknak az utasítást: 
vasárnap nagy edzés. És 11 órakor 
már vagy 30 főnyi társaság gyűlt 
egybe a pályavendéglőben. Illés in
téző éppen küldi le a játékosokat:

— Fiúk, gyerünk gyorsan vet
kőzni.

Hiába, itt van fegyelem. Pár pere 
múlva már lenn van a társaság. 
Csak Bodrogi és Dobos nem edzi 
magát. Bodroginak kisebb inhúzó
dása van, míg Dobos meghűlt.

— Ma lesz az első gyakorlatozást
■ kérdezzük Gyulát, a szimpatikus

intézőt.
-  Csütörtökön már könnyebb tré

ning volt, 35 játékos vett részt. Úgy 
terveztük, hogy nem, is kerül elő a 
labda, de a fiúk addig könyörögtek, 
míg Szafka Zolinak megesett rajtuk 
a szíve és egy negyedórára kaptak 
labdát...

-  Tavaszi bajnoki remények...!
-  A Postás tipikus tavaszi csapat 

és ezért nagyon bízok abban, hogy 
ott leszünk az első helyért folyó 
versenyben. Nagy erősödést nyertünk 
Kásával, aki régi Postás nevelés, 
aztán Kalas is kezd komolyan dol
gozni, szóval a játékosokban nem 
1 esz hiba.

Murárő Jánost, a CLL bírógárdá- 
jának legrégibb tagját, meleg ünnep
lésben részesítette a cégliga 25 éves 
sportműködésének jubileuma alkalmá
ból. Az ünnepeknek Vértes Jenő, a 
CLL társelnöke ezüst cigarettatárcát 
nyújtott át emlékül.

* Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj* és torokfertötlenítő.

Beteg BLASz-vezérek. Nádas Ödön 
társelnök influenzás és jelenleg az 
ágyat őrzi, míg Mandik Béla titkár
nak homloküreggyulladása van.

* Azonnal igazolható, jóklasszisü 
fiatal csatár vidéken, mint _ lakatos 
állást nyerhet. Részlete^ ajánlatok 
„Gyárváros” jeligére a kiadóba ké
retnek.

Nem lesz nagy sikere a Bak TK
óvásának — mondotta Kovács^János, 
az Etc FC edzője, mivel a mérkőzés 
előtt a fekete-kékek vezetője írás
ban beleegyezett abba, hogy Zimmer- 
mann, aki BT-bíró, vezesse le a mér
kőzést.

d h a n á a tá  B u p e r r e x

Rámegyünk a bajnokságra,
mondja a Postások intézője

— Saját tudósítónktól —
—  Kikre számítanak majd!
—  Csapatunk a következőkből fog 

kikerülni: Kristóf, Fehérváry, Jelen, 
Bogdán, Kalmár, Bodrogi, Illyés, 
Bokor, Dobos, Kása, Kertész, Hollóst, 
Máléffy, Horgos v. Kerényi (Kéh- 
ner), Járomi és a sérüléséből fel
épült Szabó. Az első gáTda tartalék
jai a MILL csapatunkból fognak ki
kerülni, amely jelenleg a bajnokság 
első helyén áll. A vezetőség — Bo- 
szinszky tanácsossal és Kertész Ele
mérrel az élen — minden erejével 
azon van, hogy a Postás végre baj
nokságot nyerjen. De nem szabad 
megfeledkezni Szafka Zoltán edzőnk
ről sem.

Bodrogi csapatkapitány csak - ezt
hajtogatja:

— Szerencse kell a futballhoz hé* 
rém, szerencse. . .

Lent a pályán ezalatt már vígan 
folyik a munka. Először egy kapura 
rugdosnak a játékosok, de hamaro
san már két csapat áll egymással 
szemben. Jó egyórás játék után 
fürdő fejezte he a nagy edzést, majd 
Horváth masszőr kezei közé kerül
tek a fiúk.

A Postás komolyan készül...

A 11 sí tatán nagy vélemény- 
nyel van Lórién! a magyar 
futballról
Tánc-edzés az ötórai teán 
Fényképezés az Atlanti-óceán 
partján

— K o m o r  Ö d ö n  le v e le  a  III. kér.— S a b a r ia — B o c s k a i  
k o m b in á lt  tú rá já ró l —

Lorient, január 11.
Ebben a percben érkeztünk visz- 

sza az itteni nyári fürdőhelyről, a 
neve: Larmor. A z Atlanti Óceán 
partján sétáltunk a csodálatosan 
bársonyos homokon. A  part mentén 
végig az öltöző házikók, fenn gyö
nyörű villasor. Remek időnk is volt, 
kabát nélkül sétálgattunk, így ia 
fényképeztek le bennünket.

Délután szabályos ötórai teán 
vettünk részt, voltak hölgyek is, 
tehát tánc alkotta a mai edzést 
Miután azonban csak két leány volt 
jelen, Magyar Feri tréfából felöl
tözött hölgynek és így táncolt 
Nagy sikere "volt.

Tegnap a mérkőzés után meg
hívtak bennünket vendéglátóink 
„aperitif” -re, csak úgy folyt a 
pezsgő. A  mérkőzés maga nagy ün
nepségek között fo ly t le. A  játék 
megkezdése előtt a hangosan beszé
lőn keresztül minden egyes játéko
sunkat bemutatták a  közönségnek, 
majd a magyar és a  francia Him
nusz következett. A  zászlócsere so
rán franciául köszöntöttem ellenfe
lünket, minek úgy megörült az el
nök, hogy ott a pálya közepén ösz- 
sze-vissza csókolt.

A  mérkőzés rettentő rossz időben 
folyt le, de ez nem zavarta a fiú 
kat, A  Beretvás, Lutz, Magyar fe 
dezetsor remekelt, az ellenfél ha
mar kifulladt és elkezdte cserélget
ni az embereket. Ez sem segített 
azonban rajta. Legfeljebb annyit, 
hogy 11 gólunk után ők  is betettek 
egy becsületmentő gólt. Az „aperi-

t if” -nél a város polgármestere ia 
beszélt és kijelentette, hogy na
gyobb futballt ők még nem láttak. 
A fiúk szép magyar nótákkal há
lálták meg az ünneplést.

Az „aperitif”  után az elnök meg* 
hívott vacsorára, ahol tovább foly
tattuk a barátkozást.

Remélem, hogy túránk további 
része is ilyen kellemes lesz.

Komor Ödön.

Utim érkőzések, 
am elyek  soron követ

keznek
Január 23.

és Sabaria komb.Nimes: LEI. kér.
-FC Nimes.

Január 24.
Marseille: EH. kér.

komb.—Olympigue.
Január 26.

ÜL kér, és Sabaria

és Sabaria

Nicc:
OGC.

Kairó:
Kairó.

Február 7.
Magyar profiválogafcrtlw

Február 9, 12, M.
Magyar profiválogatott—Egyiptom. 

Február 19,
Kairó: Magyarország—Egyiptom,

A Törekvés játékosai eddig > 
előadásokon vettek részt. Szerdán 
azonban már megindul a komoly 
munka a kőbányaiak tanyáján.

> Í T tejszinpasztilia
m inden csem ege-éscu k rosboltban l
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Sóját külön házi túrobök- 

ujság rendkívüli kiadása 
a  S i x  feam — H o n i  

meccsről
Avagy mit olvasunk az újpesti fiúk bök- 
lapjában a szerdán lefolyt drezdai 
tréningről

— Saját tudósítónktól —
Újpest csapata a berlini mérkő

zés után az egész hetet Drezdában 
töltötte. Más dolga nem volt a csa
patnak, mint hogy készült a szom
bati és vasárnapi mérkőzésre. Az 
egymást-„kergető napok unalmát 
mókával, tréfával igyekezett elűzni 
a társaság. Erre vall az a levél is, 
amely a heti, kétkapus tréningről 
számol bé, amit alább közlünk, 
hogy olvasóink arcára is mosolyt 
csaljunk vele.

Tudni kell, hogy Újpesten az 
utóbbi időben két hat tagból álló 
csapat alakult ki a játékosokból. 
Az egyikben általában a nős játé

kosok, a másikban pedig a nőtlenek 
csoportosulnak. A kétkapus trénin
gek alkalmával rendszerint az így 
megoszlott csonka csapatok állanak 
fel szemben egymással. A nőtlenek 
csoportját, amelynek Aknai a kapi
tánya, Honlegények SC-nek nevezi 
az újpesti tábor, a másik csoport 
pedig a Six Team rejtélyes nevet 
viseli.

A. drezdai tréningen is szembe 
került a két csonka csapat s a nagy 
találkozásról az alábbiakban szá
mol be az újpestiek saját, Kővágó 
és Volentik szerkesztésében megje
lent háziujság példánya:

Six Team— Honiegények SC 7:3
A »six«-ek Drezdában is nevükhöz méltóan szerepeltek 
A Honlegények szobrot érdemeinek nem csüggedő lel

kes játékukért
Drezda. 10.0000 szurkoló. B író;

Pepi Prinz.
A  ma délután, verőfényes nap

sütésben megtartott mérkőzést az 
általunk már jól ismert, legendás

RÉTHY P£METEFÜ-CÖKORKfl
köhögés, rekedtség és hurut ellen

hírű Six Team nyerte meg. Meg 
kell állapítanunk, hogy a „N AG Y” 
csapat ezúttal korántsem nyújtotta 
azt a gyönyörű, szemet, lelket elva
rázsoló, lélegzetet elállító klasszikus 
játékot, amelyet tőle megszoktunk 
s amellyel világhírét megalapozta. 
Igaz, hogy a Honlegények példátlan 
lelkesedésük és győzniakarásuk 
mellett sem tudták a világhírű 
Sixet teljes képessége kifejtésére 
bírni. Mégis a határtalan lelkese
désnek köszönhetik a három adott 
gólt, amire időtlen időkig, büszkék 
lehetnek!"

A két csapat így állt szembe s 
nézett farkasszemet a bírói füty- 
tyig:

Six Team: P. Szabó —  Kővágó, 
Avar —  V íg —  Volentik, Vörös.

Honlegények SC: Borsányi —
Sas, Sáros —  Szalay —  Aknai, Fo
goly III.

A mérkőzés lefolyása
Még csak a második percben va

gyunk, mikor a Six egyik hátvédje, 
lebecsülve .ellenfelét, komolytalanul 
szabadon 'hagyja Aknait; aki előbb 
a saját 'jobblábát, majd javítás 
ufón a labdát is a hálóba rúgja. 
A Honlegények csókolóznak, ujjon- 
ganak! -A T. percben Pepi Prinz, 
a drezdaiak által már hosszú évek 
óta Wunder-bírónak ismert játék
vezető elesik .a becsület mezején. 
Ugyanis a Honlegények intézője 
péklapáton umpacholt ezerpengős
sel vidítja fel, mire egyetlen haja- 
szála meggörbülése nélkül 11-est 
diktál a félpályánál elkövetett sza
bálytalanságért a Six ellen. A Hon- 
legények természetesen értékesítik 
a kétes, de eredményt növelő aján
dékot.

A Hónlegények üdvrivalgása le
írhatatlan. Lábukat nyakukba kul
csolva rohannak középre. A nézőtér 
tömege megdermed s a pádhoz 
vagy a földhöz fagy.

— Ez aa a  Híres Six —- bömbölik 
köröskörnl.

Pepi Prinz továbbra is a Hon- 
legények szekerét tolja, akarom 
mondani húzza, még pedig olyan 
erővel, mint féltucat hizlalt Dré- 
her igás hivaly. De a Six kezd 
magára találni. A  sáros pálya 
okozta hátrány elmúlt s a nézőtér 
is olvadozn.i kezd. Hiába a Hon
legények testüket nem kímélő ön- 
feláldozása, a Six-henger meg
indul. S ami ezután- következett, 
az sokáig', feledhetetlen lesz a  pár
tatlan drezdaiak előtt. Jóízű kaca
gás, majd derűs nevetés, végül

dörgő röhej kísérte az esetet, 
amint egyre-másra hullottak a 
gólok a bánatosra lapított Hon
legények kapujába. Holtrafárad- 
va rohantak ide-oda. Földig érő 
nyelvükkel simára csiszolták a 
nem egészen gondozott pálya tala
ját, amiért a drezdai Ruzics a 
mérkőzés végén hálás köszönetét 
mondott nekik. A gólözönt azon
ban nem tudták megakadályozni.

Rövid hengermunka után az 
eredményhirdető már a hetedik 
góltáblát emeli a magasba és 'az 
izomláztól elgyötörve összeesik. 
Csak a . távolból visszhangzó 
mentősziréna jelzi, hogy a szeren
csétlen kenyerét veszti ebben a 
munkanélküli világban. A  Six a 
baleseten megindulva zokogva le
áll, a Honlegények azonban kap
nak az alkalmon s holtrafáradt 
izmaik utolsó megfeszítésével, 
maradék energiájukat tűzbedobva, 
belövik harmadik góljukat. Utána 
összeesnek. A  nagy kapitány úgy 
csukódik össze, mint a szegedi 
bicska. Csak a drezdai Breuer 
Szilárd vezetése mellett kivonuló 
tűzoltóság emberfölötti munkájá
nak köszönhetői hogy a nagy 
Niagarával dolgozó legényék éle
tet tudtak locsolni az elalélt s jó 
formán már a Nirvánában túrázó 
Honlegények csapatába.

Bizonyos, hogy a kétszámjegyű 
eredményt csak a szerenecsétlen- 
ségek sora akadályozta meg. No, 
meg a Honlegények intézője, aki 
zokogva rohant a pályára s térdre- 
hullva kért könyörületet csapata 
számára. Ismét Pepi Prinz  szíve 
lágyult meg s lefújta a mérkőzést. 
A  Honlegények elnémult csapata 
Luciferként tűnt el a balfenéken.

Kiválóságok a  mérkőzésről
A Deutscher Verband elnöke: 

A  Honlegények csapata jó . Kitűnő 
a jobbösszekötő. Neki van ugyan
is a legnagyobb hangja. A  Six 
Team csodálatos. Művészet volt a 
játéka.

A  drezdai képtár őre: Borsányi 
amit csinált, az művészet volt. A 
képtárban is megállaná a helyét!

Jimmy Hogan, a Dresdner SC 
edzője: A  Honlegényektől nagyon 
jó  játékot láttam. Bravó, lelkes 
fiúk!

A DSC főszurkolója: Diese
arme Honiegények! A jvé, ajvé!

Pepi Prinz, a bíró: Örülök,
hogy a nagyhírű Six Teamot 
megismerhettem. Hát igen, ezek 
tudnak! A  Honlegényeket sajná
lom, dehát jobb, nagyobb tudású 
csapattól nem szégyen kikapni. 
Szerencséjük, hogy ezret adtak,

különben nem találtak volna olyan 
lapátot, amely a megérdemelt 
húsz gólt le tudta volna kaparni 
í'óluk.

Kurzfelder Ferenc budapesti 
igazgató: Csodálom a Honlegé
nyek bátorságát, hogy ilyen nagy
hírű csapattal kiállottak, mint 
amilyen a Six Team. A  Honlegé
nyek csapatában a fiatal, virgonc 
balösszekötő vonta magára a f i 
gyelmemet. A neve Madár. Sokat 
fogunk még róla hallani. Tetszett 
még a tűzoltók mindent beleadó 
munkája. Kár, hogy az ezrest 
umpachel csúsztatták a bíró zse
bébe. így  rajtam kívül csak azok 
látták, akik a pálya széléhez közel 
voltak.

Bírálat
A  Sixről fentebb már elmon

dottuk véleményünket. A  Honlegé
nyekről meg kell jegyeznünk, hogy 
valamennyi játékos összeesésig, 
fogcsikorgatva küzdött. A  csapat 
legszebb jelenete a második gólt 
követő, oroszlánbőgésre emlékez
tető üvöltés volt. A  csapat részle

ges sikereinek titka: szája aztán 
van mindegyiknek! Különösen két 
játékos tűnik ki ezen a téren. Az 
egyik a jobbösszekötő, Aknai Tö
hötöm, aki magas termetével és 
óriási hangjával magasan társai 
fölé emelkedik. A másik Borsányi. 
Tehetséges kis fickónak látszott 
a kapuban. Testi épségét nem kí
mélve engedte be a gólokat a ka
puba. Éles szeme csodálatos. Az 
itt járt kapusok közül ő veszi észre 
legjobban, hogy gólt kapott, de 
utolérhetetlen azon a téren is, 
amilyen kecsesen és bájosan hozza 
ki a hálóból a labdát. A többiek 
ről csak annyit, hogy idő előtt 
szállították el őket a mentők 
Dehát miért nem kugliznak a sze
rencsétlenek. Az is egy sport!

Lapzártakor értesülünk, hogy 
drezdai polgármester a jövő évr 
lekötötte a Honlegények SC csa 
patát. Ellenfél a Drezdai Kezdők 
és Leventék TK együttese. A  mér
kőzés bemutó jellegű lesz.

Felelős szerkesztők: 
Kővágó K. és Volentik B.

A Gubacsi-díjban.
a p e s t e r z s é b e t i  d e r b i t  v á r a t t a  
írni a z  EMTK nyerte — A C s T K  
e g y  g ó l l a l  k i k a p o t t  a  B a k T K - t ó
A díj tabeHá|án az EMTÜC vezet

— Saját tudósítónktól —

A Gubacsi-díj tegnapi fordulója 
nagy meglepetést hozott. A pesten 
zsébeti derbin, az EMTK— Ete FC 
találkozáson a nagy favoritnak ki
kiáltott profik alulmaradtak a kHz■ 
delemben. Az EMTK ezzel a várat 
lan győzelmével a Gubacsi-díj ta
bellájának élére verekedte fel ma
gát. A Csepelen lejátszott második 
Gubacsi-díj meccsen a Bak TK 
diadalmaskodott, bár az elért gól
arány nem valami imponáló.

Részletes beszámolónk a két 
mérkőzésről:

EMTK— Etc FC 2:1 (1 :1 ).
Erzsébet-utca. B író: Kovaly.

( Eldőlt a pest 
erzsébeti derbi. 
Nagy küzdelem 
volt. A profik 
könnyen vették 
a játékot és ami
kor ráeszméltek 
arra, hogy hohó. 
ezt a meccset el 

is lehet veszteni, akkor már késő 
volt. A meccs végén az Etc-isták 
ezt mondták:

—  Ha a Gergely véd, meg esszük 
az EMTK-t.

Az EMTK-isták viszont:
—  Direkt szégyéltük volna ma

gunkat, ha kikapunk az Etc-től.
Vesézték egym ást. . . )
A  két csapat így állt fe l :
EMTK:  Kratochwill —  Szabó, 

Hamburger —  Weisz, Nagy, Zim- 
mermann —  Matlag, Bakk, Antal, 
Kemény, Kovács IV.

Etc FC : Bereczky II. —  Sőtér, 
Csóka —  Szabó, Simon, Geguss 
Izsépy, Urbancsik, Létai, Pornázi, 
Béres.

