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az Egyiptom, ellen kiállá válogatott 
középcsatára

Londonba értett az olimpiai 
biilönitmény

Párosaink bresiaui futása
—  Saját tudósítónktól —

London, január 19.
A  két m,agyar műkorcsolyázó pár 

ma reggel Londonba érkezett s ott a 
Grosvenor House Hotelbe szállt. A 
párosok még aznap könnyű trénin
get tartottak a szálló műjegén.

A  bresiaui futás jól sikerült, bár a 
Szalay-pár a futás közben —  jéghiba 
miatt —  botlott és esett. A  közönség 
lelkesen ünnepelte a két magyar 
kettőst.

W.

Nem igaz!
így az  angolok
Saját tudósítónktól —

Annak a híre, hogy a magyar 
úszó- és vízipólócsapat nem vesz 
részt az olimpián, széles gyűrűkben 
terjed a világsajtóban.

Az angol úszószövetség levele most 
érkezett meg a MUSz-hoz. Az ango
lok ebben megdöbbenésnek adnak ki
fejezést az angol sajtóban a távol- 
maradásról elterjedt hírek felett és 
kérik annak megerősítését, hogy a 
magyar úszók itthonmaradása —  
nem igaz.

Még érdekesebb a német úszó
kapitány, W . Binner levele, ő a hírt 
csak ugratásnak veszi és azt írja: 

„Hogy pedig a magyarok ott lesz
nek Los Angelesben, az olyan biztos, 
mint az —  ámen a templomban.”

Mi is szeretnék már —  ka, az 
amennél tarthatnánk.

Bírálat a válogatóit asztali

Kritikus:
a szövetségi kapitány

—  Saját tudósítónktól —

Kijelölték az egyiptomi 
túra játékosait és kísérőit

f f

Az asztali teniszvilágbajnok
ságra a magyar szövetség hét já
tékost nevezett be. E héthez még 
csatlakozik a saját költségesek 
népes gárdája. A  MOATSz által 
kijelölt hét játékos'—  öt férfi és 
két hölgy —  közül Szabados és 
Kelen  nem készülhetett Budapes
ten a versenyre, a többiek azon
ban résztvettek a szövetségi tré
ningeken, melyek már a befeje
zéshez közelednek.

—  Már körülbelül tisztában va
gyok mindegyik válogatott ver
senyzőnkkel —  mondja Mechlovits 
Zoltán kapitány. —  Szabadost és 
Kelent ugyan még nem  láttam 
ebben az idényben, de állandó le
velezésben állok velük, ismerem  
versenyeredményeiket. Szabados
ról, bevallom, az utóbbi időben 
nem voltam jó véleménnyel, de 
drezdai szereplése, _ Madjaroglou  
legyőzése azt mutatja, hogy csak 
nehezen lehet tőle elvenni majd a 
világbajnoki címet. K elen  szorgal
masan készül, őt tartom a magyar 
csapat legriiegbízhatóbb játékosá
nak. Valószínűleg sok csapatmér
kőzésen fog  szerepelni a világ- 
bajnokságon.

— Az otthoniak?
■— Barna egy kissé hanyag 

volt, nem járt le mindig az edzés
re, most azonban ő is belefeküdt 
a munkába. Nagyon komolyan ké
szül Bellák, tőle félnek legjobban  
a külföldiek. Igaz, jó  pillanatai
ban verhetetlen —  de rnáskor. .  ■! 
Szeszélyes játékos, ötödiknek ne
veztük be Dávidot, aki idén ha
nyatlott, nem tudja megismételni 
tavalyi jó  eredm ényeit. Talán 
Prágában megcáfol mindent.

•— A hölgyek?
—  K . Mednyánszky Mária és 

Sipos Annus egyaránt nagyon jó, 
előbbit ugyan visszavetette tré- 
ningjében betegsége. Azonban: 
bízom bennük1.

Az egész gárda gondos
használja fel a hátralevő időt

M ariássy dr. kap itán y és az egyesületi 
vezetők a játékos-jelölésekről

A kijelölt játékosok, valam int Vig és 
Korányi m a a főkapitányságon in
tézik el útlevélügyüket

V asárn ap  az  Ullői-úton tréningm érkő
zést játszik az Egyiptomba készülő  
„H UF" a z  am atőrökből alakult 
„M UF" ellen

Olcsó h e lyárak  mellett d. 
kerül sorra a

következőképpen fejtették ki véle
ményüket a játékosok kijelölésé
ről:

Mailinger Béla, a Ferencváros 
elnöke: A  Ferencváros kívánságai 
bizonyos pontokon mások voltak 
és a mi szempontjaink nem egyez
tek meg a szövetségi kapitány je
löléseivel. Az egyesületi érdekeket 
azonban alá kellett rendelnünk a 
magasabb szempontoknak, amelye
ket Mariássy dr. szövetségi kapi
tány képviselt.

Langfelder Ferenc, Újpest igaz. 
gatója: Ha tőlünk függött volna, 
akkor Újpest játékosainak név
sora más lenne. így azonban nem 
változtathatunk a helyzeten. Az 
az érzésünk, hogy a játékosok 
szempontjából vannak igazságta
lanságok a kijelölésben. A  szövet
ségi kapitány szempontjai azok
ban nem kereshették azokat az 
igazságokat, amelyeket mi sze
münk előtt akartunk tartani. Ezt 
el kell ismernünk s így nem tehe
tünk mást, mint elfogadjuk a ka
pitány akaratát és jelölését.

ITúravezefő: Fodor dr.y 
m enezser: Langfelder,

u. 2

edző : Blum Zoltán
Az MLSz-t Mariássy dr. képviseli

A  tegnapi megbeszélések ered-
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Saját tudósítónktól —

Az egyiptom i keret 
kijelölése

Tegnap délután ült össze az az 
értekezlet, amely az Egyiptomba 
induló túratársaság tagjait és kí
sérőit kijelölte. Az érdekelt egyesü
letek részéről a következők vettek 
részt a tárgyalásokon:

Ferencváros: Mailinger Béla és 
Pataki Mihály.

Ú jpest: Maros Oszkár és Lang- 
feJder Ferenc.

Hungária: Preiszmann József.
Az MLSz képviseletében a szö

vetségi kapitány, Mariássy Lajos 
dr. jelent meg, a PLASz-t pedig 
Fodor Henrik dr. főtitkár képvi
selte.

Az értekezlet azzal kezdődött, 
hagy Mariátssy dr. szövetségi kapi
tány kijelölte a játékosokat, ' akik
nek elvitelét szükségesnek tartja 
ahhoz, hogy a magyar— arab válo
gatott mérkőzésen megfelelően áll
hassunk ki. A  játékosok a követke
zők : *

Kapus: Aknai, Ujváry. _
Hátvéd: Kővágó, Mándi, Dudás.
Fedezet: Borsányi, Sárosi, Lá

zár, Barátky.
Csatár: Táncos, Avar, Kalmár, 

Toldi, Híres, Turay.
A  tizenöt játékos közül a váloga

tott tartalékául a kijelölés pillana
tában Ujváry, Kővágó, Barátky és 
Turay számít.

A szövetségi kap itány  
a csapatról és ta r

ta lékairó l
Amint a kijelölés híre elterjedt, 

élénk megbeszélés tárgya lett a 
csapat, de általában a válogatás és 
a túra ügye. Voltak, akik a téti tú
rák tapasztalatai alapján a fiatal
ságnak jobb bevonását szerették 
volna. látni s különösen nagy vita 
indult meg Jakube körül. Ebben a 
vitában azonban kitűnt, hogy a 
fiatal, nagytehetségű centert álta
lánosságban még nem tartják olyan 
érettnek, hogy a legfontosabb mér
kőzésekre, amilyennek az egyip
tomi válogatott is ígérkezik idegen 
földön, a mai rutinjával beállítsák.