Az Etc kezd, de rögtön az 
EMTK támad és már az első perc
ben komerral veszélyeztet. A 
gyors amatőrök megzavarják az 
Etc-védelmet, de a befejező pilla
natban -mindig késnek. A  12. perc
ben az Etc megszerzi a vezetést:

Izsépy jó labdát kap , elfut, 
bead, Létainak éppen lábra 
jön a labda és kapásból reme

kül bevágja. 0:1.
Erre lendületes EMTK-támadások 
következnek, majd ismét az Etc 
jön feL Pomázi húsz méterről 
nagy erővel megvágja a labdát, 
amely a kapufáról Kratochwill fe 
jére és onnan a mezőnybe pattan. 
Az Etc erőtlen támadásait biztosan 
veri vissza az EMTK védelme. A  
22. percben egyenlítenek az ama
tőrök:

Sötér magas labdát rúg, de

BEMENTEM SZÍNPAD
Új kacagtató kabarémüsor 
Szentiványi konferál

Telefon: 
4 4 3 - 7 6

Kezdete 
6 és 9 érakor

Antal beletalpal és a labda K e
mény elé pattan. Bereczky hi
básan kijön a kapuból és K e
mény az őr nélkül maradt 

hálóba lő. 1:1. 
(Szünetben az Etc-isták a pálya 

talajára és a hidegre panaszkod
nak:

—  Egészen meg van gémberedve 
a lábam —  mondja Izsépy.

Közben a szertáros forró limo 
nádé helyett a boros, üveget hozza 
el.

Az amatőröknél mindenki na
gyon bízik a győzelemben.

—  M eg kell nyerni a meccset.) 
Az EM TK rohamával kezdődik a

második félidő. A kemény talajon 
Sőtér elesik és a kezén megsérül, 
utána Csóka is kiáll és egyideig az 
Etc kilenc emberrel játszik, de az 
amatőrök ezt nem bírják kihasz
nálni. Az Etc-halfsor egyre jobban 
visszaesik. Az EMTK fokozni tud
ja az iramot, amit az Etc nem bír 
átvenni. Izsépynek van jó helyzete 
de a szélső labdája a vonalon gurul 
végig. A  20. percben Csóka fául 
tolja Matlagot,

Bak jól íveli a szabadrúgást, 
Bereczky II. megint kijön a 
kapuból és Kemény fejese így 

bemegy:
Most a tribünnek is megjön a han
gulata és a Csóka— Matlag párharc 
kelt nagy izgalmat. A meccs végén 
ismét az EMTK irányít, de az 
eredmény már nem változik.

Az EM TK  nagy lelkesedéssel fe 
küdt a küzdelembe és ez meghozta 
gyümölcsét. A  védelem végig jól 
harcolt, különösen Szabó. A half- 
sor a szokott jó  volt, leginkább 
Nagy jeleskedett, de társai sem 
csináltaik nagyobb hibát. Elől a 
Matlag— Bakk szárny csak a végén 
jött bele. Antal é3 Kemény szür
kén dolgozott, Kovács IV. tehetsé
ges erő.

Elbizakodottan játszott az Etc 
FC. De ettől eltekintve sem elégí
tett ki a tizenegy. Igaz ugyan, 
hogy Bereczky H. személyében 
olyan kapust kellett szerepeltetni, 
aki már féléve nem védett. A két 
sekk sokat hibázott. Geguss az első 
félidőben a mezőny legjobbja volt. 
Szétesően játszott a csatársor, 
csak Létai érdemel dicséretet, de 
egyedül nem ment semmire sem.

Bak TK — CsTK 4:3 (2 :0 ).
Csepel. B író: Juhász Attila dr.

Bak T K : Augusztinovits —
Müller, Skarka —  Kocsis, Bu- 
zássy, Gaál —  Knyazoviczky, 
Blaskő, Kendik, Bursi, Satek.

CsTK: Simonics —  Eisenstad- 
ter, Takács II. —  Marmorstein, 
Gergely, „ Kriszt —  Schaffer, 
Keck, Adler, Horváth, Tóth II.

ZSOLDOS előlréS7ft polgári és 
középiskolai magán- 
rizsgákra. érettségire, 
Oohám-n. 84. Tel.: 424 4T.
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beszámítjuk régi rádióját

EZ I Z  IGAZI, 
CSEREAKCIÓI

Használja fe! ezt az alkalm at

3 szerezze be ön is a legmodernebb 
| dinamikus hangszóróval egybeépített 
j készüléket. A Big-Ben az egyetlen 
| földrajzi rádió, hol fokok helyett a 
kívánt állomás jelentkezik. Sziksz Ró- 

! dió-gyár, Budapest, VIII., Rákóczi-út 
9. Tel.: 385—33.

Schreiber és Perness

A  fa 
gyos, gö

röngyös 
pálya 

erősen 
leron

totta a 
csapatok 
küzdel

mét. A  
Bak TK- 

nál
hiányzott. 

A  CsTK ezúttal is erősen tarta
lékosán állt tó. A  mérkőzés a sze
rencsésebb profik győzelmét hoz
ta, akik semmivel sem voltak 
jobbak a lelkes csepelieknél.

A CsTK 9 emberrel kezd, amit 
a Bak TK rögtön kihasznál. 
Knyazoviczky befelé küldi a lab
dát, Eisenstádter haza , játszik, 
de Kendik elkapja a bőrt és az 
üres kapuba vágja. Simonics a 
CsTK kapusa ekkor még az öltö
zőben volt! A  gyorsan bekapott 
gólra a csepeliek erősítenek. Tóth 
II. kornerét Adler a kapufára 
fejeli. A  Bak TK főleg Satekra 
játszik, aki több meleg helyzetet 
teremt. Schaffer szépen kiszök
teti Adlert, a center azonban 
fölé vágja a labdát. Nem sokkal 
ezután újabb potya gólhoz ju t a 
Bak TK. Kocsis centerez, Simo
nics könnyelműen kiengedi a ke
zéből a labdát, amely Rendiké 
lesz és a center értékesíti. 

Fordulás után a Bak TK né
hány percig 10 emberrel küzd, 
mert Kocsis megsérült és el
hagyta a pályát. Az első' komoly 
helyzet a profik kapuja előtt 
adódik, de Schaffer szöktetését 
Adler elrontja. Később Augusz
tinovits gyönyörűen védj, Adler 
lövését. A csepeli csatárok közül 
utóbbi veszélyeztet a legtöbb
ször. Újra a profik jutnak szó
hoz. Satek kicselezi a CsTK-vé- 
dőket, befelé gurít és Kocsis a 
léc alá lő. 3 :0 ! A  CsTK kedvét 
nem töri meg az újabb bekapott 
gól, hatalmas ellentámadásba 
kezd, de a szerencse egyideig 
még nem kedvez a csapatnak. 
Schaffer egymásután rúgja  jó  
állásból félre a labdákat. A  sok 
sikertelenség végül ,is a 25. perc
ben megtörik. Müller és Buzássy 
között Horváth kiugrik és belövi 

csepeliek első gólját. A  CsTK 
nem^ tágít, a Bak TK teljesen 
háttérbe szorul. Schaffer egy 
ügyes keresztlabdával m egfut és 
nehéz szögből a sarokba gurít. 
A lig pár perccel később 11-es a 
Bak TK ellen. A büntetőt Keck 
értékesíti. A csepeliek kiegyenlí
tettek! Még tíz perc van, a 
CsTK támad és a játék alapján 
úgy látszik, hogy most már meg
szerzik a győzelmet. De a 40. 
percben Simonics hibájából a 
Bak TK lesz a győztes. A  kapus 
kirúgás helyett kézzel dobja ki a 
labdát, amit Blaskó elkaparint 
és ebből megszerzi a győztes 
gólt. A bíró ezután Takács II-t 
kiállítja a CsTK-ból.

A  profik védelmének^ legjobb 
tagja Skarka volt, bár szünet 
után már neki sem ment úgy a 
játék. A fedezetsorban Buzássy 
küzdött a legnagyobb lelkesedés
sel. A  csatársorban a két szélső 
és helyenként Kendik volt elfo
gadható. A CsTK kapuját az 
ifjúsági Simonics gyengén védte 
és főleg néki köszönheti a csapat 
a vereségét. Dícséretreméltóan 
játszott ellenben az ugyancsak 
ifjúsági Gergely, Takács II., 
Schaffer és Adler —  CsTK 
MILL—-CsTK I. B) 4:2 (1 :0 ) .

A díj állása most a következő- 
.EMTK 3 2 — 1 9 :6 ' 4
Bak TK 3 2 —  1 8 :9 4

3. Etc FC 2 1 — 1 5.-3 o
4. CsTK 2 —  —  2 5:9 —
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—  Saját tudósítónktól —

Győr, január 15.
A  nyugati futball- 

bajnokság őszi első 
helyezettje a győri 
ETO. Vereség nélkül, 
csupán két döntet
lennel került as, élre 
s négy pontelőnnyel 
halad, a bajnokcsapat, 
a Tatabányai SC 
előtt. Ha tekintetbe 

vesszük, hogy a nyugati elsőosztályú 
csapatok közismerten mily nagy já 
tékerőt képviselnek, akkor tudjuk 
csak - igazán értékelni a. győri zöld
fehérek őszi eredményeit.

Már a multévj bajnokság tavaszi 
fordulójában kezdte sejtetni az ETO 
gárdája, hogy

közeledik a zöld-fehér színek 
űj virágkora.

A gárda kétvállra fektette a TSC-t 
is, még pedig saját otthonában, de a 
nagy előnyt teljesen behozni nem 
sikerült s végül is a bajnoki címet 
jobb gőlarányával a tatabányai csa
pat vitte eh

A győri zöld,-fehérek mögött dicső 
mait áll, a e múlt sok számos esemé
nye van aranybetükkel bevésve a 
magyar futballsport annáleszeibe.

Az ETO utoljára az 1917—
18 -as bajnokságban volt Nyu
gat bajnoka, ugyanekkor az 
általa alapított és kiírt egy
fordulós Hadi Kupában az 
MTK mögött második helyen 

végzett.
A háború után legjobb játékosai

nak egész sora hagyta el az egye
sületet s az ETO meggyengült csa
patával a nagyhírű és erejű Szom
bathelyi AK-kal, Szombathelyi MÁV-  
mai. tatabányai SC-vel a versenyt 
felvenni nem, tudta. A györí zöld
fehérek csillaga kissé elhalványult 
s egy teljes évtizeden keresztül ez a 
csillag teljes fényre derülni nem 
tudott.

I)e most már ismét fényesen ra
gyog a csillag e a zöld-fehér színek 
vezetik a nyugatmagyarországi fut
ballt. &

A győri vagon gyárban levő egye
sületi klubhelyiségben

beszélgetünk az ETO legfőbb 
vezérével, Fuchs János al

elnökijei.
A helyiségben mozgalmas az élet, de 
beszélgetésünket ez nem zavarja.

__Hogy miben látom a, nagy si
ker okát? Legfőképpen abban, hogy 
qz utóbbi esztendők folyamán fog
lalkoztunk as ifjúsággal. Állandóan 
több csapatot szerepeltettünk s

láttunk

mellett döntöttem volna. Ez a sor 
volt a csapat állandó gerince, övék 
a siker legnagyobb része.

■—  Az ETO-nál mindig ,a csatár
soron ' épült fel a csapat s bár ha 
most, a fedezetsor a, legjobb rész,

csatársorunk mégis „na
gyobb” , mint volt bármikor.

Farkas, Kemény, Nagy. Kovács 11., 
Czuppon 11. egyformán a legjobb 
futballisták sorából való.

-—  Gólképesség tekintetében Ke
mény vezet közöttük, aki, ha nem 
tévedek, az őszt szezonban egymaga 
tizeikét gólt lőtt. A kerületben csak 
a tatabányai Székely előzte meg a 
góllövőlistán, de mindössze egy sál
lal

(A. további gólok közül Czuppon II. 
kilencet, Kovács II. hatot, Nagy 
hármat, Farkas kettőt és Ra,ffa> 
egyet rúgott.)

—  As országos amatőr válogatott
ban jelenlegi játékosaink közül mind
össze Farkas szerepelt. Pedig szerin
tem figyelembe kellene ven .̂i Farkas 
partnerét, Keményt, ■ fiatal közép- 
fedezetünket, Borost 8 Baitha hát
védünket is. Ök négyen feltétlenül 
kitűnően megállnák helyülcet.

(— Még egy utolsó kérdés. Milyen 
álláspontot foglal el elnök úr és az 
ETO a Nemzeti Bajnokság kérdésé
ben?)

—  Mi minden tekintetben
aláírjuk a Nemzeti Bajnok

ság szükségességét,
mégis hu odakerülnénk, meggondolás 
tárgyává tennénk részvételünk kér
dését. A hatalmas utazási költségek 
azok, amelyek meggondolásra kész
tetnek bennünket. Azt hiszem azon
ban, hogy a közhangulat és a játéko
sok óhaja elől kitérni nem tudnánk.

A Éli B! Ilonájára! 
ai olimpia! kiküldetéshez

—  Telefonjelentésünk

Szeged, január 17.
A déli BT mai közgyűlésén ér

dekes javaslatot fogadtak el. Azt, 
hogy az alosztály hozzájárul az 
olimpiai kiküldetésekhez. Az ősz- 
szeg nagyságát az alosztály ta
nácsa határozza majd meg.

A  közgyűlés egyébként simán 
folyt le s várakozás ellenére a 
hivatalos lista nagy fölénnyel ke
rült ki győztesen.

A tisztikar így alakul:
Elnök: Kardos György (nem

került választás alá), társelnök: 
Grósz Lajos, alclnök: Sehner
Ferenc, Vöneki Ferenc, főtitkár: 
Lapu Lajos, pénztáros: Szebenyi 
Lajos, ellenőr: ördögh Imre.

Országos közgyűlési kiküldött: 
Lapu Lajos, Martonossy. Orszá
gos tanácstag: Sehner és Lapu
L., póttag: Vőneki.

A  központ képviseletében Áb
rái Zsigmond dr. vett részt a köz
gyűlésen.

Az olimpiai gyűjtés 
jegyében

Ü o z z á s z é l á s o l s  —  í c T w é k
— Saját tudósítónktól —-

ítréningjeinken szívesen
Mákot, inast egyformán.

—  Ez azonban heves lett volna, 
fellett tréner is s mi Kanyaurek Li
nót, régi jeles játékosunk személyé
ben, aki évekig működött Olasz
országban is, megtaláltuk azt az 
embert, kire nekünk szükségünk volt. 
Érti mesterségét, tud bánni a játé
kosokkal s mi kell más? Játékos- 
anyag városunkban van bőven s 
Kanyaurek barátunk szerencsés kezű
bányász. . .

(__Mit vár elnök ur a tavaszi for
dulótól?)

—■ Ha a csapat as őszi fordulóban 
mutatott formáját tartani tudja, 
mit remélek, akkor

a bajnokságot meg kell nyer
nünk.

B ha es sikerül, akkor bele fogunk 
szólni az országos ama,tor bajnokság 
kérdésébe s remélem, nem, hozunk 
szégyent elődeinkre. Nyugat bajnoka, 
ott szokott, lenni a döntőben s mi ts 
ott akarunk lenni.

Beszélgetésünk most átterelődik a 
Játékosokra s ezzel kapcsolatban

az amatőr válogatás kérdé
sére.

fuchs János e kérdésben otthon van 
hiszen évek óta a Nyugatmagyúr- 
országi LASz szövetségi kapitánya.

—  A csapol mind f  iatal játékosok
ból áll A Csizmadia, —  Bresányi, 
Bartha védelmi hármas a legkeve
sebb gólt kapta a bajnokságban 
Mindhárom egyformán értékes s 
tuigytudású futballista. De a fedezet
sor még a védelmet is felülmúlja.

—  Ha válogatnom kellett, mindig 
igyekeztem legyőzni magamban az 
ETO-istát, de ha az ősszel válogatott 
mérkőzésre került volna sor, gondol
kodás e minden lelkiismeretfurdalás 
nélkül a Takács, Boros, Raffai sor

Nem volna teljes a cikk, ha néhány 
szóval nem emlékeznénk meg az ETO 
lelkes vezetőségéről is. Az elnöki 
székben Csiffáry Mátyás ül, aki 
példaképe lehetne az ideális elnök
nek. Szíwel-lélekkel munkálkodik 
egyesülete felvirágoztatásán s _ ha 
szükség van rá,'áldozatkészségéről is 
mindig tanúbizonyságot tesz. A gaz
dasági ügyeket Mód Vilmos alelnök 
intézi, sportügyekben pedig Fuchs 
János aielnöké a vezénylő pálca. A 
csapat intézője Schramm Ferenc.

Végül álljon itt néhány statisz
tikai adat.

Az őszi forduló tíz bajnoki mér
kőzését tizenhét játékossal küzdötte 
végig a csapat.

Minden mérkőzésen hat játé
kos vett részt: Bartha, Ta
kács, Boros, R affay, Kemény 

és Nagy.
Kilenc csatát küzdött végig Csizma
dia, Kovács II. és Czuppon II., 
nyolcat Farkas, hetet Brezányi, ket
tőt Rácz és Balog, egyet-egyet pedig 
Tóth Csigi, Czuppon I. és Tóth II.

A csapat a legtöbb gólt a Pápai 
Kinizsinek rúgta, hatot. Az ered
mények soi-ban így jöttek: SFC 2:2, 
DAC 2:2, TAC 2:0, TSC 8:1, Sz. 
MÁV 2:1, Kinizsi 6:0. SVSE 4:1, 
DVE 5:2, II. kér. 3:1, VTC 5:2. 

Pompás sor!
K. L,

S s s ? e i l lM i  le s  csapató! 
Páris és Brüsszel ellen

Őrlési a s  érdeklődés az  
osztrákok vendégszerep

lése iránt’
—  Telefonj elöntésünk —

Becs, január 17.
Ma kijelölték azt a csapatot, 

amely jövő vasárnap s az utána 
következő Szerdán Bécs színeit 
képviselni fogja  Páris és Brüsszel 
ellen. A csapat a következő:

Iliden —  Ra.iner, Blum —  
Braun, Hofmánn, Luef —  Zischek, 
Gschweidl, Sindelar, Schall, Vo- 
gel.

Tartalék: Platzer vagy Zörer 
kapus, Janda hátvéd és Mutter 
csatár.

A  csapat tehát jóformán azonos 
a legerősebb osztrák válogatottal, 
jeléül annak, hogy Bécs nagyon 
komolyan veszi ezt a két mérkő
zést.

Miután kérdéses, hogy Gschweidl 
játszik-e mindkét mérkőzésen, a 
csatártartaléknak nagy esélye van 
ahhoz, hogy az egyik mérkőzésen 
szóhoz jusson.

A párisi mérkőzésre a francia 
bírótestület jelöl ki vezetőt, míg 
a brüsszeli mérkőzést Langenus 
fog ja  vezetni. Az utóbbi mérkőzés 
a Hayes-stadionban lesz, este hét 
órakor, mesterséges világítás mel
lett, amire még nem volt példa az 
osztrák-belga sportérintkezés tör
ténetében.

A jelentések szerint mindkét 
mérkőzés iránt óriási érdeklődés 
nyilvánul meg. Máris elkelt min
den ülőhely Párisban és Brüsszel
ben egyaránt.

Howorka Ottó.

Amióta félreérthetetlenül vilá
gossá vált, hogy a magyar sport 
csak a maga erejéből jelenhet meg 
Los Angelesben s állami támoga
tásra nem számíthat, majd ami
kor kiderült, hogy a költségek leg
nagyobb részét külföldön kell ősz- 
szegyüjtériünk, nem múlik el nap. 
hogy levelet ne hozna a posta a 
sport hívséges barátaitól. Ezek a 
levelek íanácsot mondanak, ötletet 
vetnek fel, aggódnak és —  segí
teni akarnak!

Sajnos, nincs módunkban vala
mennyit közreadni, csak mutatóba 
közölhetünk néhányat.

A  tervek felett nem gyakorlunk 
kritikát, ami nem jelenti azt, hogy 
válogatás nélkül mindegyiket ké
rész tülvihetőnek tartjuk. De vá
logatás nélkül mindegyiket dicsé
retes megnyilatkozásának tekint
jük á vérbeli sportszeretetnek.

„E gy futbalíbírá”
aláírással kaptuk az első levelet, 
mely egyszerűen, sallangot; gon
dolkozás nélkül

országos gyűjtést
ajánl. Ötven fillért kér minden 
sportbaráttói.

Somody István 
azt javasolja, hogy az

amerikai magyarok dollár
küldeményeiket

ezentúl ne itthoni hozzátartozóik
nak címezzék, hanem fizessék be 
egy amerikai gyiij tőpénztárba. 
Idehaza pedig pengőt gyűjtsenek

s ebben térítsék, meg a címzettek
nek szánt dollárok értékét.

Gáspár Károly
a futballközönségre hivatkozik &

a bajnoki mérkőzések je 
gyeire javasol U filléres 

olimpiai adót.
Felveti az utcai gyüj tőnapok gon
dolatát, a színház- és mozijegyek, 
a vilamos- és autóbuszjegyek, két- 
filléres pótlékolását.

Zempléni Imre dr.
a belföldi valutagyüj tésre sajtó- 
propagandát ajánl. Javasolja to
vábbá. hogy

a nagybirtokosokat és tőke
pénzeseket

egy-egy válogatott kiküldetése 
költségeinek fedezésére szólítsák 
fe l; hogy a külügyminisztérium 
valamennyi külképviseletüknél 
szorgalmazza a gyűjtés propagá
lását; s hogy 1924-es mintára 
100 százalékos felárú

olimpiai bélyegeket 
bocsásson ki a kormány.

te

Örömmel szegezzük le, hogy ol
vasóink lelkes igyekezete mellett 
a hivatalos és illetékes tényezők 
munkája is serényen halad. S ha 
ily nagy marad továbbra is a lel
kesedés. ha nem lankad el az esz
me melletti kitartás, úgy a célt 
a legsúlyosabb akadályokon át is 
el fogjuk érni!

Sok a betege a CsTK-nak s főleg 
ez az oka a Gubacsi-díjban való gyen
gébb szereplésének. Jelenleg Aug II., 
Benkó, Kemény van betegíistán. Szé
lig pedig vidékre távozott.

Wahlkampf, a ZSE szélsőfedezete 
Salgótarjánba távozott, ahol az SBTC 
színeiben fog játszani. ,

Hz OIE már a a ita f le  előké
születeit a tavaszi szezonra

— Saját tudósítónktól —

A hatvanéves jubileumát ünneplő 
Óbudai Torna Egylet hívei között 
nagy elkeseredést váltott ki az együt
tes őszi gyenge szereplése. Jelenleg 
a II. osztály Stobbe-csoportjána.k 
utolsó előtti helyén áll a csapat! 
Éppen ezért mindent, elkövettek, 
hogy a csapat formáját feljavítsák. 
Télen át tornatermi gyakorlatokat 
tartottak. Tegnap már megkezdődött] 
a szabadtéri edzés is Louis II. veze
tésével.

Csekély kivétellel valamennyi játé
kos megjelent, öt kör lefutása után 
kondíciógyalxirlatok, 15 percig tartó 
viktóriázás következett. Ezt különö
sen nagy kedvvel csinálták^—  örül
tek, hogy hosszú szünet után labdá
hoz jutottak.

Az évad kezdetére az őszi csapa
tot átszervezik. Részint új, részint 
ifjúsági játékosokkal felfrissítik. 
Szerdán és pénteken újabb munka 
lesz a pályán, míg vasárnap már 
kétkapus játék következik.

Mind a vezetők, mind a játékosok 
átérzik az egyesület siralmas hely
zetét. Nagy igyekezettel munkálkod
nak, hogy a nagymultú társadalmi 
egyesület az évad végeztével szép 
helyezést érjen el a bajnokságban.

A  nyugati BT 
közgyűlése

—  Telefonjelentcsűnk —

Győr, január 17.
Tegnap este zajlott le a BT nyu

gati alosztályának évi rendes  ̂ köz
gyűlése. A központot Ries István dr. 
képviselte.

Szűcs Aladár elnök üdvözölte Ries 
Istvánt és Erdély Ernőt, a Nyugati 
LASz elnökét. Erdély Ernő ^válaszá
ban méltatta a bírák működését, 
majd a 25 éves sportbeli működésé*

A kövér

Ottó Wallburg
első, egész estét betöltő szerepe

A k i c a t i r i s t a
Egy kikapós férj kacagtató kalandjai 

az Alpokban

Ufa Kamara Corso

Ausztria
Bécs:

Bécsi Kupa: Admira—Rasensport-
freuado 3:1 (0:0). WAC—Donaustád- 
ter AC 10:0 (3:0).

Aranyserleg: WSC-BAC 5:2 (3:0). 
(3:0).

Barátságos mérkőzések: Hakoah
SC Favoritén 3:1. Nieholson—Weisse 
Elf 4:0. Slovan—Libertás 4:3.

C sehszlovákia
Tél! seri (‘"mérkőzések: Spárta—SK 

LifTen 4:0 (2:0). Bohemians— FC Tep- 
litz 4:0 (1:0). DFC Prága—Nuselsky 
6:0 (3:0). Nachod—Olympia Könlg- 
grafcs 10:0. Cechie Karlin—DSV Saats 
3:L

Svájc
FC Chaux de Fonds— FC  Zü

rich 1:0, Young Fellow Zürich—  
FC Bern 3:3, FC Biel— Carouge 
Genf 3:1, Young Boys Bern— Old 
Boys Basel 2:0, Grashoppers Zü 
rich— FC Aarau 8:0.

Az első liga egyesületeinek intézői
ma este hét órakor fontos tárgysoro
zattal ülést tartanak.

M égis
csak

jobb!
Kérjen esette OLLÁ-t I

DialtriitielM-

nek jubileumát ünneplő Neuhrunn 
Hugónak egy díszes plakettet nyúj
tott át a NyLASz nevében. Riea 
István dr. a BT ezüst jelvényét adta 
át Erdélyi Józsefnek, Koch János
nak, Müiler Józsefnek és Neubrunm 
Hugónak, majd Szűcs Aladár a fair 
serleget adta át az ARAK képviselő
jének s kiosztotta a fair díj érmeit 
is. Ezüst sípot kapott Kamarell Pál, 
Parányi Károly és Szirbek József.

A választásokon a hivatalos lista 
ment keresztül. Az új tisztikar főbb 
tagjai:

Elnök: Szűcs Aladár. Alelnöki 
Fuchs János, Rosenberger Ferenc, 
Erdélyi József és Löcherer Andor, 
Főtitkár: Koch Sándor. Titkár;
Gray Sándor. Pénztáros: Sirovea 
György. Ellenőr: Wiihelm Andor. 
Országos tanácstag: Erdélyi József 
és Ősz Sándor dr. Országos _ köz
gyűlési kiküldött: Szűcs Aladár és 
Koch Sándor.

Majoros KISOK a BTC részére
kérte igazoltatását.

Turul—ZAC 4:3 (2:1). Szőnyi-üt 
Bíró: Szabó. A Turul a követkézé 
csapattal állt ki a zuglói amatőrök 
ellen: Spíndler — Lengyel, Reimer — 
Talmács, Sipőez, Sánger — Kelemen, 
Shell, Páli, Pirityi, Kohut II. A hosz- 
szú pihenő után mindkét csapat meg
lehetősen mereven mozgott a kőké* 
menyre fagyott pályán. A  Turul ia- 
kolázottabban játszott, mint el'.enlár 
basa. A  mérkőzés végig nyílt lefo
lyású volt, mert a lelkes amatőrök 
az utolsó percekig szilárdan ellenáll
tak. A mérkőzés gőUövöi Páli (2>, 
Talmács és Kohut II., illetve Blaskál 
(2) és Felföldi. A Turul játékosai 
közül a kényszerpihenő ellenére Páll 
játszott máris kitünően., Rajta kívül 
még Kelemen és a halfsorban próbál
kozó Sanger tűnt ki. A  ZAC-baa 
Bicéké, Linek és Schláffei jeleske
dett, .. _________ ___J„
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A déli alszö¥3lséi sorsolása
—  Saját tudósítónktól —  

DÉLI ALSZÖVETSÉG 
Szegedi I. osztály

Március 6. KEAC— IITVE, KTK 
— SzTli, MTK— Kistelek, Munkások 
— UTC, SzTE— Vasutas, MÁK— 
SzAK, KAC— KTE.

Március 13. Vasutas—Kistelek, 
HTVE—KAC, SzTK—SzAK.

Március IS. MTK—KEAC, UTC— 
KTK, KTE—Munkások, SzTE—MÁK.

Március 20 . SzAK— KTE, Vasutas 
MÁK, SzTE— UTC. KEAC— Mun
kások, HTVE— KTK, Kistelek—  
SzTK.

Március 27 (hűsvét). SzTE—  
KEAC, Kistelek— HTVE, Munkások 
— KTK, MÁK— UTC, KTE— Vas
utas, KAC— SzAK, SzTK— MTK.

Április 3. MTK— SzAK, Vasutas—  
KAC, HTVE— SzTK, KTE— UTC, 
KEAC— MÁK, K.TK— SzTE, Kistelek 
— Munkások.

Április 10. UTC— KEAC, SzAK— 
Kistelek, Vasutas— KTK, MÁK—  
Munkások, KTE— HTVE, KAC—  
SzTK, MTK— SzTE.

Április 17. HTVE— SzAK, SzTK 
Vasutas, UTC— Kistelek, KEAC 
KTK, KTE— SzTE, Munkások—
KAC, MÁK— MTK,

Április 24. Dclmagyarország— Ke 
Setmagyarország (Dréhr Imre-serleg) 

Május 1. KEAC— Kistelek, KTK- 
MTK, UTC— SzTK, Vasutas-
HTVE, SzAK— Munkások, KAC- 
SzTE, MÁK— KTE.

Május S. MÁK— KAC.
Május 8. SzTK— KEAC, SzAK—  

SzTE, Vasutas— Munkások, HTVE—  
UTC, Kistelek—KTK, KAC— MTK 

Május 15 (pünkösd). MTK—KTE. 
Május 15- MAIC—KTK.
Május 22. SzAK—Vasutas, SzTK 

Munkások, KTE—KEAC, SzTE—Kis 
telek. UTC—KAC, HTVE-MTK.

Május 29. KEAC— Vasutas, MTK 
— UTC, KTK— SzAK, Kistelek— 
KAC, SzTK— KTE, HTVE— MÁK, 
SzTE— Munkások.

Június 5. SzAK— KEAC, UTC 
Vasutas, SzTE— HTVE, MÁK—
SzTK, KTE— Kistelek, KTK— KAC, 
Munkások— MTK.

Június 12. KAC—KEAC, MTK 
Vasutas, SzAK— UTC, Kistelek— 
MÁK, SzTK— SzTE, HTVE— Mun
kások, KTE— KTK.

Békéscsabai I. osztály 
Február 28. BTE—GyAC (őszi). 
Március 6. OMTK—GyTE, Bohn- 

Tural, BTE—B. MÁV, GyAC-OFC, 
CsAK-TTC, MTE-MAFC, OTK— 
Előre.

Március 13. Elére—MAFC, OFC— 
GyTE, BTE—MTE, OTK—GyAC.

Március 15. CsAK—Bohn, B. MÁV- 
Turul, OMTK-TTC.

Március 20. GyTE—BTE (őszi), 
OFC—OMTK, MAFC—TTC, Turul— 
GyÁC CsAK—OTK, MTE—Bohn.

Március 27. Előre—Bohn, CsAK 
OMTK, GyAC—MAFC, TTC—B. MÁV, 
Turul-OFC, OTK—BTE.

Április 3. OTK—Turul, Bohn—B. 
MÁV, GyAC—BTE, OFC—CsAK, TTC 
-M T E , MAFC—GyTE.

Április 4. OMTK—Előre.
Április 10. GyTE—TTC, MAFC

OMTK, BTE—CsAK, MTE—OFC, Elő
re—Turul, OTK—Bohn.

Április 17. GyTE—Előre, OMTK— 
MTE, MAFC—CsAK, Bohn—GyAC, 
Turul—BTE.

Április 24. Délmagyarország—Ke- 
letmagyarorsság (Dréhr Imre-serleg), 
GyAC-TTC, OTK—B. MÁV.

Május 1. GyAC—CsAK, MTE—B, 
MÁV, Turul—GyTE, OMTK—OTK, 
Bohn—MAFC (őszi), OFC-Előro, TTC 
-B TE .

Május 5. TTC—BTE, CsAK-Bohn, 
B. MÁV—Turul.

Május 8. B. MÁV—GyTE, Tural— 
OMTK, MAFC—OTK, TTC-Bohn,
OFC—BTE, MTE—GyAC, CsAK- 
Előre.

Május 22. GyTE—OTK, MAFC— 
BTE,- OFC—TTC, MTE—Turul, Előre 
-GyAC.

Május 26. B. MÁV—CsAK, OMTK— 
Bohn, BTE—GyTE.

Május 29. GyTE—CsAK, B. MÁV— 
MAFC, TTC—Turul, OFC-OTK, BTE 
—BoSn, Előre—MTE.

Június 5. TTC—Előre, MAFC— 
OFC, BTE—OMTK, Bohn-GyTE, 
OTK—MTE, Turul—CsAK, B. MÁV 
—GyAC.

Június 12. Előre—BTE, CsAK- 
MTE, Bohn—OFC, GyAC—GyTE, 
TTC—OTK. OMTK—B. MÁV, Túrni 
-MAFC.

Június 19. GyAC—OMTK, B. MÁV— 
OFC.

Június 26. GyTE—MTE, Előre—B. 
MÁV,

AiszSvetségl döntök 
Június 19. AIszövetségi döntő Sze-

Június 26, Alszövetségi döntő Bé
késcsabán.

A pályaválasztói jog az előlállót 
Veti.

M i é i ? ?

Hogy én átkoztam a futballt? 
Hogy én sértegettem a bírókat? 
Hogy nem voltam, megelégedve a 
villamosközlekedéssel és szidtam a 
beszkártot és szidtam a kalauzt és 
szidtam a jegyüzért és fáztam és 
rágalmaztam a forraltborárust 
és hálát adtam,, hogy vége a sze
zonnak és örültem, hogy nem kell 
tíz érakor ebédelnem és együtt 
lehetek becses és hón imádott 
nejemmel? Rágalom! Aljas 
misztifikáció !

Ki meri ezt a szemembe mon
dani? Igenis, kijelenteni ember és 
Isten színe előtt, hogy a futball a 
legegészségesebb szórakozások 
egyike még a nézőre is! Ebben 
nem ingathat m ej engem senki 
sem! A, villamos zsúfoltsága meg 
egyenesen áldásos! Mert hu hideg 
van, nem fázhat senlri sem, ha 
meg meleg van, akkor nem kell 
jegyet váltani, mert a kalauz nem 
tolakodik hőségben. A jegyüzér? 
Korunk legmagasztosabb intéz
ménye.! Hát nem ér meg az húsz 
fillért, hogy nem kell sorba áll- 
nőm, tolonganom, leszakítanom a 
gombokat a ruhámról és egy fél
órát vesztenem? Ha jegyüzérek 
nem lennének, fel kellene őket ta
lálni! Ezt nem én mondom! Ezt 
már Montecuccoli is megmondta! 
A korai ebédelés? A legegészsége
sebb a világon! Korán délelőtt és 
késő este enni igazán ideális ét
rend! És a futball erre nevel! 
Mert a futballnak népnevelő ha
tása van!

Jövel hát futball, jövel rohanás 
a hatos villamos után, jövel sze
retett futballbíró, mert. tudom, 
hogy nem madárfüttyel, hanem a 
te füttyöddel kezdődik a tavasz! 
Jer hát tavasz, melegítsd be ár
vatag lelkem!

De ha már tavasz nem, lehet, 
mert technikai akadályokba üt
közik, nem bánom, ne legyen. A  
tavasz ráér. De az istenért, kezd
jék már azt a profibajnokságot!

(tabi)

Ném etország
Berlin: A  Minerva 30.000 néző 

előtt megérdemelt 4 :2  (1 :1 ) ará
nyú győzelmet aratott a Hertha 
BSC (az eddigi bajnok)- ellen és

As

Aiidássy-úti Színház
remek műsorának 

1 0
utolsó e lő ad ása

így a tabella élére került. A  
Tenni3 Borussia 1:1 arányban 
döntetlenül játszott az Adlers 
hofer BC ellen.

Délnémetország: A  bajnoki
mérkőzések során a Spielvereini- 
gung Fürth 20.000 néző előtt 2:1  
(1 :0 ) arányban győzött az I. FC 
Nürnberg ellen. A  két riválisnak 
ez volt 104-ik találkozója. To
vábbi eredmények: Eintracht
Frankfurt— Waldhof Mannheim 
3:0  (2 :0 ) . FSV Frankfurt— FV  
Saarbrücken 3 :2  (1 :1 ) , FK Pir- 
masens— FSV 05 Mainz 1:0  
(1 :0 ) , VFL Neekarau— W o m a - 
tia Worms 4 :0  (1 :0 ) .  Karlsruher 
FV— SV 1860 München 1:1 
(1 :0 ) , SV 04 Rastatt— VFB  
Stuttgart 1 :0  (1 :0 ) , 1. FC Pforz- 
heim— Bayern München 6 :2  
( 6 :0 ) ! ! !

Középnémetország: Sport-
freunde Leipzig— Wacker Leip- 
zig 3:3 , Polizei Chemnitz— Sturm 
6:1 , VFB Glauchau— Crimmit- 
schati 6 :0 . SC Planitz— FC 08 
Zwickau 3:3.

Északnémet ország: Hamburger 
SV— Viktória 3 :1  (1 :0> , Holstein 
Union Teutonia Kiél 12:1. Armi- 
nia Hannover— Hannover 96 5 :1 , 
Polizei Lübeck— V F L  Schwerin 
7:3.

N yu gatnémetország: Fortuna
Düsseldorf— Ratingen 4:1 , Preus- 
sen Münstern— F V L  Osnabrück 
2:0 .

Belgium
A  vezető Antwerjs FC helyét 

nem veszélyezteti döntetlenje, hi
szen a második Beerschotta! 
szemben érte el. Az eredmények: 

CS Brugeois— U. St. Gilloise 3 :2 
FC Malines— Racing Gand 2 :2  
Standard Líege— Tumhout 8 :0  
Beerschot— FC Antwerp 3 :3  
Daring CB— Racing Malines 8: 
Liersehe SK— Berchem Sport 

4:1
FC Brugeois— Tubantia 2 :0

Franciaország
Paris: Club Francais— Racing 

Club 2:1. CS X IV — Stade Fran 
cais 2:2. Red Star Olympique 
US Suisse 7 :1 . CASG—C A  Pa 
ris 2:0.