Mariássy Lajos dr. a követ
kezőket mondotta a csapat

n ia

—  N em  vonhatja senki kétségbe, 
hogy a kijelölt válogatott csapat 
nem a legjobb, amit ki lehet állí
tani. A  védelem nem egy esetben  
állotta ki a próbát s nem .egy nagy 
harcot harcolt végig a közelmúlt
ban sikerrel. A  feltörő fiatalok kö
zül Bíróról talán szó eshetne a je 
lölésnél, <de az ö formája sem olyan 
állandó, hogy arra teljes mérték
ben építeni lehetne, rutin dolgában 
pedig még messze áll a kijelöltek
től.

—  A  halfsor ellen, azt hiszem, 
senkinek sem lehet kifogása. E z a 
halfsor a  legjobb, amit pályára 
küldhet most fí, magycur futball.

—  A  csatársort pedig jobbnak 
tartom, mint bármely válogatott 
csatársorunkat, amely az őszi válo
gatott mérkőzéseken színeinket kép
viselte. Hiszen nemcsak a fi t  Toldi 
játéka emeli erejét és egységét, de 
Táncos is, aki pedig nem vehetett 
részt az Európa Kupa mérkőzé
seinkben. Emlékezzünk csfik vissza, 
hogy ez a csatársor a szezón ele
jén  is meg tudta várni a spanyólo
kat és ura tudott lenni a mezőny
nek. Akkor Turay játszott a bal
összekötő posztján s m ost az a vé
lem ényem , hogy Toldival még jobb  
lesz ez a sor. A  tartalékok kijelö
lésénél tekintettel kellett lenni 
arra, hogy olyan halfot és olyan 
csatárt vigyünk el, aki több posz
ton is megállja a helyét. Barátky 
és Turay személyével ez a feladat 
biztosítva van. Nagyon sajnálom, 
hogy Kocsis és Titkos nem kaphat 
szabadságot, mert a két kitűnő já 
tékosra számítottam.

A kijelölt játékosok  
készülődése a pályán

M ariássy dr. szövetségi kapitány 
elrendelte, hogy a kijelölt játéko
sok valamennyien saját otthonuk
ban végezzék szokott gyakorlatai, 
kát a hét folyamán, A  Hungáriá
ban már a múlt héten is rendszere
sen végezte tréningjeit a szóba ke
rülhető- játékosok csoportja s a hé
ten ma, valamint pénteken trénin
gei a most már kijelölt csoport. A  
Ferencváros játékosai pénteken 
kezdik újra a munkát, az újpestiek 
pedig holnap, csütörtökön,

A  heti tréning befejezése a va
sárnap délután két-órakor sorsa

kerülő tréningmérkőzés lesz. Ezen 
a mérkőzésen, ahogy a benfentések 
mondják,

a HUF mérkőzik majd 
MUF-fal.

A  rövidítés nem jelent mást, 
mint a profik részéről a Hungária, 
Újpest, Ferencváros, az amatőrök 
részéről pedig az MTK, UTE, FTC 
kombinálhat. A  mérkőzés, mely na
gyon érdekesnek ígérkezik, az 
ÜUöi-úton kerül sorra. Az amatőrök 
összeállítását még nem határozták 
meg az érdekelt egyesületek, de 
annyi bizonyos, hogy jó csapatot 
tudnak kiállítani. Azt a célt, hogy 
ez a mérkőzés a túrára indiulŐ 
együttes összeszokását előmozdítsa.

ményeként négy hivatalos kísérője 
lesz az egyiptomi kirándulásnak. 
Az MLSz és a PLASz Fodor dr.-t 
kérte fel arra, hogy a túrát ve
zesse és a két szövetséget képvi
selje. De az MLSz képviseletében 
vesz részt az úton a szövetségi 
kapitány, Mariássy Lajos dr. is, 
aki természetesen a válogatást in
tézi. A  menezseri tisztet Lang
felder Ferenc tölti be, míg a csa
pat kondíciójára, formájára a 
Ferencváros edzője, Blum  Zoltán 
vigyáz majd a nagy úton.

A  kísérőkre is el lehet mondani, 
hogy valóban válogatott csoportot 
alkotnak!

V ia  is Korányi isVIszéniéiben áll

talán éppen ez a megoldás szolgálja 
legjobban. A  játékban természete
sen az összes kijelölt játékosok 
rásztvesznek majd. A  mérkőzésre 
olcsó jegyet adnak >ki. Az ülőhely 
1 pengő, az állóhely pedig ötven 
fillér lesz,

A jövő hét program ja  
még nem a lak u lt ki
Minden attól függ, hogy a ter

vezett athéni mérkőzéseket sike
rűbe- lekötni, vagy sem. Ha Athén
ben megáld két mérkőzésre a csa
pat, akkor már szerdán délután el
indul Budapestről. Beígrádban tölti 
az éjszakát s pénteken érkezik meg 

görög fővárosba. A  program
ilyen alakulása mellett kedden tar
taná a játékosgárda utolsó itthoni 
tréningjét

Ha azonban a görög mérkőzések 
elmaradnak, akkor a jövő héten 
tovább folyik az itthoni tréning s

31-ére a bécsi W A C  csapa
tát látjuk vendégül.

A  bécsi csapat ugyancsak erős és 
megfelelj ellenfél lenne ahhoz, 
hogy a nagy feladatokra kémülő 
csapat egybeforrhasson. Ha a ter
veknek ez a változata valósul meg, 
akkor Budapestről csak elsején 
utazik el a kijelölt túratársaság.

A  nagy út előkészítésének leg
nehezebb részét a.Hungária vörös 
Takija végzi. Ö intézi ■ ugyanis az 
útlevelek és vízumok dolgát, ami 
ez esetben sokkal bonyolultabb, 
mint máskor, mert az útleveleket 
Afrikára is érvényesíteni kell. 
Ennek az érvényesítésnek a vele
járója az, hogy

a kijelölt játékosoknak ma 
délelőtt 11 órakor meg kell 
jelenniök a főkapitányságon.
A  Vigyázó Ferenc-utcai kapu 

alatt találkozik majd a társaság 
Takáccsal, akivel a megfelelő ügy
osztályra megy, hogy ezt a kér
dést elintézze. Csak ezután kerül
het sor a vízumok megszerzésére.

A  főkapitányságon meg kell ma 
jelennie az újpesti Vignek és a 
ferencvárosi Korányinak is. A  két 
játékos ugyanis készenlétben áll 
arra azsesetre, ha a kijelöltek kö
zül valaki bármi okból nem me
hetne el a túrára.

Az egyesületi vezető k  
a játékoso k  
kije lö lésérő l

Az értekezlet után megkérdez
tük az egyesületi vezetőket, akik

Kovács II. és a Ferencváros közötti 
perlekedés került tárgyalásra a mun
kaügyi bíróságnál. Ismeretes, hogy 
Kovács II. különböző összegeket, kö
vetelt a zöld-fehérektől, amelyekre a 
Ferencvárosnál fennállott szerződése 
alapján tartott igényt. Ezeket az igé
nyeket a PLASz nem ismerte el, de 
megadta az engedélyt ahhoz, hogy a 
szombathely} játékos polgári bíróság 
utján szerezzen azoknak érvényt. 
Most került sor a tárgyalásra ebben 
az ügyben s a Ferencvárost Hecht 
dr. képviselte a munkaügyi bíróság 
e:őtt. A döntés az, hogy a bíróság 
Kovács II.-t mindennemű követelésé
vel elutasította.

M O D IA N O
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C sak  eltoSódott 
a  B á n y a i - f é l ©  n é m e t  

f u f b a i l k t í r z u s
—  Saját tudósítónktól —

Megemlékeztünk arról, hogy Bá
nyai Lajost, Újpest edzőjét, a közép- 
nemet kerület kéthetes kurzus tar- 
tására hívta meg. Bányai Lajos 
azonban Újpest csapatával haza
érkezett s így alkalmunk volt tőle 
érdeklődni a tervezett kurzus iránt, 
nure a következő felvilágosítást kap
tuk:

—  Valóban az volt a helyzet, hogy 
ott maradok Lipcsében a középnémet 
szövetség meghívására, ez a tervem 
azonban _ nem sikerült, mert többek 
kozott fivérem halála is hazajöttö- 
metjürgette. A  terv az volt, hogy a 
kerület 25 válogatott játékosát ren
deli be a Ver banda keimbe s ott el
méleti, valamint gyakorlati oktatás-

p f iö v in l lf
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bán részesül ez a csoport. A  németek 
nagyon nagy■ gondot fordítanak já
tékosaik kiképzésére és mindent el
követnek, hogy előbbre vigyék a 
futballt. A birodalom számos városá
ban Van ilyen \ erbandsheim-, amely 
mellett természetesen pálya is van s 
időnkint ezekben a kellemes, kényel
mes othonokban gyűjtik egybe a fiú- 
kat, hogy kiképezzék, magasabb kép
zettség felé vigyék őket.

—  A  tervezett kurzus azonban 
nem marad el. A  meghívást a néme- 
teh fermtartották es annak núnden 
bizonnyal a nyár folyamán teszek 
majd eleget. Mondhatom, hogy nagy 
kedvvel és örömmelI

Az l« liga régi kollégiuma 
kiélte magát** 

Megalakult tegnap a , ,Közép« 
egyesületek Kollégiuma", amely 
a II. liga csatlakozására is számít

— Saját tudósítónktól —

Az X. liga középegyesületei hanem meg kell keresni, mert
S S r í n  ^  aSttRedÍgQ a meg lehet találni a módokat, Bocskai III. kér., _ Attila, So-j amelyekkel a mai helyzetben is
mogy,_ Sabaria, Budai ,,11’’, Kis- segíteni lehet a profifutball ké
pest es Vasas képviselői kedden j tyuba került szekerén, 
este értekezletre gyűltek össze, Nagyon nevezetes tény a fővá- 
hogy megvitassak , a mai nehéz rosi és vidéki középegvesületek 
helyzetet Eeichard Ottó. a Nem- összefogása, ami biztosíték rá, 
zeti elnöke, akadályoztatasa j hogy
miatt nem jelent meg az értekez
leten, de fenntartotta magának 
a jogot, hogy a mozgalom céljá
nak éŝ  törekvéseinek megisme
rése után csatlakozzék.

Az értekezlet leszögezte, hogy
a mai rendkívüli viszonyok 
szükségessé teszik a közép
egyesületek kollégiumának 

megalakulását,
miután sajnálattal megállapítja, 
hogy az I liga régi kollégiuma 
icielte magát és az eredetileg ki 
jelölt céljának már megfelelni 
nem tud. Az értekezlet kimon
dotta a Középegyesületek Kollé
giumának megalakulását. A kol
légiumba tömörült egyesületek 
megállapították, hogy

érdekeik, függetlenül attól, 
hogy fó'városiak-e vagy vidé 

kiek, teljesen azonosak

a vidéket visszaszorítani 
akaró tervezetekből semmi 

sem lesz.
A  középegyesületek békeszándéka 
komoly, senki sem akar háború
ságot, de a képviseltetés arány
talanságában megnyilvánuló sé
relmeket békés úton ki akarják 
küszöbölni.

A végrehajtó bizottságba a kö
vetkező

öt tagot
Jelölték: Reichard Ottó Nemzeti, 
Barna Sándor Budai „11", Mayer 
Béla Kispest, Komor Ödön III. 
kér., Herzog Edvin Sabaria. A  
középegyesületi kollégium meg
alakulása ékes bizonyítéka an
nak, hogy a nehéz időkben az 
egyesületek félretettek minden 
apró ellentétet, elfelejtették a 
közelmúlt csetepatéit s egyesült ̂ I w 1 1  ̂i. * v v  '■ f i j  vQ  U I u

s érdekeik megvédése csakis egy-1 f5 °  , , ! ,  nak neki a segítés nehéz 
séges, egyöntetű fellépéssel sike- "
rülhet. Az értekezleten hangoz-

* Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.

A  csehszlovákiai TéÜ Serlegért
most már csak a négy döntőbe ju
tott csapat, a Sparta,. Bohemians, 
Teplitz és a II. liga vezető csapata, 
a Liben küzd. Ez a küzdelem most 
már a ‘bajnoki rendszer szerint fo
lyik. A  favorit természetesen a 
Sparta csapata, amely vasárnap a 
hideg ellenére is 10,000 néző előtt

tatták, hogy az alakulat békés és 
alkotmányos formák között kí
vánja az érdekek megvédését s 
mindenkor első szempont lesz az 
egyetemes magyar profifutball 
érdeke.

Az értekezlet nyomban a mun
ka terére lépett, amennyiben

öttagú végrehajtóbizottságot 
választott,

amely haladéktalanul érintkezést 
keres mind a szövetség elnöksé
gével, mind a nagyegyesületek 
delegátusaival, hogy megvitassa 
azokat^ a súlyos és halasztást 
nem tűrő _ kérdéseket, melyek a 
nagyokat is, meg a kisebbeket s 
rajtuk keresztül az egyetemes 
futballt is szorítják és megfoj-

•munkájának.

A kisebbek szervezkedését a 
nagyegyesületek élénk figye

lemmel kísérik.
Tegnap az egyik beavatott nagy- 
egyesületi vezetőtől a következő 
nyilatkozatot kaptuk a közép
egyesületi szervezkedésre vonat
kozólag:

A  nagyegyesületek várakozó 
állásponton vannak a mozgalom 
inai szemben, hiszen egyelőre 
nem látják tisztán az új kollé 
gium szándékait.

Az utolsó helyezett
III. k ér . TVE

csak nehezen szabadul
hat meg a kieséstől

Saját tudósítónktól —

A® óbudai amatőrök már tavaly 
óriási erőfeszítéssel küzdöttek az 
elsőosztályúságért. A  kétségkívül 
nehéz helyzetben lévő klub a meg
ismételt BTC-mérkőzésen elért 
döntetlen eredménnyel továbbra is 
tagja maradt az első osztálynak.

Ha idén neon, majd jövőre ki 
esik a Vívó —  mondták akkor az 
óbudaiak ellenségei. És az őszi for
duló eseményei ezt a véleményt tá
masztják alá.

Vereséggel indul neki az évad
nak Újlak: U TE: 1:3. Ezután 
meglepetéssZerríí eredmény követ
kezik, a BSzKRT-től pontot vesz el 
otthonában (1 :1 ) .  A  BEAC ellen 
nagy balszerencsével küzd a csapat 
és kikap 0 :l-re . Állandóan össze
állítási gondjai vannak a vezető
ségnek  ̂ és különösen a csatársor 
munkájával nincsenek megelégedve 
Ennek tudható be a M ÁV elleni 
súlyos vereség: 1:7. Csak egy gól 
lal kapnak ki viszont a B SE-tői 
(0 :1 ) , miig az Elektromostól ka
tasztrofális vereséget szenvednek 
(0 :9 ) . Régi kapusukat, Zochot si
kerül ezután sorompóba állítani, de 
a Postás ellen ez sem segít (2 :4 ). 
Most némileg átszervezik az együt
test s legyőzik az M T K -t 8 :2-re, de 
mint ismeretes, az intézőbizottság 
megsemmisítette ezt az eredményt 
és a pesti kék-fehérek javára írta. 
Második győzelmét az TJRAK ellen 
aratja az óbudai gárda (3 :1 ) ,  itt 
végre megtalálta a klub a középcsa
tárát is a fiatal Gyurcsik személyé
ben. A 33 FC-vel szemben sem bír 
azonban Óbuda helyt állni (2 :3 ), 
májd az évet két súlyos vereséggel 
fejezi be: F T C : 1 :8 , Törekvés: 
0 :7 .