Megjárhatja a BVSC. Az intézöbi- 
bizottságnak a határozatát, amely 6 
pontot vett el az egyesülettől és nem 
rosszhiszeműséget, csak fokozatos fe
lelősséget állapított meg, a BVSC 
megfellebbezte. így most a fellebbe
zési bizottság elé kerül az ügy, ahol
az a furcsa helyzet is előállhat, hogy 
megállapítják a rosszhiszeműséget, 
amely újabb nyolc pontjába kerülhet 
a vasutas egyletnek. Ez a határozat 
egyúttal az utolsó helyet jelentené az 
őszi fordulóban éllovas csapatnak.

26 játékost vonultatott 
fel a

Fér. Vasutas
az őszi idényben
— Saját tudósítónktól —

1927-ben került be a törekvő vas
utasegylet az I. osztályba, ahol az
óta változó sikerrel szerepel. A kö
zépcsapatok sorába tartozott a Fér. 
Vasutas, sőt a nagyoknak is veszé
lyes ellenfelo volt. Legszebben 1929 
őszén küzdött a gárda, amikor mint
3. fordult a tavaszi szezonba. Ta
valy a 8. helyen végzett. Most, az 
őszi idényben gyöngén működött a 
esapat Sérülés és egyéb okok miatt 
sokszor kellett változtatni az össze
állításon és így nem volt egysége® a 
efeapat. Ezt legjobban az is bizo
nyítja, hogy — a rekorder BSE után 
a legtöbb — 26 játékost volt kényte
len Szerepeltetni a 13 mérkőzésen.

Az első bajnoki meccsen a Törek 
vést kapja ellenfélül és az ered
mény: 3:6. Ezután az UTE-tól pon
tot vesz el (1:1), majd a III. kér, 
TVK ellen araija első győzelmét. 
(3:1). A BEAC feletti diadal után 
négy hellyel ugrik fel a tabellán „  
már meglepetéstől tartanak. De ez 
nem következett be. A BSzKI?T-ve- 
reség (0:2) után az MTK is elkapja 
a vasutasokat (3:4), de a BSE-től 
már sikerül egy pontot elcsípni. 
Most újra három vereség következik 
soron, köztük egy igen súlyos is: 
Elektromos: 2:4, Postás: 0:3, URAK: 
2:71 Legyőzik viszont a S3 FC-t 
2:l-re, de a MÁVAG-ot már nem si
kerül (2:3), a végén pedig a szom
széd FTC mér rájuk súlyos csapást. 
(2d».

öt pontot szerzett a csapat az első 
négy mérkőzésen, a további 9-en 
azonban mindössze hármat sikerült 
összeszedni. A 11. helyen végzett, az 
MTK sikeres óvása után azonban he 
lyet cserélt a Fér. Vasutas a kék 
fehérekkel.

Az idény folyamán szerepelt 96 
játékos közül csak Szabó 1. játszott 
minden mérkőzésen. A névsor az 
alábbi:

Szabó I. IS, Bánfcy 12. Fogl TT.
12, Takács 11, Szoják 11, Csesz- 
nelty 11, Bekő 10, Friesz 1. 9, 
Honthy 9, VeUcskó TI. 8, Pán- 
ezél 5, Friesz TT. 5. Komáromi 5, 
Burián 5, Retkes 4, Szabó IT. S, 
Ráthgébcr 2. Be'eznai 1. Öries 1, 
Varga 1, Balogh 1, Szűcs TT. 1. Szó. 
ják II. 1, Gól iá (h 1, Velegt l, 

Molnár L
A Fér. Vasntas az idén — Igen he 

lyesen — nagy súlyt vet az ifjúsági 
csapatra. A vasntas ifik a 2. helyen 
állnak most csoportjukban! Ha a 
vezetőség tavasszal megfelelően át 
tudja szervezni a csapatot a fiatalok 
bevonásával, akkor talán nem lesz
nek kiesési gondjai-

Ágoston SC—ETC 5:1 (3:0’). Er
isébe t-u. Az Ágoston SC-ben több is
mertnevű játékos szerepelt, köztük 
a Ferencváros Pappja, a Soroksár 
Elbi ingerje és Baskv, a Maglód volt 
halija. Az Ágoston SC biztosan győ
zött. Papp elöl játszott és hé rom gólt 
lőtt, míg a másik kettőt Turza és 
Schuck. Az ETC-ben Birkmayer volt 
eredményes.

TSC— Szt. László SC 5:0. Egy fél- 
idő, Tatai-út, Bíró: Nagy. Fordulás 
nélkül hatvan percig játszottak a csa
patok. A most alakult gyenge játék
erőt képviselő Szt. László nem volt 
komoly ellenfele a félgőzzel játszó 
TSC-nek. Góllövő: Punyik, Szakács, 
Zeisl, Czenik és Kalkusz I.

A délnyugati alszövetség amatőr 
zsűrije tegnap Kelement, Császt, Sze
kerest. Pajort és Szattyint ismét ama
tőrré nyilvánította.

Atléták dala
Elm egy a Báréi Amerikába, 
D e mi nem megyünk u tá n a ...

Az idei téli túram ér
kőzések eddigi ered

m ényei
December 13.:

Athén: Csikók—Görögország 4:2
Í2;l).

Firenze: Bocskai—Fiorentlna 5:2
(2:0).

December 17.:
Belgrád: Jugoslavia—Ferencváros

8:1 (1:0).
Nis: Csikók—Nisi kerületi váloga 

tott 5:2 (2:0)

December 19.:
Zágráb: Hungária—Oradjanski 3:3

(1:1),
December 29.:

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

Lugaact: Ferencváros—FC Lugano 
3:1 (2:0).

Zágráb: Gradjanskl—Hungária 5:2
(3:0),

Iteigrád: Profi válog.—Belgrád 3:2
(3:1).

December 25.:
Rcnncs: Kispest—Stade Kcnnais 3:2

(2:U).
Saarbrücken: Ferencváros—Saar

brücken FV 05. 6:1 (3:0).
tlées: Hakoah—Nemzeti 4:2 (3:1).
Madrid: Madrid válog.—Hungária

3:0 (2:0).
Milano: Ambrosíana—Újpest 4:4

13:0).
December 26.:

Mannheim: Mannheim válog.—Fe
rencvárog 3:2 (2:1).

Bécs: Slovan—Nemzeti 6:1 (4:1).

December 27.:
Amsterdam: Fecskék—Csikók 3:3

(2:0).
Bécs: Rapid—Nemzeti 4:0 (3:0).
Marseille: Kispest—Olimpiquc 1:0

(0:0).
Locarno: Szeged FC—Locarno FC

3:1 (1:1).
Catanla: Budai— SS Catanta 5:3

(4:1).
December M.s

Hága: Csikók-Fecskék 3:2 (3:0).
Nápoly: Budai ,J1“—Vomero 4:1

(2:0).
December 31.:

Athén: Somogy—A tromitos-Goudi
komb. 5:0 (2:0).

(1:0).

Január 1 :
Köln: Magyar profi vái.—Köln 3:2 

(0:2).
Essiingcn: Ferencváros—Sport

freunde Essiingcn 8:3 (4:1).
München: Hungária—Wacker 5:3

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

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

3:3 (1:0).
Athén: Somogy—Apollón 5:1 (3:1)
Tonlonse: Budai „11“—Club De

portivo Eepagnol (Bordeaux) 3:9 
(1:0).

Január 2.3
Bordeaux: Budai Jll**—Bordeaux

válogatott 4:1 (3:1).
Athén: Somogy—Etnikos 7dl (5:0).

Január 3:
Halié: Középnémetországi vál.—

Hungária 4:1 (8:1).
Düsseldorf: Ferencváros—Düsael

dorf vál. 2:2 (2:1).
Nimes: SC Nimols—Budai *11’

2:1 (2:0).
Cannes: Kispest—Cannes! kerületi 

vál. 4:1 (1:0).
Lceeo: AC Lecco—Szeged FC 3:1 

(0:0).
Jannár R.:

Stuttgart: Dé’németország—Profi
válogatott 6:0 (3:0).

Bergamo: Kispest—Atalanta 8:1
(1:0).

Fulda: Ferencváros—Borrnssia FC 
04. 5:2 (5:0).

Vigevano: AS Vigevanesi—Budai 
„11” 1:0 (0:0).

Padova: AS Padova—Szeged FC
8:4 (3:1).

Pyrgoss Somogy—Heraeles 3:1 
(1:0).

Jannár §:
Pyrgoa: Somogy—Heraeles 6:0

(4:0).
Január 9:

Páris: Budai ,41"—Red Star Olim- 
pique és Club Francai* komb. 4:4 
(2:2).

Nantes: Hl. kér. FC fe Sabaria
komb.—Stade Nantes Université Club 
6:1 (2:0).

Január 10.
Mannheim: Profi válogatott—

Mannheim vál. 3:2 (3:2).
Berlin: Újpest—BSV „92” fe Ten- 

nis Borussia komb. 4:1 (1:1).
Cassel: Ferencváros—Casseli válo

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

,11” 3:2 (2:1).
Vleenza: Szeged FC—US Vicenza 

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

komb.—SC Lorient 11:1 (5:0),.

Agrlnioa: Somogy—A süt 19:1 (6:9), 

Január 14,
Barma: Szeged FC—AS Panna 2:1

Január 16:
Lipcse: Újpest— Spielv. Leipzig 3:1

(0:1).
Párisi ü l. kér., Sabaria komb.—  

Párisi komb. 5:1 (4:0).
Athén: Somogy—Asderispar. 5:0

(1:0).
Január 17:

Drezda: Újpest— Dresdner SC 2:1 
(1:1).

Scchaux: III. kér., Sabaria komb, 
— FC Sochaux 1:0 (0:0).

összesítés
Veretlenek:

Somogy 7 7 — 38: 3
Kispest, 6 6 — — 25: 6
Hl. K., Sah. k. 4 4 — 23: 3
Újpest 4 3 1 — 10: 6
Bocskai 1 1 — — 5: 2

Változó sikerrel szereplők:
Csikók 8 6 1 1 24:20
Ferencváros 8 5 1 2 34:15
Szeged FC 6 3 1 2 15:16
Budai „11” 8 4 1 3 23:14
Hungária 5 2 __ 3 11:16

Siker nélkül:
Nemzeti 3 —  _ 3 . S:14„

összesen: 60 41 5 14 211:115

M A SETAU
lg  T E N I S Z I

Csak CseiiuMia vaszéiyez- 
leibetf Magyarország aszlali 

tenisz csapatának világbajnoki győzelmét
— írja a prágai Cseszke 

Slcvo
Prága, január 15.

A prágai lapok egyre behatóbban 
foglalkoznak a 20-án megkezdődő 
világbajnoki verseny esélyeivel, A  
Cseszke Slovo így ír:

„A januárvégi világbajnoki ver. 
seny olyan küzdelmeket ígér, amilyen 
nelcet Prága még nem látott. Most 
arról akarunk szólni, hogy melyik 
nemzet lehet az, mely képes volna 
Magyarország hegemóniáját vitássá 
lenni. Ez az ország csak Csehszlová
kia lehet, mely a tavalyi világbaj- 
nokságban igen szép sikereket ért el. 
Ping-pongunk — így megy tovább a 
cikk —  kiváló klasszist képvisel & 
állandóan fejlődő formát mutat.” 

(Ezután felsorolja a lap Cseh
szlovákia egyre javuló eredményeit a 
csapatvilágbajnokságban: 1927-ben
Csehszlovákia utolsó, 1928-ban ötödik, 
1929-ben negyedik, 1930-ban har
madik, tavaly pedig Angliával együtt 
második volt a csehszlovák csapat.)

„Csehszlovákia idei esélyeit csak m  
befolyásolhatja, hogy a csapat ezút
tal —  odahaza játszik. Ezt a furcsa 
ellentmondást el kell fogadni, mert 
Malecek állítja, aki kijelentette, hogy 
a hazai közönség előtt sokkal 
idegesebben játszik, mint külföldön.”  

Moldvay,

Cclldömölk bajnokságai vasárnap 
dőltek el a szombathelyi KAOSz, a 
Tapolcai IAC és a CESE versenyzői, 
nek részvételével. Eredmények: Csa
patbajnokságban: 1. TIAC (Schwarcz, 
Komatics), 2. KAOSz (Hídvégi, Pol- 
lák), 3. CESE (Gréczi, Bognár), 
Férfiegyes: 1. Schwarcz TLAC, 2.
Hídvégi KAOSz, 3. Komatics TIAC. 
Páros: 1. Hídvégi—Poliák KAOSz, 2. 
Schwarcz— Komatics TLAC, 3. Gréczi 
— Ungár CESE.

TENISZ
Bréma— Hamburg városok fedett- 

pálya teniszversenyén Hamburg győ» 
zőtt 20:17 pontaránnyal. Desert dr. 
(Hamburg) egymaga három pontot 
szerzett.

A kölni Poseidon és a dormundj 
Weatfalen klubközi versenye a köl
niek 551.2:526.2 pontarányú győzel
mével végződött.

v Jaj
—- Mit szólsz hozzá? A  gyors- 

korcsolyázók körülkorcsolyázzák a 
Velencei tavat.

—  Rudiiban?
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Remek tükörjégen 
bonyolították le az

nAgárdi UjlimpiáH
—  Saját tudósítónktól

Az olimpia jegyében élünk, a kor
csolyázók azonban — pláne a hók-1 
kisták — modemek. Legalább is az J 
elnevezésben. Tegnap ugyanis a Ve
lencei tóra rándult ki egy sereg | 
hokkizó, hogy szakítva mindennel, | 
ami „ó“, megrendezzék az agárdi 
i,úi“ -limpiát.

Az agárdi újlimpia egyetlen mü- 
sorszáma a hakki volt. De nem ám I 
koronghokki, hanem labdahokki. S | 
mivel labda összesen csak három f 
akadt a régi idők c-mf ■ 
rendes, egy tartalék), tehát csak! 
aégy csapatot lehetett a jégporondra | 
kiállítani a rettenetes küzdelemre,

A hokkizó társaág részben autó
buszon, részben sínautón délelőtt I 
fél 11 őratájt érkezett meg Agárdra, 
ahol az agárdi rendezőség szivélye- [ 
sen fogadta a kirándulókat.

A játékosok azonnal nekiöltöztek 
s a remek,, tükörsima jégen  — i 
lyen két szabályos labda-hok.kika.pu j 
állt a kifestett vonalak közt — meg
kezdődött a játék.

BKE öregek—MHC 3:2.
A BKE öregek végkimerülésig 

tartó küzdelem után győztek. A gó
lok közül egyet Rakovszky István, 
teniszszövetség ü. v, elnöke, kettőt 
Minder Frigyes, a Minder Sanyi pa
pája és az MLSz háznagya ütött. Az 
MHC-ból esetleg Rónay gróf ütötte 
a két gólt, de ez nem biztos, mert 
oly nagy volt az izgalom, hogy nem 
lehetett tisztán kivenni.

FTC I.—FTC II. 10:1.
Az FTC-isták közül többen: soha,

kevesen; nóha már láttak is labda- 
hokkit s így a mérkőzés magas
nívójú volt.

A döntőre
délután a BKE-nek kellett volna az 
FTC ollon kiállni, de az öregurak 
közül egypáran annyira ki voltak, 
hogy nem vállalkoztak a második 
meccsre. így aztán az FTC ellen a 
BKE és az MHC vegyescsapata 
állt ki.

Vegyesek—FTC I. 6:3,
A  vegyesek góljain 2:2:2 arány

ban Weiner, Márffy és Lator dr. 
osztozott. Az FTC góljait szokásához 
híven Miklós II. ütötte.

Az újlimpián mintegy 8—10 gyors- 
korcsolyázó is résztvett s ezek egész 
nap cikáztak a tavon. Versenyt 
azonban nem lehetett rendezni, mert 
a starternek — Schick Lászlónak 
nem működött a pisztolya. (Ezt 
azonban rossz nyelvek mondják s 
persze csak aljas rágalom.)

A kellemesen eltöltött nap után a 
társaság vonaton és autóbuszon tért 
vissza a fővárosba.
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é s  a z  O r g o n i s t a  

S z a l a y  p á r  e l u t a z o t t  

a  t é l i  o l i m p i á r a
Saját tudósítónktól

A Kassai SC január 24-én több 
magyarországi műkorcsolyázo részvé
telével bemutató' versenyt fog ren
dezni.

Megváltozott a kolozsvári kiküldés.
Tegnap úgy döntött a BKE gyors- 
korcsolyázó szakosztálya, hogy s. 
kolozsvári versenyre —  a kolozsvá
riak kéréseié —  Vita, Wintner és 
Hidvéghy utazik el. Remélhetőleg a 
kiküldöttek v á lla ljá k  is az utazást.

Esti versenynek tervezik a gyors
korcsolyázó bajnokságot.  ̂ A  BKE
gyorskorcsolyázó szakosztálya —  az 

Trííi'óofni p.lteroen <eredeti kiírástól eltérően —  esti 
versenyként akarja megrendezni a
gyorskorcsolyázás bajnokságát. Ja
nuár 30-án este 9 orakor lenne az 
500 méter, utána egy 3000 méteres 
junior „rudli” következnék es bemu
tató műkorcsolyázás, majd az 5000 
méteres táv. Vasárnap este: 1500 mé
ter, 1000 méter junior és mukorcso- 
lyázás, végül 10.000 meter. Az est] 
verseny természetesen sokkal kedve
zőbb megoldás volna, mint a reggeli, 
mert végre a magyar bajnoki gyors- 
versenyre is elmehetne — a közön
ség.

Az első nyilvános magyar női 
gyorskorcsolyázó verseny a bajnoki 
gyorsversennyel kapcsolatban lesz. 
-Végleges döntés még nincs, de való
színű, hogy a bajnokság első napjan 
350 méteres, második napján 500 mé
teres női gyorskorcsolyázó versenyt 
iktatnak a bajnoki verseny műsorába.

Levitzky Piri, mint gyorskorcso
lyázó, A  többszörös magyar műkor
csolyázó bajnoknő a bécsi Liselotte 
Landbeck sikerén felbuzdulva, szoros

(Laké Piacid és Los Angeles . . .  
Az egyik remek fekvésű téli-nyári 
sporthely, a másik: nagyváros:
Mind a kettő Amerikában. S az 
1932-s esztendőben ez a két város a 
sportolók világában fogalommá vált. 
Mind a kettő a világ sportolói leg
javát szívja magába a legnagyobb 
sportbéli küzdelemre, az olimpiára.

Los Angelesben térben is, de idő
ben is messze van még tőlünk. De 
Laké Placidhez, a III. Téli Olimpia 
színhelyéhez már közeledünk!)

f-fafnal e lő tt ...
Az eget szombat óta vastagon 

takarják a felhők. Szombat óta —  
naptárellenesen —  rövidülnek a na
pok.

Vasárnap. . .
Vasárnap hajnal előtt az utca 

semmit sem különbözik a hétköz
napi hajnali utcától. Csak talán még 
jobban dideregnek az alvó házak 
és kevesebb lámpafény bíztat az 
ablakok mögött korai felkelésre. 
Mert hogy vasárnap van 

A Nyugati pályaudvarról negyed 
nyolckor indul a breslaui gyors. De 
most még csak háromnegyed hét 
van. Es autó siklik az indulási oldal 
bejárata elé. Egy sudártermetű, 
magas, sötétszürke, angolfelöltős 
és egy alacsonyabb, ezüstbajuszú 
úr szállt ki. Lázár Andor dr., 
az OTT (még új, de máris nép
szerű) elnök és Múzsa Gyula, az 
olimpiai szakbizottság elnöke. Ki 
sietnek a perronra.