Mi sem mutatja jobban, hogy 
mennyit változtattak az összeállí
táson, mint az, hogy 25 játékos sze
repeit a 13 meccsen. A  névsor a kö
vetkező :

Kisújszálláson lesz aIV. Kanta Viadal
A  M a g y k u si S p o r t  L iga  

k ö z g y ű lé s ©
—  Saját tudósítónktól —

A Nagykun Sport Liga vasárnap 
Kisújszálláson tartotta meg évi ren
des közgyűlését. A  közgyűlésen az 
alábbi tisztikart választották meg:

Elnök: Hajnal István dr. (Kar
cag). Társelnök: Portelek/ László 
dr. (Kisújszállás), Bak Andor (Kun- 
hegyes), Fodor Kálmán dr. (Kun
madaras), Kádár Károly (Kun
szentmártoni. és Rónai Gyula (Tűi
kévé) . Főtitkár: Kiss Andor (Kar
cag). Titkán Csokay István (Kar
cag). Pénztáros-. Korda Andor (Kis
újszállás). Ellenőr: Végh Lajos
(Turkeve). Számvizsgáló: W ágner 
József (Kunmadaras), Mátrai László 
(Kunszentmárton) és Szöllősi József 
(Kisújszállás),

A döntőbíróság elnöke lett Hajnal 
István dr., tagjai: Porteleky dr., 
Szentesi Tóth Kálmán dr., Kiss An
dor, Rázsó Ferenc dr., Fodor dr., 
Breznay Mihály, Győrfíy Lajos dr. 
és Kádár Károly.

A  közgyűlés határozata értelmé
ben a IV. Nagykun Viadalt a Liga 
Kisújszálláson rendezi meg ez év 
augusztus 19., 20. és 28-án. Az úszó- 
és kerékpárversenyek Karcagon lesz
nek, mert Kisújszálláson nincs sem 
uszoda, sem kerékpárpálya.
, A közgyűlésen több pontban módo

sították a kupa alapító levelét s 
egyes versenyszabályokat is megvál
toztattak.

A Liga budapesti képviselője He
gedűs István lett (címe: VI, Szent 
Lászlő-út 26, I. emelet, 1. ajtó).

Szerda, 1932 január 20.

nehéz küzdelemben 4:0-ra győzte le ( tássaí fenveíetik 
a szép futballt Játszó Libent A mér- * ./enyegetiK. 
kőzés érdekessége volt, hogy Káda I é?_e£ yf? ulf tei£ koI^giuma
helyén Ma-delon játszott jó sikerrel, 
míg a Csehié Karibitól átvett Pelc- 
ner csak mérsékelt teljesítményt 
nyujtott Podrazil helyén a csatársor 
jobbszélén. Madelon helye nem vég
leges, mert — hír szerint a tepli- 
tziek kitűnő fiatal játékosa, Kreutz 
lesz a Sparta centerhalfja. Meglepe
tés volt a teplitziek 4:0-áe veresége 
a zöld-fehér Bohemianstól. A múlt 
héten szenzációsan szereplő német 
profik teljesen csődöt mondottak, 
egyedül a pozsonyi Kocsis elégített 
ki a középcsatár helyén.

biztosan számít rá, hogy
a mozgalom a második liga 
egyesületeinek teljes megér

tésével fog találkozni
f s . még a mai nap folyamán 
érintkezést keres a liga vezetői
vel az együttműködés mikéntjé
nek megbeszélése végett.

Az értekezleten az a vélemény 
alakult ki, hogy

nem elég folyton a gazdasági 
helyzetet okolni a bajokért,

A szekszárdi TSE megkezdte az 
előkészületeket a tavaszi szezónra.
Két hét óta rendszeres pályatrénin- 
geket tart. A csapat összeállítása kö
rül vannak még gondok, különösen 
a csatársorban volna sürgősen szük
ség egy kis felfrissítésre, mert a csa
patnak ez a része volt az őszi évad
ban is a leggyöngébb.

A csehszlovák—magyar amatőr
Európa Kup-mérkőzést az MLSz a 
Nyugati LASz-nak ajánlotta fel, de 
a nyugatiak nem merték vállalni a 
rendezés kockázatát s így a mérkő
zés színhelye a1 főváros lesz.

Hefkó I. 13, Stettiijger 12, Lack- 
ner 12, Dinnyés 11, Nagy 9, 
Schwelbl 8, Mayherr 8, Zoch 7, 
Uhrin 6, Héfkó II. 6, Zandleit- 
ner 6, Kulcsár 6, Boskovits 6, 
Lencsés 5, Moscheim 5, Hölczl 
4, Gyurcsik 4, Paulin 4, Bauer 
3, Paluch 2, Bamnann 2, Sugár 
1, Láng 1 , Herskovits 1, Keck 1.
A  vezetőség Sporkó Lajossal az 

minden erejével azon van, 
hogy a Vívó elkerülje a kiesését. 
A tavaszi idényben nagy változá
soknak kell bekövetkezni, hogy ez a 
vágy valóra váljék.

A Cukrász Klicsóval, a volt Hu-k  í v j  -  I • i v w t / o u v a i ,  a  v o i c  JzLTl-
A Wiener Sport Club jelentkezett 808 oenterhalfjával erősíti meg csa- 

az MLSz-ben, hogy vasárnap szíve-1 Patát.— —, -— - c  -i azAX. » c*
sen lehűld! csapatát az Egyiptomba 
készülő magyar csapat ellen gya
korló mérkőzésre. A jelentkezés
azonban most már tárgytalan, mi
után a három nagy egylet amatőr 
jel adják az ellenfelet.

A Gubacsi-díj utolsó mérkőzését 
játszók le vasárnap Csepelen. Az 
Etc FC és a CsTK találkozása döntő- 
jelentőségű, mert a profik csat nagy 
gólarányú győzelem esetén nyerik 
meg a díjat.

Az FTG szombaton este vacsorát 
rendez, mely elsősorban az atlétikai 
szakosztály évzáró vacsorája. Az el
nökség meghívta a vacsorára a Fe
rencváros játékosait is, akiket a téli 
túra u/tán a szombati vacsorán lát' 
viszont az egyesület hatalmas tábora, 

MILL-gondok. Schissler Józseffel 
és Vida Somával, a két kitűnő 
MILL-vezérrel találkoztunk tegnap 
este a szövetségben. — Mi újság, 
urak, a M IBL-ben? — kérdjük. —.
Tárgyal gátunk az új beosztásról, az 
ifjúsági testnevelésről, az utánpót
lásról, — válaszolja Schissler. — Ne
héz dolgok — jegyezzük meg. — Ne
héz? — válaszolja kérdéssel Vida 
Soma. Ügy fest, hogy még egy ev 
múlva sem jön meg a kedvünk . . .

A PMTK fellebbezett a budatété- 
nyi mérkőzés ügyében. A  fellebbe
zésnek helyt adott a fellebbezési bi
zottság s a mérkőzés eredményét 5:5 
arányban igazolta.

A BLASz tanácsa pénteken este 
ülést tartott, amelyen az MLSz 
szombati rendkívüli közgyűlésére a 
kiküldöttek névsorát állapítják meg. 
Ugyancsak ezen a tanácsülésen vitat
ják meg a „direktórium” ügyében el
foglalandó álláspontjukat.

A NyLASz Szűcs Aladárt jelölte 
ki a szombati rendkívüli MLSz-köz- 
gyűlésre hivatalos képviselőjének.

Az FSE és az EMTK óvását a B. 
Vasutas Szollár ügyében nem tár
gyalta tegnap az intézőbizottság a 
vasutasesapaí vezetőinek indokolt 
távolmaradása miatt. Ugyancsak a 
jövő héten fogják tárgyalni az 
Egyetértés óvását a Köb. AG ellen, ' 
mivel még szükségesnek tartják a 
bíró kihallgatását is.

ÖREGEK A t ÉLEI 1
Vitéz Kalándy Imre, 

a boxolók tábornoka
(1878-ban szüle

tett Székesfehér
várott. A zirci 
gimnáziumba járt 
s onnan került fel 
Budapestre a kar 
détiskolába. Az 
akkori rendszer 
értelmében onnét 
mint tiszthelyettes 
lépett a tényleges 
katonai szolgálat

ba. Kaposvárott, majd Boszniában 
szolgált csapatnál, végre Budapestre 
került. Százados volt s a vezérkari 
iskolát végezte, amikor kitört a há
ború, melyet annak első napjától 
kezdve egészen az utolsóig a fron
ton harcolt -végig. Egyéni rátermett
ségét és- bátorságát tíz kitüntetése 
Igazolja ( köztük a tiszti arany vitéz- 
sági éremmel). Az a gyors előre
haladás pedig, mely a tábornoki ran
gig vitte fel, mutatja, hogy értékét 
a legmagasabb helyen is teljes mér
tékben felismerték.

_ Mint- katonatiszt, a lovaglás sport
ját űzte legszívesebben, de sokat 
teniszezett is. A borsporttal való 
szoros összeköttetéséhez a háborús 
idők után komoly megfontolás és

modem felismerés vezette e l Mikor 
aztan belekapcsolódott a magyar 
ökölvívás életébe, többé nem tudott 
elválni tőle. 1928 óta a MÖSz társ
elnöke —  előzőén a M A S z élen állói 
közé tartozott —  s mint társelnök 
nemcsak egyik prominens vezére de 
leghűségesebb barátja is az ököl
vívás sportjának.

A  sportról beszélgetünk, él vitéz 
Kalándy tábornokkal t ő  —  noha 
reggeltől délutánig hadijátékon vett 
részt s fáradt lehet alaposan —  szí
vesen áll rendelkezésünkre.)

—  Sportemléket, valami olyant, 
ami a mai polgári értelemben vett 
sporttevékenységnek megfelel, 
nem tudok elmesélni. Nagyon szí
vesen teniszezgettem fiatal tiszt 
koromban, lovagolni még a lég 
utóbbi években is sokat lovagol
tam sportszerűen, de ezek az ese
mények nem hagytak mélyebb 
fayomot bennem. Tán azért, mert 
most már az ökölvívás híve, köve
tője vagyok S ez az új sport fö 
lébe -terült a régiek emlékének.

—  A gyerekkoromról csak any
ucit mondhatok, hogy izmos, 
tömzsi, ruganyos fiú voltam. A 
tanítóm csak úgy hívott: a vas
gyúró. Persze az én ískoláséveim- 
ben nem volt még K IS O K ,, nem 
volt rendszeres atlétika, de azért 
0,1 } f , hozzájutottunk a futáshoz, 
ugráláshoz. Jómagam arról vol
tam nevezetes, hogy pontosan 
o lym  nunm at ugrottam  át kuj-

diák koromban, mint a testem  
magassága.

—  Később aztán jött a tenisz 
meg a lovaglás.

(—  Az eredményességet látjuk! 
—  vetjük közbe. A  szalonban, ahol 
ülünk, az egyik állólámpa asztalán 
cigarettatárcák regim entje pihen 
szép elrendezettségben. Verseny, 
d íja k . . . )

—  Utoljára 1927-ben indultam 
lovasversenyen, a railitary a) 
osztályában. Két lóval vettem 
részt, az egyikkel első, a másikkal 
harmadik lettem. De nincs ebben 
semmi különös, ami részletezésre 
kívánkoznék. Inkább az egyik 
ákadálytréningem. . .  Az elég ka
landos v o lt .. .

(Kalándy tábornok mosolyogva 
int egyet, mint aki azt mondja, 
hogy a többi már nem érdekes.)

—  Kijöttünk. Persze egy kicsit 
vizesen.

( —  Hogyan jutott tulajdonkép
pen tábornok úr az ökölvívók tá
borába?)

—  Az ökölvívás értékének fel
ismeréséhez a háború tapasztala
tai vezettek el. Bizonyára emlék
szik rá, hogy a háború előtt mi 
volt az úgynevezett „ közelharc” , 
katonai értelemben vett „közel
harc” . Amikor a regrutákat „kö-

—  Kint dolgoztam a Rákoson 
valamelyik versenyemre. Sövényt 
ugrattam, kőfalat, meg ilyesféle 
akadályokat, amiket a versenyben 
kell vennie az alcadályversenyző- 
nek. Minden szép rendben ment, 
mígnem a Rákospatakhoz nem 
jutottunk. A lovam meg én. Neki
mentünk. Ez ment is rendesen. 
De éppen amint odaérünk, a ló 
licsakíik egyet. Visszarántani 

nem tudtam már, hát nekiugrot- 
tünk. t̂ . Rákos éppen akkor meg- 
ehetősen meg volt duzzadva. Egy 

pillanat. . .  és a ló meg én eltűn
tünk a zavaros víz tükre alatt.

ÉIs, « .FI )

zelharcra”  tanította a káplár vagy 
a szakaszvezétŐ, akkor két részre 
osztotta a szakaszt s páronkint 
szembeállította az embereket 
Mindegyik baka farudat kapott a 
kezébe, a farúd végén kóccal ki
tömött rongyosomé volt. Aztán 
kommandirozott; —  Kitörés elő
re ! —  V issza! Aztán: — Védés 
jobbra , balra! ésatöbbi. Az ilyen 
szurony vívás, mint a háborús kö 
zelharc egyetlen „íréning,je”  a 
háború tapasztalatai alapján elég
telennek bizonyult. Állandó front
szolgálatom alatt sokszor kellett 
résztvennem kézitusákban A m i- 
kor m ár nem lehetett hasznát 
látni a puskának, de még a szu
ronynak sem. Amikor már ökölre, 
ásóra, verekedésre ment a dolog. 
Ember ember ellen, test test ellen,

kar kar ellen. És ebben a harc
ban nem segítette a katonát más, 
mint az a „tréning”, amit az ilyen 
kézitusában szerzett. Ha ugyan 
élve került ki belőle.

—  Az ökölvívás meggyorsítja a
mozdulatokat, élesíti a szemet, 
edzi, ruganyosítja a testet és fej
leszti a reflexeket. A  modern há
ború adta példák azt mutatták, 
hogy a katonának erre nagy mér
tékben szüksége van; tehát az 
ökölvívást be kel) vezetni a kato
nai kiképzés menetébe. Hogy 
azonban ezt a gondolatomat ke- 
resztülvihessem, tökéletesíthessem, 
meg kellett ismerkedni magával a' 
sporttal. Hát kérem megismer
kedtem . . .  ■ ,

( —1 M ég pedig alaposan. De 
nincs is verseny vagy tanácsülés 
amelyről a MÖSz tábornok-társ
elnöke hiányoznék.)