H ét óra előtt öt perc. Odakint 
még mindig teljes a sötétség. A  
lámpák éppenúgy hunyorgatnak, 
mintha éjjel volna. De a Nyugati 
hallja, a nagy pénztárcsarnok perc- 
ről-percre élénkebb lesz.

Taxi érkezik, aztán megint egy. 
És újra egy. Gyalogosok. Bőrön
dök. Sándor, a BKE iroda deli al
tisztje s egy BKE-kerékpáros. 
Mindegyik karján hatalmas bunda. 
Prémbéléssel. Az egyik kezében kis 
koffer gramofonnal. A  Himnusz 
lemeze.

Most már csaknem együtt az 
égész társaság: Orgonista Olga, 
Rotter Baby, Szollás Laci. . .  A  
téli olimpia magyar résztvevői. 
Csak Szalay Sanyi hiányzik. A  ruti
nos utazó. Az örök késő.

Ott a Rotter mama, papa. Orgo
n istá éi Ott van Szollás Lipót, aki
nek korcsolyázó vére világbajnokká 
tette a fiát. És sokan: barátok,
ismerősök, jelenlegi és jövendő ro
konok.

És a pérronon két úr. Az OTT 
elnöke és az olimpiai bizottság 
elnöke.

B ú csű zás
A két magyar műkorcsolyázópár 

két hölgytagja egyenkint három 
szál vörös rózsát ölel magához.

—  M it gondol, kapunk-e rózsát 
akkor is, ha hazaérkezünk?

Ekkor kis csend simít végig _ 
nyugati pályaudvar zsibongó elő
csarnokán. A  kétszer öt percre 
gondolunk, amiért sokezer kilomé
tert utazik két magyar sportpár, 
hogy megkísértse a diadaiszerzést. 
Hogy letépje a babért, ami int, de 
amit letépni mégis oly nehéz.

. .  A  gondolat másodpercek ti-
barátságot fog kötni a hosszúkorcso- zedrésze alatt járja meg a sokezer 
lyával. Levitzky Piritől igen jó ered- ^jjométeres utat. Budapest— Laké 
menyeket varhatunk ebben a jég -1 __Budapest
sportágban is.

Az osztrák-magyar gyorskorcso 
lyázó versenyt február 6-án este az 
5000 méteres távval akarják kezde
ni. Ugyanakkor 500 méteres orszá
gos és 3000 méteres rudliverseny is 
lesz. Vasárnap este az osztrák-ma
gyar 500 és 1500 méteres távj ára ke
rülne sor, közben pedig 1000 méte
res országos és 5000 méteres rudM- 
versenyt bonyolítanának le.

De még itthonvagyimk. Mind
annyian.

Szollás Laci fekete aktatáskára
mutat:

—  Csupa akta. Minich Jenő bá
csi részére. A  gyűjtőakcióhoz . . .  

Orgonista Olga aggódik:
__ De hol marad ez a Sanyi?
Hét óra.

Tányérsapkás soffőr szólít meg:
—  A méltóságos úrék már régóta 

kint várnak a vonatnál. . .
Úgy van, gyerünk ki a vonathoz!
A  II. osztályú váróterem portá

sa gyors kézzel szakítja le a per- 
ronjegyek sarkát. Az ajtón túl: 
első vágányon a gyors.

-E z  az! —  mutat mosolyogva 
Lázár Andor dr. az utolsó kocsira, 
mely a műkorcsolyázók fülkéit viszi 
magával. És az OTT elnöke kedves 
közvetlenséggel mutatkozik be a 
hölgyeknek, szorít kezet Szollás 
Lacival és a búcsúztatókkal. (Köz
ben megérkezik a BKE választmá
nyi különítménye: Bauer Sándor 
igazgatóhelyettes, Kappelmayer 
Frigyes pénztáros, Faubel Gusztáv, 
Herbster Henrik.)

—  Eljöttem  megnézni, —  tréfál 
Lázár Andor —  hogy tényleg el
utaznak-e?

—  Ugy-e, milyen nehezen jutot
tunk el idáig? —  mondja mély 
meggyőződéssel Rotter Baby.

(Felnőtt, nagy emberek életében 
is vannak örömök, melyek olyan 
tiszták, hogy gyermekies örömök 
nek szoktuk magasztalni őket. Ezt 
az örömet mutatja Lázár dr. arca, 
felcsillanó szeme, mosolya.)

—  A z a fő , hogy utazhatnak! —  
mondja.

—  É s hogy győzzünk, —  felelik 
a versenyzők.

A  válaszban ott bujkál a nagy 
feladat súlya. De most nincs idő 
gondolkodni rajta. (Lesz még elég! 
Az óceánon!)

—  Itt a S a n yi!! (Hál’ Istennek. 
Már azt hittem, megijedt a tenger
től . . . )

Öt perc múlva negyed nyolc, 
Szalay Sándor befutott. Pontos
ság nem boszorkányság.

Hamar azokkal a bőröndökkel, 
bundával, miegymással. És köz
ben :

—  Szalay Sándor!
—  Lázár Andor!
Bemutakozás. (Nem, nincs.

semmi, egy szemerkényi hivatalos 
póz sem. Elvégre: az egyik dolgo
zott, hogy kimehessetek Ameriká
ba, ti meg azért dolgoztok, hogy 
győzzetek Amerikában. Munka
társak vagytok a sportban. A  
nemzetért — )

Rotter Baby mondja:
—  M ilyen kedves méltóságos 

úrtól, hogy ilyen korán felk elt. 
miattunk!

—  Ha sportról van szó, akkor 
nem számít a „korán"! —  riposz
tozik az OTT elnöke.

Az OTT elnökére nem lehet rá
tukmálni a vádat, hogy álmot lo
pott volna magától. Friss, kedves, 
barátságos. A hogy mondani szo
kás: „mindenkihez van fesztelen,
derűs, közrvetlen szava” .

(M ost egy pillanatra körül
nézünk, de a korcsolyázószövet
ségtől m égsem  látunk senkit. 
Igaz, Szent G yörgyi Im re Szom
bathelyt van. D e volnának azért 
ott m ég egypáran . . . )

Zöllner Ottó a BKE műkorcso 
lyázó szakosztálya és saját nevé
ben búcsúzik.

—  H ej, csak én bíráskodhatnék 
nektek!

Ezt a tippet a műkorcsolyázók 
is elfogadnák.

Az idő rohan. Még egy perc. 
Búcsúzás. ölelkezések. Manáktől, 
papáktól és egyebektől. Szalay 
Sándor végigcsókolja az egész

itthonmaradt társaságot. A  szeme 
veszedelmesen csillog. Fene mész 
sze van az az Amerika! Lázár 
Andor dr. mégegyszer kezet szorít 
a négy utassal. Néma kérés, néma 
ígéret. De igazibb minden dörge
delmes búcsú-szónoklatnál, foga
dalomnál.

Elmentek. . .
A „konduktor”  élesen fütyül. 

Elől kürt szól. A  két lány fel 
ugrik. A hosszú vonat utolsó ko
csija nekilódul. Most kapaszkodik 
Szollás Laci. Szalayt úgy kell fel 
tolni. Ottawádnak a lépcsőn és 
integetnek.

A  perron aszfaltjáról —  va
gyunk tán ötvenen is —  vissza
integetünk. A zsebekből vagy tíz 
magyar zászló —  kicsi, élénk 
piros-fehér-zöldszínü —  kerül elő.

Egycsapásra. És libegnek, lobog
nak, integetnek. A  vonat alatt 
összefutnak a sínek.

«
—  H á t . .  .elmentek!
—  E l . . .  És adná Isten, hogy 

t í z s z e r  e n n y i e n  lehessünk 
kint a vasúton, amikor majd haza* 
érkeznek.

A. G.

folytatódon Szimbattielyen 
a miikeresoiyázó bemutató és 

az ünneplés
— Saját tudósítónktól —

Szombathely, január 17.
A  BKE műkorcsolyázói szomba

ton este —  mint ezt már jeleztük 
—  az SzSE táncestélyén vettek 
részt, ahol a vendégek tiszteletére 
megjelent Ujváry Ede polgármes
ter és Pető  Ernő dr., az SzSE el
nöke is. Kitűnő hangulatban tért 
nyugovóra a társaság.

Ma délelőtt ismét bemutatót fu
tott a két pár (Gállá Lucy— Diliin* 
ger és Tusák Éva— Balázs dr.), 
Imrcdy Magda, Szilassy N ad inka, 
Szekrényessy Attila és a tegnap 
este megérkezett Terták Elemér. A  
közönség —  1300 néző volt —  me
legen ünnepelte a kiváló vendége
két, akik délután már vissza is 
utaztak Budapestre.

L. L.

Újra elmaradás fenyegeti a főisko
lai korcsolyázóbajnokságot. Február 
13— 14-én ugyanis a BKE Levitzky- 
vándordíjas versenyét rendezi, a főis
kolai bajnokságot pedig újabban 
ugyanerre a terminusra halasztották.

K ü l f ö l d i  r e n d e l é s r e  K é s z ü l t  é s  
v i s s  s z a m a r a d !

s p o r t -  é s

v a t H á s z z -

n l a l c e t t e l c .

Korosohák* 
Adlik, sík, 

mindenféle
„  ----------------------gyáitmány.
Kerékpárok, varrógépek, újak év használtak le- 
szállított árban. Eladás, vétel, csere. Nikkele
iéi, élesítés. .Javítás 21 óra alatt. Essenfold 
műszerésznél, Vili., nphozt-iitca 7 0. Telefon

hívó József 881-52

é s  K ü l ö n f é l e  d i f c é l o K r a ,  v a g y  
a f d n d é K n a K  a l K a l m a s  m ű* é s  
d i s z t d r g y a K

J/ 3  és í / 5
á r b a n

e l a d ó K . ( M a g á n f e l e K n e K  
e g y e n K é n t  i s )
H a t á r t a l a n  K e r e s e t
v i s z o n t e í a d ó K n a K  I

✓

P a n n ó n i a

p l a s z t i k a i  m ü i n t é z e t  
V l l K  K e r ü l e t ,  K i s f a l u d y  • u t c a  
2 8 /B. s z á m  a l a t t  
( A  C o r v i n  F i l m s z í n h á z n á l )  
T e l e t o n s z á m :  3 7 - 6 - 1 5 .
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L o n d o n  e ^ y l k  l e g e l ő k e l ő b b  
s z á l l ó  j á b a n f a  G r o s w e e o r  
H o t t s e  H o t e l é b e n  l a k n a k  
k é l  n a p o s  á t  o l i m p i a i
párosaink

*— Saját tudósítónktól —
Jelentettük, hogy a téli olimpiá

ra kiutazó magyar műkorcsolyázó
kat Kovács Béla, a Canadian Paci
fic Railway Company budapesti 
igazgatója is elkíséri Liverpoolig.
Kovács Béla tegnap reggel tényleg 
el is utazott a két párral. Az állo
máson még közölte munkatársunk
kal a legfrissebb újdonságot: a két 
magyar párt a Canadian P acific  
társaság —  mely igen kedvezmé
nyes áron bonyolítja le kiküldöt
teink utazását —  a Grosvenor 
Square-on lévő „G rosvenor Hou.se 
H otel” -ben, London egyik legelőke
lőbb szállójában fogja a- kétnapos 
londoni tartózkodás idejére elszál
lásolni. Az elszállásolás költségei 
természetesen a Canadian P acifi- 
cet terhelik s így igen tiszteletre
méltó az a figyelmes gesztus, mely 
a kis magyar társaságot londoni

időzése alatt ilyen fejedelmi kénye
lemhez juttatja.

A  Grosvenor House Hotel
nek saját műjégpályája van,

melyet párosaink tetszésszerinti 
időben igénybevehetnek s ott ked
vükre gyakorolhatnak.

A  Duchess o f York  21-én délután 
fut ki Liverpool kikötőjéből s a 
hajó nemcsak a magyar olimpiai 
kiküldötteket viszi majd át az Új
világba, hanem az angol, a lengyel 
és a belga olimpiai résztvevőket is. 
Arról már írtunk, hogy M inich  dr., 
a BKE igazgatója —  aki London
ban csatlakozik műkorcsolyázóihoz 
—  csak közvetlenül az amerikai 
part elérése előtt dönt majd arról, 
hogy Halifaxban, Ujskóciában vagy. 
New-Yorkban száll-e partra a ma
gyar különítmény.

H étfő, 1932 január 18.

R o s s z  f é g e m  g y e n g e  
g y o r s k o r c s o l y á z ó  
e r e d m é n y e k
Hidvéghy 10.000 méteren is első 
Kimmerling 500*on győzött

—  Saját tudósítónktól —

lem@€z: 48.83! 
első öt éflcigss 47.88!

Az első tíz ét45.98!
Oiszlc©si:^©i®isik elkápráztattok a világot csodálatos 

eredményeikkel —- Donogán 47*99-el csők negyedik 
tudott lenni, mert Remecz, Madarász és Marvalits tűl- 
dobta a 48 métert — iem sci 48*83 m-@s eredménye 
1981-ben a legjobb a világon — 45.98 ra-es átlagunk 
majd egy méterrel jobb a tavalyi rekorderedmény

nél — A z  1931. é v  legjobb eredményei
—- Tixerahefedik közlem ény —

Pontosan reggel 
fél 8 órakor kezdő
dött a BKE teg
napi házi gyors- 
korcsolyázó verse
nye, mely —  két 
héttel a bajnokság 
előtt —  gyenge 
eredményeket ho
zott. Az eredmé

nyek gyengeségére azonban kellő 
magyarázatot ad a jég, mely gyors
versenyre nagyon rossz volt. A  reg
gel szállingózó dara ráfagyott a 
jégre  és lassúvá, nehézzé tette. A 
10.000 méteres verseny alatt a 
szél is élénk volt.

A  leghosszabb távon hat futó in
dult s közülük az újdonsült 3000 
méteres rekorder: Hidvéghy bizo
nyult legjobbnak. Együtt futott 
Wintnerrel, a 10.000 méteres táv 
belföldi rekorderével s megverte. 
W intner mentsége, hogy a héten a 
bécsi versenyre, tehát sprintre ké
szült s éppen péntekre iktatott köz
be egy 10.000 méteres állóképességi 
gyakorlatot. így aztán már két 
nappal a verseny előtt kif utotta 
magát. A  többiek igyekeztek, de 20 
perc alá közülük egyiknek sem si
került kerülni. A  nehéz jég még 
jobb stílusokat is felőröl 10.000 
méter alatt.

500-on Lindner hatalmas rössel 
futott, de kissé túlerős mozdulatok
kal. Kimmerling futása sokkal le- 
simítottabb volt s az időeredmény 
őt igazolja. A  rossz jégen mind a 
ketten tiszteletreméltó időt ér
tek eL

Részletek:
10.000 m éter: 1. Hidvéghy

19:51.9, 2. Wintner 19:57.9, 3. E r
délyi dr. 20:19, 4. Sógor 20:26.2, 5. 
Belházy 2 0 :28.5, 6. Bihary 2 0 :30.

1. pár: Wintner— Hidvéghy.
Wintner 8500 méteren át állandóan 
&— 10 méterré! Hidvéghy előtt jár. 
Öe 1500 méterrel a cél előtt Híd- 
véghy növeli az iramot, amit Wint- 
ner nem tud átvenni és fokozato
san leszakad.

9. p á r :  Erdélyi— Bihary. Erdélyi 
sa jt után élre áll, folyton növeli 
előnyét egészen 8000 méterig. 
Ekkor már 150 méterrel vezet s ez 
a távolság csak 50 méterrel csök
ken a célig.

S. pár: Sógor— Belházy. 10 kö
rön át Sógor kevéssel vezet, aztán 
két körben Belházy van az élen,; 
majd váltakozva előzgeti egymást a 
két futó. 20 kör után (6000 méter)

Sógor valami előnyre tesz szert, 
Belházy nem tudja követni s noha 
az utolsó kör hajrájában valamit 
visszaszerez, mégis 15— 20 méter
rel kikap.

500 m éter : 1. Kim m erling 48.2, 
2. Lindner 48.7, 3. Vida 49, 4.
Schneller 50.5.

1. pár: Lindner— Schneller.
Schneller csak a kezdésben gyors, 
aztán Lindner külön versenyt fut.

2. pár: K im m erling— Vida. Vida 
túlságosan leaprózott fordulója 
nem elég lendületes. Kimmerling, 
igen bíztatóan mozgott.

Ez az 500 méteres verseny 
egyébként „m űsoronkívüli szám' 
volt.

Évről évre növekvő büszke
séggel érkezünk el beszámolónk 
során a diszkoszvetéshez. Ebben 
a nemzeti sportágunkban a fe j
lődés olyan egyenletes, zökkenő- 
nélküli és gyors, hogy ma már 
nem is csodálkozunk, hogy 
Európa többi népei is vita nél
kül elismerik a magyar diszkosz
vetők elsőségét. Ebben az ered
ményben éppoly része van a 
diszkoszvetés nagy sportintelli
genciát, rátermettséget és az 
edzésben való elmélyedést kí
vánó lényegének, mint a múlt 
tradícióink és a magyar szakem
berek pontos, minden részletre 
kiterjedő stíluselemzésének.
Mindezek a tényezők hozták a 
magyar diszkoszvetőgárda alan- 
tiakból is megállapítható remek 
fejlődését.

Az első öt az első tíz 
átlaga

1924. 41.84
1925. 42.89.6 41.84
1926. 44.06 43.00.2
1927. 44.C4.4 43.2.0.3
1928. 44.76.4 43.35
1929. 44.96 44.07
1930. 46.33 45.02
1931. 17.S8 15.98

mspom
A bravurugratást Géczy Béla, az 

úrlovasnők nehéz ugratását Berg 
Dieda bárónő nyerte. Zsúfolásig meg
telt páholysorok és tribünök előtt 
folyt le a Nemzeti Lovarda kétnapos 
lovasmitingjének befejező napja. A 
bravurugratást Géczy Béla Princ 
nevű lován 1.70 m magas ugrással 
nyerte és e remek teljesítményt a 
közönség sokáig és lelkesen ünne
pelte. A  második nap részletes ered
ményei a következők: Urak nehéz
díjugratása: (Indult 28 ló). 1. Knaucz 
Ferenc Éjfél, lovagolta Szarka La
jos. 2. v. Szivy Ferencné Ebek, lova
golta Schaurek Ottmár. 3. Berg Ti
bor báró Michel, lovagolta tulajdo
nos. 4. v. Makay István Édesbabám, 
lovagolta v. Orbán István. Űrlovas
nak nehéz díjugratása: (Indult 10
ló.) 1. Alagi istálló Tapagense, lova
golta Berg Dieda bárónő. 2. Tisza- 
istálló Kikapós, lovagolta Sorg Je- 
nőné. 3. Szakváry Emil Idus, lova
golta Keresztes Erzsébet. 4. Géczy 
Béláné Boglyas, lovagolta tulajdo
nos. Bravurugratást (Indult 12 ló.) 
1. Géczy Béla Princ, lovagolta tu
lajdonos. 2. Holtversenyben Marton 
Károly Gábor, lovagolta Géczy 
Béla, Schaurek Ottmár Mr. Spokes, 
lovagolta tulajdonos, Parázsó Zoltán 
Hamislány, lovagolta tulajdonos, 
Knaucz Ferenc Éjfél, lovagolta 
Szarka Lajos.

D "- F É N Y E S szakorvos
vér-, bőr-és ne-

Rákóczi-út 32,1. em. 1. ajtó
Kókussal szemben rendel egész 

nap.

Az 1931. év legjobb eredményei
48.83 Reme ez József RAG
48.59 Madarász Endre MTK
48.03 Marvalits Kálmán BTO 
47.99 Donogán István BTO 
45.98 Kulitzy Jenő TFSC
45.49 Bácsalmási Péter TFSC 
44.37 Acél István BBTE
43.65 Bertalan György BBTE 
43.G0 Regős -István MAFC 
43.32 Horváth István KISOK 
43.25 Kiss János MOTE
43.03 Rózsa László Köz. EAC
42.55 Darányi József dr. MAC 
42.15 Tóth Ferenc Törekvés
41.90 Mányoky Gyula BBTE
41.65 Egri Kálmán MAC
41.60 Galli Károly DVSC 
41.57 Kalló János KISOK
41.50 Kaufmann Béla MTK 
41.40 Hlyés Endre dr. KEAO
40.90 Tóth Pál MAFC
40.84 Solti László TFSC
40.75 Kemény László BSzKRT
40.47 Schmidt Gyula DTE 
40.42 Végh Ferenc DEAC
40.11 Késmárki Kornél BBTE 
39.8G Herr József SAC
39.75 D4vid Dénes KEAÖ
39.55 Cserenyei István BTC
39.47 Dekrell János KISOK 

Diszkoszvetésben akkor sem ér
ne érdemtelent az olimpiai kikülde
tés kitüntetése, ha öt versenyzőt 
kellene kiküldeni. Bármint alakul
janak is azonban a viszonyok, vaj
mi nehéz lesz dönteni, ha az első
sorban esélyes három olimpiai je
löltünk közül valakit itthon aka
runk hagyni.

A tavalyi eredmények alapján is 
fölötte nehéz lenne rangsort vonni 
közöttük. 1930-ban is hasonló volt 
a helyzet, akkor M arvalits, Mada
rász és Donogán  neve tolult előtér
be az elsőség megállapításánál. 
Most Marvalits az év végén klub
cserében is megnyilvánuló kedvet
lensége és ép a legrosszabbkor jött 
betegsége miatt kevésszer indult 
és csak az év végén könnyebb disz
kosszal elért eredményével csúszott 
be az első három közé. Egyébként
46.11 volt a legjobb eredménye. 

Annál többet, szebben és jobban
szerepelt az idén a másik három.

A  magyar, európai és világrang
lista első helyén Rem ecz József, a 
rákosligetiek fiatal, alig néhány 
esztendős versenyzői múlttal ren
delkező dobója áll. Az ő szereplése 
és fejlődése a tehetségnek, komoly 
munkának, szorgalomnak és ön
megtartóztatásnak együttes cso
dája. Tavaly 44.90 volt a legna

gyobb eredménye, két évvel ezelőtt 
még csak 40.55, három évvel ez
előtt kezdett diszkoszt dobni. Stí 
lusa gondos, megfontolt munka 
eredménye, olyan széles, biztos ki
dobóállása egyetlen  más dobónknak 
sincs, mint neki. Egyetlen hibája, 
hogy diszkoszát egy kissé korán 
engedi ki és amellett, hogy' így 
annak a végső befejezése hiányzik 
néha a szabályos körcikken kívül 
ér földet. Az év végére ezen a té
ren is lényeges javulást láttunk 
nála és joggal várhatjuk el, hogy 
az áttornászott tél után újabb ja
vulást észlelünk tavasszal. Ez pe
dig már a világrekord felé mutat,

Rem ecz sokat és eredményesen 
szerepelt külföldön. Lebonyolított 
a RÁC futballcsapatával egy ki
sebb osztrák túrát és mindenütt 
nagyot dobott ellenfél nélkül is 
Remek stílusával csodálatba ejtette 
Stockholmot, kétnapos utazás után 
is könnyen verve a svéd dobók leg
jobbjait és Pardubitzban meg Prá
gában a francia W intert, a világ- 
ranglista idei másodikját intézte el 
nagy fölénnyel, a nem lebecsülendő 
csehszlovák dobókkal együtt. A  le- 
győzöttek listáján szerepel az oszt
rák rekorder Jam usch  is.

Magyar riválisaival szemben ter
mészetesen nem maradhatott veret, 
len. Annyiszor indult —  nyárelői 
viszonylagos letörése alatt is 
hogy egyenrangú ellenfeleinek ok
vetlenül el kellett őt kapni. Le
győzte őt Donogán, Madarász és 
egyszer Marvalits, de mindegyik
nek többszörösen adta vissza a köl
csönt. Kár, hogy Debrecenben elért 
rekordját nem találták hitelesíthet 
tőnek.

A  második helyre az eredmények 
szerint Madarász Endre került. Az 
MTK-ba lépett fiatal szegedi dobó 
talán a legtehetségesebb és kétség
telenül a legjobb stílusú magyar 
diszkoszvető, aki joggal kelhetett 
volna versenyre Rem ecczel az 
1931-es elsőségért, ha kora ősszel 
külöiiböző okok miatt abba nem 
hagyja a munkát és nem megy el 
mégis ilyen állapotban csehszlovák 
túrára. Itt érte az a fájdalmas ve
reség, amikor a német Sieverten  
kívül a Budapesten döntőbe sem 
jutott csehszlovák Douda és Va- 
ivoucek is legyőzte. Nem teljes ér
tékű elégtétel, hogy ezért a vere
ségért pár nap múlva sikerült re- 
vánsot venni, mert eredménye 
ekkor sem volt méltó képességei
hez. így, készületlen állapotban itt
hon is megverte Remecz, Donogán, 
sőt a csapatbajnokságban K ulitzy  
is, pedig addig Madarász magyar 
dobótól sem  szenvedett vereséget.

Ez a kis kisiklás azonban egy pil
lanatig sem homályosíthatja el 
azokat a nagy reményeket, amelye
ket az ő olimpiai szerepléséhez fűz
hetünk. Mikor az olimpiára gondo
lunk, akkor nem a fentiek, hanem 
strassburgi szereplése jár az eszünk
ben, amikor saját otthonukban győz
te le a franciák jogos büszkeségeit, 
W intert és Noéit, szakadó esőben is 
egyéni rekordot dobva —  pedig 
akkor már szintén nem erőltette a 
formát. Eszünkbe jut ezenkívül az 
az 50.44 méteres kilépett dobás,

s ^ A  r m e k

. .

legolcsóbban

L Ú D  V É G
éremverő gyárában kaphatók 
A MASz, a Nemzeti Sport stb ( 

szállítója

Budapest, Thék Endre-utca44.

amivel az MTK-verseny közönségét 
kápráztatta el, az angol bajnokság 
és az a körülmény, hogy az elmúlt, 
évben éppen az olimpiára való gon
dos előkészület miatt Madarász csak 
egészen könnyű munkát végzett. Mi 
lehet itt 1932-ben?

Donogán István a nagy triász 
harmadik tagja. Idősebb a másik 
kettőnél, jó 10 centivel magasabb, 
jó 25 kilóval súlyosabb náluk. Bizton
ság és küzdőképesség dolgában bár
melyikkel felveszi a versenyt, már 
évek óta veretlen erőssége a magyar 
válogatott csapatnak. Az év elején 
még érezte tavalyi betegsége követ
kezményeit, de azután nekilendült és 
egyik 47 méteren felüli eredményt 
a másik után érte el. Az ő stílusá
nak egy nagy hibája van és ha ezt 
sikerül kiküszöbölnie —  aminthogy 
két év előtti betegségét megelőzően a 
legjobb úton volt efelé — , egy-kettő
re 52 méteren felül lesz a világ
rekord. Ez a hiba az, hogy kidobás
kor a hátul maradó láb —  nála a 
bal —  nem nyúlik ki térdben, hanem 
összeroskad és ezáltal lehetetlenné 
teszi, hogy a dobás íve kellőleg emelt 
legyen és a lendületet a csípő és de
rék munkája is fokozza. Ha ezt si
kerül elérnie —  amire új egyesületé
ben a kedvezőbb edzési viszonyok 
követkertében több esélye van —, 
egy cseppet sem kell tartania a 
fiatalok nagyobb fejlődési lehetőségé
től.

Érdemes, hogy felsoroljuk három 
éllovasunk idei eredményeit. íme: 

Remecz: 4667, 4475, 4600, 4728, 
4672, 4510, 4883, 4767, 4697, 4659, 
4610, 4599, 4700, 4735, 4585, 4632, 
4610, 4500, 4449, 4782, 4645, 4588, 
4627, 4608. Átlaga 24 versenyből 
46.38 -m.

Madarász: 4255, 4637, 4664, 4309, 
4660, 4798, 4809, 4682, 4859, 4569, 
4353, 4320, 4437, 4385, 4334. Átlaga 
15 versenyből 45.38 m.

Donogán: 4440, 4408, 4461, 459<7, 
4634, 4510, 4574, 4615, 4777, 4799, 
4751, 4695, 4592, 4630, 4662, 4540, 
4796, 4664, 4603, 4495. Átlaga 20 
versenyből 46.13 m.

Ezeket a Marvalits-cs&l két első
vonalbeli garnitúrát adó harcosokat 
nagytehetségű további gárda követte. 
Kulitzy Jenő szépen, egyenletesen 
fejlődött és 45.98-as eredményével 
már válogatott viadalon is helytállt. 
Klubtársával, a dekatlonista Bács
almási Péterrel együtt azok közé tar
tozik, akik primadonnaszerepben is 
bármikor megállják a helyüket. Acél, 
a BBTE ifjúsági dobója szintén te
hetség, de ezt, valamint Becsben 
elért másik 44 méteren felüli dobá
sát könnyebb szemek köszönheti. 
Hasonlóképpen a BBTE hírhedt 
diszkosza felelős Mányoki, Herr és 
Balatoni eredményeiért is.

Bertalan nem fejlődött, rapszódi- 
kus munkája után nem is lehetett 
ezt várni. Kissnek le kell higgadni, 
ha diszkosszal jobban akar szerepel
ni, Horváth és a tavaly a 45 méter 
határán járó Darányi a súlydodás 
mellett a diszkoszvetést teljesen el
hanyagolta. Nagyot fejlődött azon
ban a közgazdász Rózsa, aki kitűnő 
alakja révén még többre is hivatott 
és ugyanezen okból nagy reményre 
jogosít a szegedi Dávid és a 
KISOK-ista Dekrell.

Tavaly 23, az idén 26 dobónk dob
ta túl a 40 métert, elől azonban még 
sokkal biztatóbb a fejlődés. A z első 
öt atlaga tavaly 46.33 volt, az idén 
megközelíti a 48 métert! (47.88), 
Az első tíz tavaly 45.02 méteres re- 
kordátlagot csinált, most ezt is fel
fokoztuk 45.98-ra.

Az olimpiai győztest is adó (Bauer 
1900) magyar fajnak a diszkosz
vetéshez való nagy hajlandóságát 
hirdetik

az eddigi legjobb magyar ered- 
mények

is.

f u t ó . f o ó t b a l l , b o x , 
v í v ó , b i r k ó z ó -c i p ó k

speciális készítője
Alnach Ferenc, Zslgmond-utca 9|

i I,



48.83 llemecz József RÁC 1931.
48.59 Madarász Endre MTK 1931.
45.03 Marvalits Kálmán BTC 1931. 
47.99 Donogán István BTC 1931.
47.37 Egri Kálmán MAC 1928. 
46.86 Toldi Sándor FTC 1931. 
45.98 Kulitzy Jenő TFSC 1931. 
45.54 Újlaki Rezső TAC 1914. 
45.49 Bácsalmási Péter TFSC 1931.
45.28 Amhrózy Károly BEAC 1914. 
44.97 Darányi József MAC 1930. 
44.42 Regös István MAFC 1929.
44.37 Acél István BBTE 1931. 
43.36 Bácsalmási Antal BEAC

1929.
43.93 Csejtey Lajos dr. BEAC

1920.
43.83 Bertalan György BBTE 1930. 
43.40 Molnár Béla MESE 1925. 
43.32 Horváth István KISOK 1931.
43.25 Kiss János MOTE 1931.
43.03 Rózsa László Köz. EAC 1931. 
42.85 Mihályi Károly MTK 1928. 
42.72 Muciin Imre MAC 1916. 
42.71 Nonn János BBTE 1926. 
42.67 Kobulszky Károly dr. MAC

1921.
42.60 Balás László FTC 1927. 
42.57 Komlős István BEAC 1929.
42.29 Nyilassy Károly BTC 1913.
42.25 Görög Vilmos ETVE 1913. 
42.15 Tóth Ferenc Törekvés 1931.

V asárnap , 24-én ren
dezi a MOTESz o rszá
gos fornászcsapafbaj- 
molcságei? és Budapest 

ifjúsági és szenior 
bajnokságát 

—  Saját tudósítónktól —

A MOTESz megbízásából január 
24-én rendezi meg a Testnevelési Fő
iskola Magyarország I. és II. osztályú 
csapatbajnokságait, az ifjúsági és 
szeniorbajnokságot a korláton, gyűrű
hintán és a függeszkedésben.

Ugyancsak ezeken a szereken ke
rül lebonyolításra Budapest-kerület 
ifjúsági és szenior egyéni bajnok
sága is.

A versenyek iránt az idén sokkal 
nagyobb az érdeklődés, mint az előző 
években s remény van arra, hogy 
a pesti egyesületek mellett már a 
vasárnapi versenyben is szerepel a 
most újjá szervezett vidéki kerületek 
néhány egyesülete is.

Az I. osztályú egyesületek közül a 
BTC, BBTE, VÁC, III. kér. TVE, 
NTE biztosan indul és rajtuk kívül 
igen jó helyezést remél a múlt évben 
igen eredményesen szereplő TFSC 
csapata is.

Nagyszámú nevezés várható a II. 
osztályú bajnokságban. Itt az OTE, 
Fér. Vasutas SC, Postás SE, továbbá 
az I. osztályú egyesületek II. osztályú 
csapatai és a Szegedi MTE, a Deb
receni TE csapata száll valószínű
leg küzdelembe az elsőségért.

A bajnokság második részlete, 
amelyet márciusban rendez meg a 
szövetség, előreláthatóan még 
nagyobb tömegeket fog megmozgatni. 
A szövetség ugyanis időközben még 
jobban kiépíti vidéki szerveit. A 
propaganda bizottság elnöke Kiss 
József dr. postaigazgató és Tóth 
István alelnök ugyanis már addig 
bejárja az ország nagyobb városait 
s azokban újra felélesztik a tornász- 
életet. Előreláthatóan Sopron, Deb
recen, Pécs, Szeged, Kunszentmárton 
és Pápa már a legközelebbi szövet
ségi versenyben szerepelni fog és e 
városok torna egyesületei ismét szo
rosabb kapcsolatba kerülnek a 
MOTESz-szel.

A vasárnapi csapatbajnokságok
kal egyidejűleg _ Budapest egyéni 
szenior és ifjúsági bajnokságaiért is 
kiállanak a legjobbak  ̂ így igen ér  
dekes küzdelmekre számíthatunk.

A versenyeket valószínűleg dél
előtt és délután a BBTE torna
csarnokában tartják meg.

Párlsban a sportpalota kerékpáros
pályáján vasárnap este lefutották az 
országúti, versenyzők téli bajnoksá
gét, mellet Guerra (Olaszország) vi
lágbajnok nyert meg 8 ponttal a 
belga Haemerlynck ©lőtt. 3. Blan- 
chomret (Franciaország).

Berlin város kardbajnokságát saj
nálatos esemény miatt a második 
elődöntő után abba kellett hagyni. 
Amikor a Keltermann—Hermann
asszó után kihirdették az eredményi, 
hogy Keltermann 5:3-ra győzött, 
Hermann hirtelen összeesett s az elő
hívott orvos már csak a fiatal vívó 
halálát tudta konstatálni. Hermann 
ezívszélhüdósben halt meg. u

V e re b e s  MW€ n y e rte  az Unió 
¥ C  ju n io r  kard tw ersen yét
112 vívó indult a versenyen, 
amely pompás küzdelmekben 
és nívós asszókban gazdag volt

— Saját tudósítónktól —

Éjjeli inspekció
a  K M A C - b a n  —
átfutottak a budapesti ellenőrző* 
állomáson a montekarlói csillag
túra Athénban indult résztvevői
Boillot (Peugeot) és R iley (RiSey) m ég  a  
kara  esti érákban ért Budapestre

— Saját tudósítónktól —

Esztendők óta nem lehetett látni 
annyi vívót együtt, mint tegnap 
reggel a vasutcaí kereskedelmi is
kola tornatermében az Unió VC 
versenyének a startjánál. A hatal
mas tornaterem valósággal zsúfolt 
volt a sok fehérmezes fiatal vívó
tól. Hat küzdőtéren kezdték egy
szerre az üzemet. 112 vívó indult s 
a versenyt négy fordulóban bonyolí
tották le. Az elömérkőzésben a ha
tos és ötös csoportokból 3— 3 vívó 
ment tovább, miáltal a verseny 
realitása a lehető legjobban érvé
nyesült. A második fordulóban 60, 
a harmadikban 24, a negyedikben: 
a döntőben tíz vívó maradt állva.

A  juniorok az előmérkőzés során 
már olyan sportot mutattak, hogy 
megnyugtatásul szolgált a vívás 
jövőjét illetően. A  kemény küzde
lemben kiesett a jobbak közül 
Rasztovich, Berczelly, aki az utóbbi 
időben minden versenyre letörve 
érkezik, Robinson, Dunay, aki 
szintén képtelen formáját kivívni, 
Abonyi, Ujfalussy, Hinléder és 
Keresztes. Valamennyit látjuk már 
komoly döntőkben jól szerepelni.

A  döntő tíz vívója változatos 
vívással szórakoztatta a szép 
számú közönséget. Volt néhány 
nagyon szép és izgalmas asszó, 
úgy, hogy a nagy versenyek han
gulata tért be néhány percre a 
terembe, máskor pedig alkalmunk 
volt gyenge vívást látni. A me
zőny első fele kétségtelenül élve
zetes sportot nyújtott. Hármas 
holtverseny után Verebes nyerte 
a versenyt. Palócz Endrével és 
Jelével volt holtversenyben. A 
holtversenybe került három vívó

kétszer küzdött az elsőségért. 
Elsőízben, öt tusra, a második al
kalommal egy találatra. Az első 
holtversenyben Palócz 5 :3-ra 
verte Verebest és kikapott 5 :l-re  
Jelétől, aki viszont Verebestől 
szenvedett vereséget 5 :S arány
ban. Az egy tusra folyó küzde
lemben Verebes győzött mindkét 
ellenfele ellen s Palócz győzel
mével második helyre került.