-  Ha magam nem is voltam 
nevezetes sportember, ej?v viié* 
Kalándy Imre mégis akad aki 
már viszi valamire -  mondja mo
solyogva Kalandy tábornok —  A 
fiam. ö  már tényleg vérbeli sport-

evez a Hungá- 
=It^vJ aban vei'8enyről ver-

( .  . . No azért ami a vérbeli

zTz sé9u n aieti’ «
k t ü M e l T  haj° S k 8 z  elébe-
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Mit m utatott é s  m it ta p a s z 
talt Ugpest N é m e to rsz á g b a n

ían g fe lder Ferenc véleménye 
a játékról és a játékosokról

Aknai, Kővágó, Víg feltűnő iovuSósos — A né
met játékosok-erős o ldala  — SporfszelSem és

baráti társaskörök
—  Saját tudósítónktól —

•As évék óta esősbödfi gazdasási
válság széles körökben népszerűvé 
tette a részletre való vásárlások 
rendszerét. A  „részlet”  most bevonult 
a futballba is, legalább is Újpest téli 
külföldi portyázásai a „részletre”  
való túrázás bevezetését jelentik a 
labdarúgásban. A  legutolsó ilyen 
részlet bárom német várost kapcsolt 
egybe és e három helyen aratott 
szép győzelemről kérdeztük meg 
Langfelder Ferencet, Újpest igazga
tóját, aki a következőket mondotta 
el munkatársunknak:

—  Ha abból indulok ki, hogy 
ezen a télen egészen speciális be
osztás szerint túrázunk, hogy tudni
illik milánói mérkőzésünket is két
heti szünet előzte meg és most ezt 
a három németországi meccset is, 
akkor azt, kell mondanom, hogy kü
lönösképpen elégedett vagyok a 
csapat teljesítményével. Mindvégig 
komolyan, jó kondícióban,, jól disz
ponálva küzdötte végig a csapat 
mind a három mérkőzést. Ha nem 
is minden játékos nyújtotta tudásá
nak legjavát, néhány emberünk 
egészen nagyszerű teljesítménnyel 
járult hozzá a nem is olyan egy
szerű feladatok megoldásához.

—  A  harci szellem kifogástalan 
volt a csapatban végig, legszebben 
mégis Berlinben és Drezdában nyi
latkozott meg. A csapat stílusa jó, 
időszakonkint nagyon szép kombi
nációkkal operált együttesünk. 
Berlinben is, Lipcsében is volt egy- 
egy negyedóránk, amikor a legtö
kéletesebb gépezet módjára műkö
dött a. csapat.

—  Talán csak egy dolog nem 
ment úgy, mint ahogy sze

rettük volna. A lövési
Avarnak nem voltak szerencsés 
helyzetei, olyanok, amikből bomba
góljai szoktak születni Sáros gól- 
lövő képességén is nyomot hagyott 
a hosszú szünetelés. De Ismerni 
kdl ám a német védelmek játékmo- 
dórát. Ha már a német kapu felé 
szállt a labda,

olyan gomolyagban állták el 
a német védők kapujukat, 
hogy nem volt gyerekjáték a 

gólszerzés.
—- A csapat minden tagja dicsé

retet érdeme!. Ha az egyéni telje
sítményeket teszem mérlegre, akkor

Aknairól meg kell állapíta
nom, hogy teljesen feledtette 

Milánót.
Nagyszerű stílusban védett. Mind 
a magas labdák fogásával, mind 
vetődéseivel a németek őszinte bá
mulatát vívta ki. Ami azonban szá
mukra a le,gkellemesebb meglepetés 
volt: rendkívül bátran és határo
zott módon avatkozott bele a ka
puja előtt, alakuló helyzetekbe. Erre 
szükség is volt minden mérkőzésen, 
mert a németek bizony nem ismer
nek kíméletet az ellenséges kapu 
közelében.

—-Kővágó élete legjobb for
májára futott fel ezen a rö

vidlélegzetű túrán.
Már ősszel is ő volt az a játéko
sunk, aki átlagban a legmegbízha
tóbb játékkal szolgált, most egész 
külön klasszist jelentett, öröm volt 
nézni, milyen frissen, milyen biz
tosan avatkozott bele & legnehezebb 
szituációkba, hogy mindig diadal
masan kerüljön U  belőle.  ̂ Fogoly  
III. ahhoz képest, hogy össze! bi
zony sokáig szüneteit, kielégítő 
játékot produkált. Szép tiszta, tért
ölelő rúgásai nagyon tetszettek a 
németeknek. Hogy a nagyon gyors 
német Csatárok néha elfutottak 
mellette, ezt nem tudom neki fel
róni. Dudáson látszott meg legjob- 
bán & gyakorlatozás hiánya. Azért 
így is nagyon hasznos volt utolsó 
pillanatban alkalmazott szerelései
vel. Nála az tetszett különösen a 
németeknek, amint a magas lab
dákért ment fel a levegőbe, hogy 
fejjel biztosan tisztázza a helyze
tet. Különösen Lipcsében volt érez
hető játékán, hogy gyakorlaton kí
vül van. Drezdában már ő is bele
jött.

—  Borsó,nyit derékfájása akadá

lyozta képességeinek kifejtésében, 
mégis meg kell állapítanom róla, 
hogy így is „Borsányi” vo.t. Külön 
elismerést érdemel drezdai fárad
hatatlan játékáért Ez volt egyéb
ként a legnehezebb meccsünk.

—  Yolentiknél érdekes felfede
zést tettünk. Azt már sokszor lát
tam, hogy egy középfedezet az I. 
félidőben nagyszerű és a Il.-ban 
visszaesik, Volentiknél azonban 
éppen a fordítottját észleltük mind 
a három mérkőzésen.

Gyengén kezdett és a II. fél
időben mind a három város

ban ragyogóan játszott.
Valami hiba lehet ni a, ezt a rej
télyt orvosolnunk kell a téli szünet 
hátralevő része alatt.

—- Víg talán még nagyobb 
meglepetéssel szolgált, mint 

Kővágó.
Végig jói fejelt, rúgott, ott volt 
elől-bátul, pompásan mozgott. Még 
a kapus mögött is talált védeni 
valót

—  Sas Berlinben volt a legjobb. 
Vannak jó húzásai, de még nem 
eléggé tapasztalt, nem tudja ponto
san, hogy m it mikor kell csinálni. 
Dicséretes tulajdonsága, hagy küzd 
a labdáért akkor is, ha elvették 
tőle. Hátramegy, ha kell.

—  Avar  a mezőnyben kifogásta
lan volt a kapu előtt azonban bal- 
szerencse üldözte.

Csodaszép volt az a fejes 
gólja, amit háttal a kapu felé 

csinált Lipcsében.
Felvett egyébként egy jó szokást 
—  az Isten tartsa meg — , hogy 
tudniillik hosszú keresztlabdákat 
küld a baloldalra, amiket nagysze
rűen lehet kihasználni.

—  Sárosnak nagyszerű előkészü
let volt ez a téli kirándulás a ta
vaszi idényre. Nemcsak a gyakor
latozás hiánya volt érezhető játé
kán, hanem a mérkőzések hiánya is 
Voltak jó akciói, a berlini vezető 
gólban szépen benne volt, egészben

I véve azonban természetesen nem 
tudta azt produkálni, amit kar
törése előtt mutatott az ősz folya
mán.

—  Vörös ugyanaz volt, mint itt 
hon. Testcselei, „firká'ásai” na
gyon tetszettek a német közönség
nek. Emellett feltűnő szorgalmas 
is volt. Sokat segített hátul

—  P. Szabó Berlinben pom
pásan játszott.

Finom húzásai sorra sikerültek, a 
németeket egészen elkábította. 
Lipcsében talán azért volt gyen
gébb, mert a hét közben meghűlt 
Drezdában újra kimutatta a. foga 
fehérjét.

—  Szalagról nem tudok egyéni 
kritikát mondani. Berlinben meg
sérült, Lipcsében is csak egy fél
időt játszott.

—  Ami a csapat szereplését 
illeti, aláhúzottan szeretném meg
állapítani azt az úri fellépést, 
sportszerű viselkedést és fair já
tékot, ami a legnagyobb szimpátiát 
biztosította a lila-fehér színek szá
mára mindenütt, ahol megfordul
tunk- Ezt vendéglátóink lépten- 
nyoraon hangsúlyozták és

mindenütt azzal váltunk el, 
hogy csak írjunk, mikor van 
szabad határnapunk, mindig 
szívesen látott vendégek le
szünk mind a három város

ban.
—  Ami a sport lényegét illeti, 

még mindig megvan a magyar és a 
német futball között az a különb
ség, ami évtizedek óta jellemzi a 
két ország játékosainak klasszisát.

A mieink technikában, takti
kában jobbak, a németek vi
szont gyorsabbak, erélyeseb
bek, nem „dekáznak”, bosszú 
labdáik is erősek és jól irá

nyítottak.
Ezt azután a mieink is átvették, de 
csak Drezdában, ahol bizony szük
ség volt erre is a győzelem kivívá
sához. Azt azonban meg kell álla

pítani, hogy a német futbal sem 
csak az erőből él már! Feltűnő 
volt, hogy

a németek játéka mennyire 
tökéletesen fair.

Soha egyetlen rosszindulatú rágás, 
lábvetés elő nem fordult.

Á  felső testtel annál erélye- 
sebbek.

Különösen csatáraink érezték ezt a 
kapu előtti helyzetekben, sarokrú
gásoknál.

—  A  bírák tárgyilagosak, hozzá
értők. Szakszempontból csak kát 
dolgot' kell kifogásolnom, náluk, 
Először is a passzív lesállásokat 
állandóéin lefújták, m ásodszor: a 
testtel való játék (elvárging) űrü
g ye  alatt becsúsztatott ssabálvta- 
k im ig  okát rendesen elnézték a né
m etek javára

— Társadalmi téren azt a meg
állapítást kell tennem, hogy

Németországban még min
dig az a kedves, barátságos, 
jókedvű, együttérzést ápoló 
klubélet folyik, ami nálunk 

Js megvolt a háború előtt.
Mint egy-egy nagy család, úgy él
nek az egyes klubok keretén bslül 
tömörült sportolók. Vezérek és ak
tívok egyaránt.

—  Külön le kell szegeznem, hogy 
a legmelegebb vendégszeretet meg
nyilvánulásait élvezhettük lépten- 
nyomon. Jimmy Hogan különös sze
retette! vett körül bennünket. Nagy 
büszkeséggel látta Aknai és Kő
vágó szép játékát. Emlegette is, 
hogy ezek a játékosok az ő keze 
alatt tanultak az M TK ifjúsági 
csapatában.

—  Meg keli még emlékeznem a 
Németországban élő magyarok pá
ratlan szeretetáről, amivel körül
vettek bennünket.

Bársony Rózsi végigszur
kolta drezdai mérkőzésün

ket,
még az öltözőbe is lejött. Mi az
után este a színházban adtuk 
vissza a látogatást —  no nem az 
öltözőben, csak a nézőtéren —  és 
tapsoltunk végkimerülésig. Mond
hatom, hogy két magyar siker volt 
aznap Drezdában . . .

—  Szükségesnek tartom még 
megemlíteni, hogy

a sajtó igen szépen emléke
zett meg Újpest teljesítmé

nyéről.
Akadt ugyan kivétel, de ennek ku
lisszatitkát. is elárulhatom: olyan 
konkurrens egylet szögletéből fújt 
ez a szél, amelyikkel nem kötöttünk 
le mérkőzést. Ez mindent megma
gyaráz.

—  A csapat nagyon jó hangulat
ban volt végig, szép emlékeket ho
zott haza erről a túráról is össze
forrva, a legszebb reményekkel in
dulunk a tavaszi fordulóba. A né
met túráról pedig büszkén elmond
hatjuk, hogy

jöttünk, láttunk, győztünk!
A  berlini, lipcsei és drezdai szép 

győzelem, a 9 :3-as gólarány alá is 
támasztja ezt a végszót.

Kezdődik!
— Saját tudósítónktól —

Az amatőr csap a', ok nagyrésze 
már megkezdte a szabadtéri edzést 
Vasárnap egynéhány barátságos 
mérkőzés is lesz. Tegnap újból meg
élénkült a szövetség előszobája. So
kán kerestek ellenfelet, ami akadt 
is, de pálya már kevésbé. A  pálya- 
tulajdonos egyesületek, úgy látszik, 
nem készültek még fel, így a va
sárnapi játék biztosítása csak a 
szerencsésebbeknek sikerül.

Ezek szerint tehát az alábbi lesz 
a műsor:

TLK—T. Előre, Tatai-út, fél í. —
II. 1. — Ifj. 8.

VI. k :r. FC- Spdrta FC, Kákospa- 
tak, 12. — IL 10.

BTK— Nyomdász TE, Pozsonyi-út, 
U — II. 11. -  Ifj. 9.

LTK—U. Remény, Rákospatak S.
Köb. AC—Gránit SE, Keresztúri- 

út. 2. — Ifj. 10. — H. 12.
TSC—M AV Előre, Tatai-út, 3. — 

TI. 12. — Ifj. 10.
FSE—TITE, Lenke-út, 2. Ifj- 12-
Többen elhatározták. hogy hét

közben utána. járnak a páiyaszer- 
zésnek. Ez valószínűleg sikerülni is 
fog, akkor a műsor még kibővül

Csehszlovákia gólrekordere Braine, 
a Sparta beiga középesatára. ötven 
mérkőzésen 70 gólt lőtt. Utána kö
vetkezik Silny 59 mérkőzésen lőtt 45 
góllal.

i z e m ,  
Szezkesz-tö tíz!

—  Sajnos, M i 
közepe v a n . . .

—  Ezen már nem  
lehet segíteni, ked
ves Szerkesztő uram, 
de én most nem így  
értettem  a jelentke
zést.

—  Hát mire jelentkezik? Csak 
nem akar kimenni Laké Piacidbe?

—  M ár elküldöttem oda, saját 
külön mikrofonomat. Tessék nyu
godt lenni, onnan is szállítani fo 
gok apróságokat É s azonban most, 
nb. lapjának magyarosító _ pályá
zatán szeretnék jelentkezni,

—- M ilyen szóval?
—  A  mostanában annyim  diva

tos menezser szó helyett ajánlom 
ff „sportbérügynök”  hosszú, de 
velős kifejezést.

—  M i majd rövidebb, de velőt- 
lenebb kifejezéssel fogunk vála
szolni . . .

—  Kérem , a, felelősséget nem  
vállalom, a javaslatot a törzs
kávéház asztalánál hallottam.

—  Akkor ne dicsekedjék idegen 
toliakkal.

—- Mindjárt kibékítem, a Szer
kesztő urat, ha, megsúgom, hogy 
egyik kiváló sportbérügynökünk, 
aki különösen a külföldi túrák 
felépítésénél és lélövésénél szer■ 
zett hervadhatatlan érdemeket 
kivándorolni készük

—  Hová?
-— Franciaországba szipkázzák 

és már csak egészen, kicsinyes 
anyagi differenciák vannak a tár
gyaló felek között.

—  D e mégis hová m enne?
—  N em  mondhatom m eg Szer

kesztő úrnak. A  konkurrensek 
még bosszúból —  lelőnék.

—- Hát akkor fecsegjen  tovább
—  E g y  évvel ezelőtt a főváros 

egyik üzemében, ami a nyomta
tott betűkkel, Űrt, fenn szoros 
kapcsolatot, a vezetők a fejükre  
csapatok és ff következő kijelen
tést tették : ,M ié r t  ne csinálnánk 
egy jó  kis csapatot?”  A  kijelen
tést tett követte. Egypár jó  játé
kosuk már volt, az erősítést 
könnyű volt megszerezni. A z  F T C - 
böl Havas, Somlai, Barna, a 
M Á V A G -ból Zavaczky és Herczeg  
jelentette ezt a számban is tekin
télyes, de tudásban m ég súlyosabb 
szaporulatot. A z  ú j fiúknak nagy
szerű dolguk volt. Tenyéren hord
ták őket valósággal. A  csapat re
mekül játszott. M egnyerte a 
nyomdász-bajnoleságot, majd a 
Kovácsházy-serleget is. „N o , most 
még csak a Sipőcz-serleget hozzá
tok, el”  —  biztatták a fiúkat a 
vezetők —  „akkor látjátok csak 
meg, hogy milyen jó  dolgotok 
lesz.”  A  csapat szót fogadott és 
m egnyerte a Sipőcz-serleget is. 
Pedig itt indult —  hogy mást, ne 
említsek -— a B S zK R T  és az Elek
tromos is. M ost jön  ff dráma! Pár 
héttel ezelőtt a fiúk váratlanul 
más beosztást kaptak. Sokkal 
rosszabbat, mint azelőtt. Persze  
elkeseredettek a végletekig. Most 
jön a kifejlet! A z öt elkedvetlene
dett más virányok felé kacsint. 
E zt azonban már csak a legna
gyobb titoktartás kötelezettsége  
alatt súghatom m eg : Autótasi...