A vérseny végeztévé az értékes 
díjakat Purébl Győző dr. nyugal
mazott fővárosi tanácsnok, a 
klub elnöke osztotta ki magas 
szárnyalású beszéd kíséretében,

Végeredmény:
1. Verebes NVC 7 gy.
2. Palócz BEAC 7 gy.
3. Jele FTC 7 gy.
4. Palócz LASE 6 gy. 28 kapott 

tussal.
5. Rónay MAC 6 gy. 29 kapott

tussal.
6. Babnigg Postás SC 4 gy. 33 

kapott tussal.
7. Dakó RÁC 4 gy. 35 kapott

tussal
8. Gadó NVC 2 gy. 39 kapott

tussal
9. Frischfeld BSE 2 gy. 43 ka

pott tussal.
10. Mészáros RÁC győzelem 

nélkül.
A  verseny rendezése minta

szerű volt. Az Unió VC rendező
gárdája Kosa Miklós szövetségi 
képviselő vezetése mellett hatal
mas munkát végzett, mikor eny- 
nyi indulóval zökkenő nélkül és 
gyorsan lebonyolította a ver
senyt.

Mozgalmas éjjelre virrad a mai 
nap, egész éjjel inspekciót tartottak 
a KMAC-ban Hűd Károly vezetésé
vel, hogy a montekarlói csillagtúra 
Budapesten átvonuló versenyzőit fo
gadják és bejegyezzék az átvonulás 
időpontját. Mozgalmas élet uralkodott 
egész éjjel az Apponyi-téren, benzin-

Luxus hatszemélyes bérautókjj 
Studebaker, President, 
Buick, Lancia helyben 
és vidékre, túrautakra 

é j j e l - n a p p a l  r e n d e l h e t ő k
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kút, olajállomás, fent a nagyterem
ben büffé, meleg szoba várta a ke
mény fagytól elgémberedett vállal
kozó szellemű versenyzőket.

Már a kora esti órákban futott he 
az Athénben startolt mezőny első 
résztvevője a KMAC elé,

André Boillot,
a világhírű francia szpidversenyző 
kis n y i t o t t  Peugeotján pontosan 
hat órakor jelentkezett. 15-én indult 
útnak Athénben és bár a délvidék 
melege által sártengerré varázsolt 
utak sok nehézséget okoztak, mégis 
sikerült időveszteség nélkül elérnie a 
budapesti ellenőrzőállomást. Hétkor 
futott be az angol Riley (Riley), aki 
egy órával későbben startolt, tehát 
éppen olyan pontosan tartotta he az 
előírt átlagot, mint Boillot. Hírül 
adják a versenyzők, hogy a mezőny 
hátralevő tagjai nagy késést szen
vedtek és egyikük nem kevesebb  ̂
mint hat órával fekszik mögöttük.

Riley és Boillot a kiírás szerint 
este 10 órakor indulhatott el Buda
pestről. Ezzel az engedéllyel Riley 
élt is és pontosan tízkor folytatta 
útját. Boillot azonban elhatározta, 
hogy csak pár órás pihenés titán 
követi Rileyt.

m
A  többi versenyzőről nem kapott 

hírt a KMAC. Mindenesetre: bérén* 
dezkedtek arra, hogy az autóklub-* 
bán egész éjjel várnak-.

Érdekes önműködő forgalmi 
jelzőlámpákkal kísérle
teznek Párisban

—  Saját tudósítónktól —Készülődés
a modem penfatlonra

— Saját tudósítónktól —
Az olimpiai versenyprogram 

elismerten legnehezebb száma a 
modern pentatlon, amely a követ
kező öt, teljesen ellentétes sport
ágból á ll: lovaglás, párbajtőr
vívás, pisztolylövés, úszás, mezei 
futás. Az ötös küzdelemben, 
amint magyarul ezt a verseny
számot nevezni lehetne, már ösz- 
szetétele miatt, katonák vesznek 
részt.

A  modern pentatlon 1912 óta 
szerepel az olimpiai programon 
s e nehéz versenyszámban min
dig az egyes országok hadsere
geinek képviselői mérték össze 
erejüket. Eddig minden alkalom
mal a svéd tiszteknek sikerült 
győzniük, akik már évtizedekkel 
ezelőtt állították össze ezt a ver
senyszámot. Az utóbbi években 
azonban más nemzetek képviselői 
mindjobban megközelítették őket 
s főként a németek fenyegették 
az angol, amerikai és olasz részt
vevők mellett a svédek pozíció
ját.

Az ezévi losangelesi olimpiai 
játékok modern pentatlon-verse- 
nyére a legkomolyabb előkészü
letek folynak a honvédtisztek kö
rében. A  Modern Pentatlon Ma
gyar Nemzeti Bizottság —  ame
lyet az öt érdekelt szakszövetség 
képviselőiből állítottak Össze —  
vezetésével és ellenőrzésével ki
lenc fiatal honvédtisztből alko
tott keret már együtt dolgozik. 
A  keretet a múlt évi hadsereg- 
sporthét modern pentatlonverse- 
nyének eredményei alapján állí
tották össze s tagjai a követke
zők: Molnár Ferenc, Somfay Ele
mér századosok, Petneházy Imre, 
Papp-Kökényesdy Sándor, Benkő 
Tibor, Jós Miklós, Székelyhidy 
Tibor, Gérecz László főhadna
gyok és vitéz Potyondy Gusztáv 
hadnagy.

Az öt különböző versenyszám 
tréningjét a legkitűnőbb szak
emberek vezetik, még pedig vitéz 
Lipcsey Márton huszárezredes a 
Ferenc József lovassági lakta
nyában a lovaglást, Misángyi

Ottó, a Testnevelési Főiskola ta
nára ellenőrzésével a Margitszi
geten a futást, Kugler Sándor, a 
Testnevelési Főiskola tanára ve
zetésével a fedett uszodában az 
úszást. Pisztolylövésben vitéz 
Bodrossy Manó alezredes oktatja 
a keret tagjait, míg a párbajtőr
vívásban Gellért Alfréd, a kiváló 
katonai vívómester.

Opel licencia alapján kiskocsit 
fognak gyártani Steyrben?

—  Saját tudósítónktól —

Az osztrák Steyr-gyár 31-es 
típusú hathengeres személyautója 
bár technikailag elsőrendű kon
strukció és a legkifinomultabb 
igényeknek megfelel, mint drága 
és a középklasszisnál különb 
modell, természetesen nem ke
rülhet olyan áron eladásra, mint 
amilyen árnívó ahhoz lenne 
szükséges, hogy ez a típus álta
lános elterjedésnek örvendhetne.

A  leromlott gazdasági viszo
nyok mellett Steyréknek ol

csó kocsit kell gyártaniok

és ez vezette a gyár vezetőségét 
arra az ötletre, hogy tárgyalá
sokba bocsátkozzék a német 
Opel-gyárral azzal a céllal, hogy 
a kis 1100 kcm-es Opel-kocsi 
gyártási licencének birtoikában 
megkezdhesse ennek a modellnek 
széria-gyártását. A  tárgyalások 
híre most került a nyilvános
ságra és általános örömet kelt, 
mert olcsó és amellett használ
ható kiskoesihoz jutna így az 
autós közönség nemcsak Ausz
triában, hanem Magyarországon 
is. Hogy a tervből mikor lesz 
valóság —  még nem tudni, de 
annyi bizonyos, hogy ha a kis

Steyr-Opel
tettbevalósul, úgy a már minta
darabokban készen álló Puch- 
kiskocsi szériagyártási tervét el
ejtik.

Amíg nálunk még mindig a vlz- 
özönelőtti, az útkeresztezés négy sar
kára helyezett és a gyalogjáró kö
zönség által észre nem vehető „vil
lanyrendőrökkor4 igyekeznek rendet 
teremteni az alaposan lecsökkent 
forgalomban, addig külföldön szinte 
hétről-hétre újabb és használhatóbb 
konstrukciókat próbálnak ki — nagy 
sikerrel.

Úgynevezett fólömnűködő forgalmi 
jelzőlámpákat már két éve találni 
Párisban, különösen a Szajna part
ján. Az úttesten áthaladni kívánó 
gyalogos egyszerűen

megnyomja a lámpaoszlop olda- 
ián levő gombot, mire a jelző
lámpa 15 mp-re vöröset mutat, 
majd utána önműködőleg újra 

szabadot jelez a forgalomnak.
Ez a rendszer kitünően bevált és fe
leslegessé tett sok közlekedési rend
őrt.

Még ennél is szellemesebb és érde
kesebb konstrukciót próbáltak ki 
nemrég a szajnaparti metropolisban 
olyan sikerrel, hogy rövidesen rend
szeresíteni is fogják az újszerű be
rendezést. Az önműködő jelzőlámpák 
működése egyszerű: az úttesten el
helyezett kontaktus-rúd bekapcsolja 
a zöld lámpát abban a pillanatban, 
amikor az autó vagy motorkerékpár 
kerekei a kontaktuson áthaladnak 
és természetesen tilos jelzést kapnak 
a keresztező úttesten haladó gépek. 
A jelzés addig marad meg, amíg a 
keresztező úttesten nem csinál kon
taktust valamelyik áthaladni kívánó 
jármű, de a lámpa színe csak akkor 
változik, ha a két kontaktuscsindlds 
között legalább J0 mp telt el.

Bármennyire is nagyzserfi az ilyen 
berendezés, nálunk egyelőre szükség 
niosen reá. Csak éppen

csengővel, vagy elektromos ber
regővei, fütyülővei kellene kom

binálni a jelzőlámpát,
hogy a gyalogosok ée járművezetők 
a színváltozást nemcsak lássák, ha
nem hallják is. Ma az a helyzet, 
hogy naponta tueatezámra büntetik 
meg a sárgába behajtó vezetőket 
akik hiába védekeznek azzal, hogy a 
jelzés alckor változott, amikor útban 
voltak és figyelmüket előre az út
testre kellett összpontosítaniuk, ne
hogy elgázoljanak valakit. A  fenn
álló szabályok még ma is arra kö
telezik a gépjárművezetőt, hogy egy-

Vívófelszerelések leg
jobban és legolcsóbban 
Machar Rezső és Társa cégnél,
Budapest, IV., Váci-utca 28. Tel.: A. 194-47 
és VI., Podmanleí !ty-utca 45. Tel.: A. 297-04 
szerezhetők be. Árjegyzék [líroi is SérmenWe.

szerre figyelje az ©lőtte a földön 
bukdácsoló gyalogosokat és ugyani
akkor a magasban pislákoló jelző
lámpát is, ellenkező esetben megbün
tetik. Pedig egy kis jóakarattal és 
— néhány szerény fütyülővei segí
teni lehetne ezen.

Február közepén rended 
a TTC téli versenyét

—  Saját tudósítónktól —  ' T
A  TTC sportbizottsági ülésén 

nemrég tárgyalták a téliverseny 
ügyét és úgy döntöttek, hogy á 
versenyt február közepén rendezik

Brrr

—  Tudod, hogy ejtik ki sport
körökben ezt a városnevet: Los 
Angeles?

—  í  ? í  ‘ / .
—  Lesz Angelesz?.. ,

meg. Egyelőre még nem bizonyos, 
hogy 14-én vagy pedig 20-án ke
rül-e sor a versenyre, mert bár A 
hó nem conditio sine qua 7ton-ja & 
versenynek, a TTC mégis jobban 
szeretné havas terepen lebonyolí
tani a versenyt.

EGYESÜLETI HÍREK
A III. kér. FC január 30-án esd 

fél 10 órai kezdettel az óbudai Korona 
Vigadóban (IIL, Korona-tér 2.) ren
dezi ezévi bálját. Névre szőlő meghí
vók iránti bejelentés Motö Gyulánál (ni. kér., Nagyszombatéi. 2. T .: 625 
—78).
....—— —— .....................  —  — Ni

Ellenben
—  K i kellene vinni Weiss Fiifö- 

pöt az olimpiára!
—  Hiszen az nem v ersen yü l  ,
—  D e van devizája!, .

Sporténak, plakettek és 
szobrok, serlegek, zománc- 
ielíények legolcsóbban Morzsányinál cl.

IY. kér* 
Eskü-él 5.
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i w s o j ^
Hétfő, január 18,

_ Budapest 23 kw, 550.5 m: 9.15 ó.: 
Gramofonhangverseny. 1. Találkozás 
Leltárral, egyveleg. 2. Faulwetter:
Éljen a haza, induló. 3. R. Berger: 
Amourose, keringő. 4. Szenes: Hová
viszi az őszi szél. (Fekete Pál— Ko- 
lozsváry Árpád cigányzenekara.) 5.
a) Simongáti lányok; b) Battonyára 
befutott... c) Lent a falu végén. 
(Bura Károly és cigányzenekara.) 6, 
Ányos Laci: Szegény vagyok. (Fe
kete Pál.) 7. Kárpáth Zoltán: Cser
faerdő. (Bodán Margit.) 8. Bodrogi 
Zsiga: Sötét van, nem látok. (Bo
dán Margit.) 9. a) Nem kell nekem..,
b) Dombon van egy ház... c) Jogász
csárdás. (Bura Károly és cigányze
nekara.) 10. Balázs— Petőfi: Fa le
szek... (Bodán Margit.) 11. Gitov- 
szky M.: Ei uhnyem. 12. A labieff: 
A  csalogány. (Alpár Gitta.) 13. Vér
tes— Ilniczky: Minden úgy lesz, ahogy 
te kívánod, tangó. (Fekete Pál.) 14. 
Sally—Unitzky: Nincs cserepes ta
nyám, slowfox. (Fekete Pál.) 15. 
Majorossy— Szővényi: Egy kis cuk
rászda, foxtrott. (Fekete Pál.) 16. 
Majorossy— Szövényi Egyszer van
május. (Fekete Pál.) 17. Menher: 
„UndfiT your window tonight, fox
trott. 18. Szabó-Guy— Káty: Imádom 
most is a romantikát. (Fekete Pál.) 
19. Hupfeld: When yuba plays the
rumba, foxtrott. — Közben: Hírek.
—  12.05 ó.: A  rádió házikvintettjének 
hangversenye. 1. Weber: Strauss-
szvit. 2. Beellmann: Ronde de nuit. 
3. Polgár Tibor: Andante (vonósné- 
gyes). 4. Debussy: Menüett (hegedű
szóló). 5. Goldmark: Adagio a zon- 
gorakvintettból. 6. Lehár: Szép a vi
lág, keringő. — Közben: Hírek. —
4 ó.: Asszonyok tanácsadója. )Arányi 
Mária előadása.) — 5 6.: Lakatos
Gyula és Vince cigányzenekarának 
rfttssikája. —  6 ó.: „Hogyan és és
dolgozik Hindenburg’” . Irta Vértessi 
Dezső; Felolvassa Radó Árpád. —- 
6.20 ó .: Magyar operettrészletek. A 
Berend szalonzenekar hangversenye.
1. Huszika Jenő: Gül Baba, nyitány.
2. Lehár: Egyveleg. 3. Kálmán Imre:
Hollandi menyecske, ábránd. 4. a) 
Kondor: Ne mond, hogy szeretsz,
tangó a „Zöld bárány”  c. operettből; 
b) Majorossy: Csókprofesszor, nyi
tány. —  7.30 ó.: Német nyelvoktatás. 
.(Szentgyörgyi Ede dr.) —  8 ó.: Mo

#•**•****?«. mlmom H étfő, 1932 január 18.

M i lesz a rádióval, 
ha kitör a háború?
— kérdi Ciieramboialt szenátor 
és mindjárt m eg  is lelel rá

•— Saját tudósítónktól —

A rádió a hété ajándéka. A mun
kájából- hazatérő fáradt embert szó 
rakoztatja és tanítja.

De mi lesz, ha kitör a háború? Mi 
lesz a rádióval?

Ez a kérdés most Franciaország
ban nagyon aktuális. Cheramboult 
szenátor, aki úgy látszik e problé
mával sokat foglalkozott, a követ
kező nyilatkozatot adta az gyik pá
risi újságnak:

—■ A  rádió végtelen lehetőségeket 
rejt magában nemcsak a béke, de a 
háború idején is. Már ami az adó
állomásokat illeti. Mert

az adóállomások nemzeti propa
gandát űzve felvilágosíthatják az 

ellenséges állam polgárait,
hogy számukra vesztett ii^y a há
ború, hogy a belföldi híradások té
vesek, hogy rossz ügyért harcolnak, 
hogy céltalan az erőlködésük — s 
ugyanakkor a hazai közönséget, a 
hazai lakosságot buzdíthatják a to
vábbi kitartásra és a harcra.

— Csakhogy: ez
kétélű fegyver.

Mert ugyanezt megteheti az ellenfél 
is a rendelkezésére álló adóállomá
sokkal.

— Védekezni kell tehát. Kétféle 
módon. Vagy időlegesen

lepecsételik a forgalomban lévő 
vevőkészülékeket

s akkor a rádiózás megszűnik —
vagy:

zavaró állomást léptetnek üzembe,
mely az ellenséges országokból ér- 
kező kisugárzásokat megsemmisíti.

—- Az utóbbi megoldás azonban 
csak

félmegoldás.
Mert lehetetlenség annyi zavaró 
adót üzemben tartani, ami a célt be
teljesítené. A helyzet ugyanis az, 
hogy ezek a propagandát sugárzó 
adóállomások a háború alatt előrelát
hatólag nem maradnak meg saját 
hullámhosszukon, hanem, vándorolni 
fognak, hogy az elhárító adó ható 
körzetéből kimeneküljenek.

— Lepecsételni a vevőkészüléke 
két? Ez is bizonytalan kísérlet.

Hány be nem jelentett készülék 
dolgozik most béke idején az 

egyes országokban!?
És hány készüléket lehet újra össze 
építeni, ha kell, azokból az alkatré
szekből, melyek megmaradtak a gé
pek lepeesételése után!

— De tovább!
— Itt vannak a rövidhullámú adó- 

és vevőberendezések!
A kémhiradó szolgálatnak leg

veszedelmesebb fegyverei!
Hogyan fogunk majd ezek ellen a 
láthatatlan fegyverek ellen véde
kezni?!

— Teljes a tanácstalanság.
A rádió ellen nem lehet a háború 
bán tenni semmit.

— De talán mégis (fejezi be nyi
latkozatát a szenátor).

— Jobb műsort kell adni,
jobbat, mint eddig, hogy ezzel le 
tudjuk kötni a hazai közönséget, 
mely ilymódon nem lesz kíváncsi a 
külföldi szenzációkra...

R. Kronfeld tavassza l
M agyarországra jön, hogy 
kioktassa repülőinket a  
motorosgép vontatással 
történő vitorlázásra

—  Saját tudósítónktól —

!_ á  n  n  Rádióantilkváriurtia
SÍ VIII., Népszínház-utca 43.

T i b o r  Véle!, csere, eladás!!
Telefon: 4S5-48

zárt-emlékest a Budapesti Ének- és 
Zenekar Egyesület előadásában. Kar
nagy Lichtenberg Emil. 1- Bevezető. 
Tartja Tóth Aladár dr. 2. a) Ave 
verum corpus, motetta vegyeskarra, 
zenekarkísérettel; b) Testvériség 
dala. Előadja az énekkar. 3. Zongo
raverseny c-moll: a) Allegro; b) Lar- 
jpüetto; c) Allegretto. Zenekarkíséret
tel (előadja B. Sándor Renée. 4. 
„Non so d’onde vien-e” hangverseny
ária. Zenekarkísérettel előadja B. 
Sándor Erzsi, o. Kvintett klarinét és 
vonósnégyesre. Előadja Paul Tibor, 
Sándor Frigyes, Jancsin Ferenc, 
Deútsch Sándor és Scholtz Ján-os. 
6. Szerenád (Haffner): a) Allegro; 
b) Andante; c) Menüett. Előadja a 
zenekar. A  hegedűszólót játsza Sán
dor Frigyes. — Majd: Szalon-, jazz- 
és cigányzene Kalmár Pál énekszá
maival- 1. Kóla—Szenes: Maga rég 
nem lesz a világon, foxtrott. 2. Tánc
zene: aj Rumba (J. G. Samuels: 
Fiesta); b) Tangó (Hartstein Péter: 
Magáért sír a tangó); c) Slowfox 
(Walter Donaldson: Little white
lies) ; d) Bécsi keringő (Kálmán Im
re: Csárdáskirálynő c. operettjéből); 
e) Foxtrott (Y. Payne: If Y ever 
lost you). 3. a) Brodszky—Harmatit: 
Te vagy az én dalom; b) Lajtai— Bé- 
keffy: Mit tudom én, tangó (Kal
már). 4. Bayer: Babatündér, egyve
leg. 5. a) László Imre— Seress: Bú
csúzik az öreg legény; b) Huber Sán
dor: Ki tanyája ez a nyárfás; c) Ko
vács Károly: Katicabogár. (Kalmár 
Bál, Horváth Gyula cigányzenekara.)
6. a) Paques: Hot piano; b) Rudi 
Wíedoeft: Sax serene; c) Dave Ru- 
tóaaff: Fiddlin the fiddle. 7. Garai 
Imre: Csak nézlek téged, tangó; b) 
Carlo de Fries: Ne törődj semmivel.
8. Delibes: Pás de fleurs, keringő. 9. 
Hangos filmslágerek. .10. Erőss Béla: 
Fehér rózsa. (Kalmár Pál, Horváth 
Gyula cigányzenekara). 11. Cigány
zene,

Emlékezetes még, hogy a német 
vitorlázók, alak minden évben vala
mi új meglepetéssel szolgálnak a 
világnak, a tavalyi versenyen a vitor
lázásnak új módját mutatták be. Az 
új módszer, mely kezdetben csak ér
dekes ötletnek látszott, azóta óriási 
jelentőségre tett szert, mert

felszabadította a vitorlázókat 
a begylejtőkről való startolás 
minden kellemetlen kötöttsé

gétől.
Eddig csak hegyoldalakról és csak 
megfelelő irányú és erősségű szélben 
lehetett startolni, ma pedig már bár
mely repülőtérről és bármilyen 
irányú és erősségű szelek mellett le
hetséges az indulás. Sőt az új mód
szer segítségévül szélcsendes időben 
is lehet repülni.

Akik már voltak kint a budaörsi 
repülőtéren, azok nagyon jól tudják, 
hogy

vitorlázás csak az úgyneve
zett „emelő” szélben lehetsé

ges.
Ilyen „emelő”, azaz függőleges irányú 
szelek keletkeznek például akkor, ha 
valamely légáramlást az útjában levő 
hegyoldal arra kényszerít, hogy 
mintegy felkússzék rá. E „dinamikus” 
eredetű emelő szeleken kívül vannak 
azonban úgynevezett „thermikus” 
emelő szelek is. Ezek akkor kelet
keznek, ha a nap sugarai a föld
felületet valahol a környezeténél 
nagyobb mértékben melegítik fel. Az 
erősebben felmelegedett talaj fölött a 
levegő is jobban felmelegszik s így 
a szomszédos levegőtömegeknél

Fiókadminisztráció Csehszlovák lábam
LI p a Ujságiroda, Bratislava, 

Hosszú-u. 13.

/  Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé László

Nyomatott a Stádium Sajtóvállalat Bt 
kórforgógépein. -  Felelő* üzemvezetői 

Győrj Aladár

könnyebbé válván, felemelkedik. A 
megüresedett helyre pedig új, hide
gebb levegőtömegek tódulnak, amelyek 
szintén jobban felmelegedvén kör
nyezetüknél, ismét felemelkednek és 
így tovább. Tehát végeredményben 
egy olyan légoszlopot eredményeznek, 
amelyben állandóan felfelé fúj a 
szél. Ezt a folyamatot a következő 
ábrával szemléltethetjük:

leteket sikeres eredménnyel. Ma pe- j 
dig már szinte tömegsporttá vált a 
vontatásos vitorlázás.

Mint említettük, a vitorlázásnak i 
ez a módja

vitorlázó repülőtér nélkül is 
lehetséges.

Tehát az oly országokban is lehetővé 
teszi a vitorlázást, ahol megfelelő 
hely földrajzi vagy pénzügyi okok
nál fogva nem áll rendelkezésre.
__ Nálunk van ugyan három vitor

lázó repülőtér is (Budaörs, Gyön
gyös, Kaposvár), de a leggyakoribb 
szélirányban egyiknek sincs meg
felelő lejtője s ezért csak ritkán ad
nak alkalmat a repülésre. Tehát 
nagyon kívánatos volna, hogy mi is 
bevezessük a vontatásos vitorlázást. 
Tekintetbe véve ezeket a körülmé
nyeket, az Aero Szövetség vezetősége 
már el is határozta, hogy

Filmszínházak műsora
BELVÁROSI (IV., Irányi-a. 21. T.: 83-

3—r29.): Előadás: 5, negyed 8, 8, fél 10, 
Feleségein a szélhámos (vígj. 10 felv. 
Nagy Kató). — Katonák a sfraadoxa 
(vidám tört. 10 felv., Fritz Schulcz). «» 
Híradó

BODOGKÁF (VIII., József-körát 63. T.t 
38—i—76.): Előadás: fél 5, negyed 8, 10. 
A tettek embere (kalandos dráma 10 
felv., George Bankroff). — Az élet tán* 
ca (fihnoperett 12 felv., Nancy Caroll), 
Híradó.

BUDAI APOLLO (II., Széna-tér. T.: 51 
—5—00.): Előadás: fél 5, 7, fél 10. Va
sárnap: fél 3, háromn. 5, negyed 8, fél 
10. Ex-feleség. (Ursula Ganott nagysi
kerű filmje, fősz.: Norma Shearer.) — 
Hercegnők játékszere. (Lavrence Tib- 
bettel a főszerepben.) — Híradó.

meghívja Kronfeldet néhány 
hétre.

Ez idő alatt kioktatná tapasztaltabb 
vitorlázóinkat az újfajta repülésre. 
Természetesen nemcsak a vitorlázó
kat oktatná, hanem néhány motoros 
pilótát is megtanítana a vitorlázók
kal való együttműködésre.

Mivel a bécsieknek is hasonló ter
veik vannak, az Aero Szövetség ve
zetősége úgy próbálja elintézni az 
ügyet, hogy Kronfeld közvetlenül a 
bécsi_ útja előtt, vagy után jöjjön 
hozzánk, mert így a meghívás keve
sebbe, csak mintegy háromezer pen
gőbe kerülne. Kronfeld ugyanis nem 
„profi”, de a Berlinből való ide
utazás, gépének szállítási költségei és 
egyéb költségmegtérítések természe
tesen tetemes összeget fognak fel
emészteni.

MOZI

Emelő szelek különösen a környe
zetüknél sötétehb, homokos, vagy 
köves talajok fölött szoktak keletkez
ni derült nyári napokon.

Amit ml ilyenkor „szél- 
csend”-nek észlelünk, az nem 

egyéb függőleges szélnél.
A  városok szürke háztömege szintén 
kedvező feltételeket teremt emelkedő 
légoszlopok keletkezésére.

Az újfajta vitorlázás ezeket a 
thermikus eredetű emelő szeleket 
használja fel a következő módon:

a vitorlázógépet hosszú kötél 
segítségével motorosgéphez 
kötik. Ezzel felhúzatja ma
gát a vitorlázó az emelkedő 
áramlatba, mely a talaj fö
lött csak bizonyos magas

ságban szokott jelentkezni.
Itt az összeköttetést megszüntetik és 
a vitorlázógép önállóan emelkedik 
tovább. .

Az első ilyen kísérleteket Kronfeld 
végezte, akit London közelében öt
száz méter magasságba vontatott fel 
egy „légi mozdony” és innen, az 
összeköttetés megszüntetése után, 
még mintegy hetvenkilométeres utat 
tett meg önállóan. Utána Groenhoff, 
Hirt és Fuchs végzett hasonló kísér-

A szigorú amerikai bíró. Mt. Cle- 
menesben (Michigan) Mart Peltier 
zavarta a köznyugalmat azzal, hogy 
revolverével lövöldözött..Bíró elé ke
rült s 90 napot sóztak a nyakába a 
következő beosztással: Reggel ha fel. 
kel, nem szabad verekednie a felesé
gével, munkába pontosan kell érkez
nie, erősen kell dolgoznia, mikor ki
jön a munkából, azonnal jelentkeznie 
kell a seriffnél, este hatig börtönben 
kell ülnie, negyed hétkor pontosan 
otthon kell lennie vacsorára, egész 
este es éjszaka odahaza kell marad- 

'a:
—  Jaj —  mondta erre Peltier — , 

bíró úr kérem, még moziba se me
hetek?

—  Nem —  válaszolta villámló sze
mekkel a szigorú bíró.

Wallace Beery új filmjében box- 
bajnokot játszik. A  film címe: 
„Champs”. Érdekesen tárja fel egy 
boxbajnoknak és fiának megható 
életét. Apa és fia mint két pajtás... 
Wallace Beery általában sikert si
kerre halmoz mostanában, hozzánk 
azonban sajnos nem jutnak el újabb 
filmjei. Az amerikai sajtó megálla
pítja, hogy új szerepkörében még az 
eddiginél is nagyobb sikert arat. A 
fiút Jackie Cooper alakítja.

Elisabeth Bergner párisi filmfelvé- 
telei után Londonba megy és szín
padon lép fel. Egyhamar nem érke
zik haza, német földre.

A Nyomdász TE szertárának javára
jövő szerdán, 20-án a Nép-mozi nagy | 
előadást rendez. Műsorra kerül két 
érdekes film: a Románc és Pesti fiú.

30 műterme és 12 felvevő autója 
van a Tobis & Klangfilm társaság
nak. Kimutatás fekszik előttünk, 
amely rajz alakjában közli, hogy a 
Tobis & Klangfilm mennyire terjedt 
el egész Európában. A rajz közepén 
természetesen Berlin áll. Minden vá
ros egy kis rajzzal van jelképezve. 
Berlin a Brandenburger Tor-ral s a 
rajz alatt olvasható, hogy hán* mű
terme van. Összesen nyolc, közöttük 
a Klangfilm, Ufa, Tobis és Jofa. Lon
dont a Tower Bridge-el ábrázolták s 
négy műteremmel, köztük Tobis, 
ASFI és a BIF. Paris az Eiffel-to
ronnyal és 4 műteremmel, két fel
vevőkocsival, Barcelona a székesegy
házával — és egy műteremmel, Nizza 
a Casinoval és egy műteremmel, 
Róma a Castel D'Angeloval van áb
rázolva s alatta: két műterem, egy
felvevőkoósi. Budapest az Ország- 
házzal és szintén két műteremmel 
'Hunnia, Magyar Filmgyár) ős egy 
kocsival, Bécs a Stefans-dom-mal és 
két műteremmel, Prága a Pulver- 
thurm-ma] és négy műteremmel, vé
gül Stockholm a Stadhnsettel (város
háza) és két műteremmel szerepel a 
kimutatáson.

Hamarosan elkészül Alpár Gittá
nak az első hangosfilmje. Partnere: 
Gustav Fröhlich (kettőjük készülő 
házasságáról újabban sokat beszél
nek). Rendező: Cári Froelich. A  film 
német címe: „Madame entdeckt ihr
Hcrz“. (Őnagysága elrejti szívót).

Elkészült Rene Clair legújabb film
je: „Éljen a szabadság”. — „A párisi 
háztetők alatt” és a „Millió” nagy
nevű alkotója újra nagyobb sikerre 
számító filmmel készült el. A  film 
elme: „Éljen a szabadság”.

CAP1TOL (VIJ.. Baross tér Jegyrende
lés: 34—S—37. (Előadás: 4, 8, 8, 10 Vas. 
2-kor is. Táncol a kongresszus (Lilian 
Harvey, Lil Dagover, Willy Fritseh).
— Kutyaiskola — Hangos híradó. 

CHICAGO (VII., István-út 39. T.: 32—1
—75.)- Előadás: 5, negyed 8, 10. Mikor 
leszel az enyém. (Eggert Márta fősz., 
vígj. 9 felv.). — Elszabadult Afrika 
(9 felv.), — Magyar híradó.

CUliSO (IV.. Váci utca 9. 1.: 87 —4 -  02.) 
Előadás szombaton és vasárnap: fél 4, 
fél 6, féi 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).

DECSI (VI., Teréz körút 28. T.: 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 Fareíl, Bőse 
Hobart. Esteile Taylor.)

ELIT (V., Lipót-körút 16. T.: 16—1—51.): 
Előadások: 4, 7, 10. (Folytatólagosak.) 
Szőke válóok (vígj, 10 felv., Paul Hör- 
biger). — A szent láng (dráma 10 fv., 
Dita Parlo, Gustav Fröhliéh).

FÉSZEK (VIII., József-körút 70. T-: 46— 
0—40.): Előad.: fél 5, negyed 8, háromn 
10. Szőke válóok (hangos vígj. 10 felv.I 
Paul Hörbiger). — Loányhííscg (han
gos szerelmi reg. 10 felv., Jenny Jugo).
— Miki, mint mozdonyvezető.

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos-
utca 18. T.: 895—43, 897—07.) Előadás: 
szombaton, vasárnap, ünnepnap: 4, 6,
8, 10 órakor, egyébként: 5, negyed 8, 
fél 10. Abrahám Pál, Földes Imre, 
Harmath Imre opeiettje: Viktória
(Petrovich, Verebes, Friedl Sehuster, 
Grete Thoimer, Mic'oael Boknen). — 
Magyar Hangos Viiághiradó. 

IMPERIAL (VII., Demibnszky-utca és 
Aréna-út sarok. T.: 32—8—90.): Előad : 
5-től, vas.: 3-tól folyt. 4 Renegát. 
(Noah Berry.) — Tettek embere. (Iíi- 
chard Arién.) — Ham Icánynézőben —. 
Hangos világhíradó.

JÓZSEFVÁROSI (VIII., Kálvária-tér 6. 
1 .: 34—6—44.): Boldogabb emberek (vi
dám filmoperett 10 felv., Szőke Szakáll,
V erebes Ernő). — Az erénycsőszök (bo
hózat 10 l’elv., Félix Bressart). Előadás 
fel a-tol folytatólag, az utolsó fél 10 
orakor.

KAMARA (VII., Dohány n. 42—44 Tel.:
44—0—27). Előadóé: 6. 8, 10. Vas.- és 
ünnepnap: 4-kor is. Hangos híradók.

| ~  Molnár Ferenc világhírű színdarab
ja: Liliom (Charles Farell, Rose Ho
bart, Estelié Taylor.)

'^ 'O V IK A  (IX.. Üllői-öt 101.) Előadás: 
‘ fi. A 7., »gyn. 10. Vas : 2-től folyt.
Mi történt az ejjel (házassági komé
dia). — Halalzuhatag (dráma).

NÉP, (Váciul 76. T.: 92-6-80.1 Hétk.i
m j  va?T és , ünnepnap: 3-tól íolyt.Trader Horn (filmesoda). — Fényes 
kísérő műsor. — Fox híradó.

OMN1A (VIII., József körút és Kölcsey-
utca sarok. T.: 30-1-25.): Western
Eleclric-Ieadógépen. Előad.: 4, 6, 8, 10. 
Vas.: 2-kor is. Híradó. — Az ideál 
csókja. (Beán ideál: a „Kék csillag”  
trilógiából.) — Egy sír a világ végén. 
(Plüsov kapitány csodálatos és tra
gikus repülése Tűzföldre.)

OKION (IV. Eskü-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; Percival Wren re
génye). — Vitaphon varieté. — Híradó. 

PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet-kör- 
ut 8. Telefon: 365—23.) El ad.: 4 $ j 
10. Hyppolit. a lakáj (Magyar han
gos film. Irta: Zágoa és Nóti Játsza* 
Csortos, Góth, Kabos, stb.) — Hangos 
híradók. “

PATRIA (VIII,, Népszínház-n. 13. T.: 45 
—6—73.): Előad.: fél 5, negyed 8, 'há
romn. 10. Leányhűség (hangos szer 
reg. 10 felv., Jenny Jugo). — Katonák 
a strandon (hangos vígj. 10 felv., Fritz 
Schultz). — Miki, mint mozdonyvezető

KAShlS.
(Nagymező-u. 22—
24. T.: 220-98. 29S
—50): *-<6-ig folyt, azután o, 8, jo

iíYé t í :T*7m  i.iti ÍÜm.sitS fo?y’t.^azu tán*: 6,*~8? 
10. Abrahám Pál, Földes Imre, Har
math Imre operettje: Viktória. (Petro
vich Szvetiszláv, Grete Theimer, Mi- 
ehael Bőimen). — Metró Goldwyn Ma 
ycr Viiághiradó. — Magyar Hangos 
Viiághiradó. Vas. d. e. fél 11: Miki és 
Flyppi-niatiné.

ROXY (VII., Rákóczi-út 82. T. J . 4.
1 8—24.): Előadás: 4-től, vasárnap" 2-től

folytatólag. Négylevelű lóhere (filmnn 
3 film, 3 színpadi részben), személye
sen fellépnek: Dalmady Erzsi. Maréin 
ka Vica, Dán Norbert, Bokáti Laiosi" 
— A szőke válóok (hangos vígj 10 »v \* 
Hangos híradó. — Az első előadás m éri 
sékelt helyárakkal. aas mer“

ROYAL APOLLO (Erzsébet kőrút 48 T.  
J. 429-46, 419-02.): Előadások- 5 v á  
fél 10. Szomb., vas.: 4. 6. 8, io Vne 
d. e. fél 11: Lakner Bácsi gyermek
színháza. — Kai'ettklsasszony <nni. 
váry, Stolz, Rod- Roda f.lmoperettiu 
Fősz. Halmay Tibor, Dolly HaaS Gu® 
táv Fröhlich) — Magyar Viiághiradó

TATRA (IX üllő,-út 63 . Előadásf 4*.
7, negyed 10. Vas.: 3-tól folyt Ma.
dame Sátán (filmjáték: Cenil B
Mille-rendezés.) _  Cowbovsrer'eiem 
(vadnyugati történet). y5ZCrClem

<%>
(Teréz-körút 60. T • 107— 
67-68 ): Előad.. 5, %8.
8Z0l™b EmM8V 'Ínn<SS! 4" **. . ' E , 1 és a detektí*
vf fc* 8 felv.) A nö-
T£n/ ek. szerelmi élete -  
Kutyaiskola. (Kultúrfil*

rnRvriM fVTTi li [ianffoa híradó. r<*FÍ'k  fm P L  ^korút és Üllöl-úl
8a£0K‘ a 89—5—84.)! Elő- adás: fél 6, fél 8, fél 10 Vasár-
g r e T z n f W 61 t kor is* T«"col a kon* W í  Harvey, Li| Dagover,Willy Fritseh). — Hangos Híradó.

IÍ46aÜuA  ííí~kaSZ,'ót **• T-: *60-45 és v ®7 4V): .Eioadás: 5. negyed 8, fél 10.
Z T 'J  ?Tnr epn5 p: *• 6- 8’ M. A fehér mámor (Lém Riefensthal és 50 síbaj. 
nők). — Hangos Híradó.