—  Éppen jókor. M ost készülnek 
belépni a II . ligába.

—  E gész jó  kis csapat lesz as. 
A  bajnokságra is mehet.

—  Túl sokáig időzik 'ma egy  
témánál, Terefere ű r ! .

—- Akkor átcsapok más vadász
területre. Adva van eg yik  nagy 
klubunk. A  héten m egnyerte egyik  
perét, amit a volt vidéki Csikó
csatár indított ellene 3000 és egy
néhány pengő erejéig taníttatást 
költség, szereplési prém ium  és 
egyéb címeken. A z  ítélet indoko
lását m ég nem- ismerem. A  másik 
per sokkal súlyosabb. E z t  a volt 
tréner, aki most Itália kék ege 
alatt működik, indította a klub 
éden,. Itt  m ár 1S.0Ó0 és egynéhány  
pengő a keresetösszeg. E z  m ég  
folyik.

*— Hagyjuk a pereket.
—• Akkor áttérek e g y  másik 

rovatra. E gyik  kiváló teniszező  
hölgyünk éppen ma lép oltár elé. 
Baittrock Ica felveszi az Okolicsá- 
nyi Zénóné nevet.

Gratulálunk és

válni. D e szolgálhatok egyéb hí
rekkel is.

—-  Csak nem nyit hymeft- 
rovatot, Terefere űr?

—  De bizony ez olyasféle less 
it t : a Testnevelési Főiskola több 
végzett hölgynövendékét érte utol 
ez a sors. Szilágyi Lívia, Balázsy 
Vera, Falussy Margit és BosnyáU 
kovits Etel szerepel egyelőre a 
listán. A  legutóbbi esetben, még 
hozzá a vőlegény is testnevelő:  
Varga Jenő.

—  Mindegyiküknek gratulálunk, 
de Terefere úr, ha maga ilyen, 
reklámot csinál a, főiskolának, ak
kor augusztusban nem győzik  
majd beiktatni ff sok nőnemű 
felvételi kérvényt.

—  Jc bornak nem kell cégér.
—  Közmondásokkal el vagyunk 

látva.
—  Akkor még elmondom, hogy

somogyi tájakon nagy érdeklődés
sel olvasták Lesbenáüó kollégám, 
jelentését a Dumavárból, mely 
szerint a Dumavár gyűjt a Jakiibe 
megvételére és ha kérdeznék, hogy 
Som ogy m it szól hozzá, válaszuk 
nemes egyszerűséggel: „M i köze 
hozzája” . Kaposvári levelezőm  
közlése szerint az ottaniak vála
sza a következő: A  kaposvári
Hiába-várban gyűjtenek Avar  
Ricsi megvételére, hogy a Jakube 
mellett tegyen egy jó  jobbössze
kötő. É s ha a Dumavár szólni 
akar, akkor ők csak azt mondják, 
hogy „m i köze hozzája” ,

—  A  két szomszédvár regénye 
már a múlté.

■— Tetszik tudni, micsoda címet 
adományoztak Németországban  
illeték- és díjmentesen a lila-fehé
rek Bányaijának? ö  lett a wunder. 
edző.

—  Futballból lapzárta van.
■—  Akkor az úszófrontról jelen-

Mindennap
hangulatos 
estos 
as

t i # ' '
* *  *  

xongaránil
Eerstvás László

Polgári árak. 
Sporfemhoreh la átkosáholyo.

tásba vesszük.
—  G -böl könnyű

nyilvántart 

lesz- O -t esi-

tem, hogy a M U Sz-t jogászinvázió 
fenyegeti. A  tanácsban már nem, 
kevesebb, mint kilenc- jogi doktor 
ül. A  Kom i kétségbeesetten jelen
tette ki: Én nem jogot akarok, 
hanem igazságot!

—  Lehet nevetni?
—  Minden pesti tűzoltó «— 

ha-há —  nevetni fog.
—  Ha kuplékkal jön, Terefere  

úr, akkor menjen a kabaréba!
—  Máris megyek. Jó éjt.

„Csak nem te z  a tavaszi far- 
dalóbaa olyan kolya őa lszen t- 

csánk, mini ősszel volt"
— mondja Frischer Károly  

az MTK egyik vezére
— Saját tudósítónktól —

Frischer Károllyal, az MTK vezé
rével beszélgetünk:

—  Kezdik az edzést? —  kérdjük.
—  Muszáj lassan elkezdenünk, 

mert. egy-kettőre nyakunkon a sze
zon, márpedig nem akarunk lemarad
ni. Csütörtökön tártjuk az első ed
zési gyakorlatot,

—  Lese változás a csapatban?
—  A  jelenlegi helyzet szerint ff 

bécsi Haícoakhos szerződött Virágon 
kívül nem fog hiányozni á  csapa
tunkból más. De mit lehessen tudni a 
mai amatőr világban...

—  Nem lesz baj a kiesés körül?
—  Csak nem lesz olyan kutya bab- 

szerencsénk, mint az ősszel volt! 
Legalább l — 5 meccsen nyerésre áll
tunk és a. végén mégis vesztettünk 
egy gáttal. Bízom a csapatbm, s hogy 
a ki-esés réme nem fenyeget, afelől i» 
nyugodt vagyok.

Végre egy nyugodt ember. A  mai 
világban nagy dolog ez, kérem.

Az uruguay-okon kívül egy brazí
liai csapat is ajánlkozott európai 
körútra. A csapat csekély W-000 
márkát kért egy berlini mérkőzé
sért. Ilyen igényekkel le kell tesniök 
a braziloknak arról, bőgj- egyhamar 
meglátják Európát.



Sérülések tizedelték^ állandó bal- 
szerencse üldözte, összeállítási 
gondok gyötörték

a Nemzeti csapatát,
melynek ezldén már kimerült 
régi, híres tartalék-tartálya

— Saját tudósítónktól —

A Nemzeti az elmúlt év folyamán 
azt a látszatot keltette ki Lüno sze
replésével, hogy esetleg a nagy csa
patok közé eme.kedik. Vagy ha ezt 
nem is éri el, arra mindenesetre 
képes lesz, hogy a legjobbak mögött 
xogiai helyet s ottmarad a liga kö
zépső csoportjában, ahová az el
múlt években felküzdötte magát. 
Az elmúlt 1930— 31. évi bajnokság
ban a Nemzeti az őszi forduló vé
gén a hetedik helyet foglalta el, a 
bajnokság befejezésekor pedig az 
ötödik helyen állott meg. Olyan 
csapatot is maga mögé tudott uta
sítani, amilyen az elmúlt évben a
III. kér. FC volt.

A  tavalyi sikerek után méltán 
várta mindenki a Nemzeti további 
jó szereplését, okkal és az eredmé
nyek alapján kialakult vélemény 
folytán bízott abban mindenki, 
hogy a Nemzeti helyes úton jár, 
mikor általában a fiatal, friss te
hetségek sorompóba álításával 
igyekszik javítani csapatát.

Ennek a hitnek azonban elveszett 
a tartalma az elmúlt fordulóban. A 
Nemzeti rácáfolt önmagára s meg 
sem közelítette azt a szereplést, 
amit tőle vártunk s joggal el
várhattunk. Pedig nem indult rosz- 
szul a csapat. Az első mérkőzését 
megnyerte Miskolcon, a másodikon 
pedig a Budai „ l i ” ellen döntet
lent ért. eL Ezzel az eredménnyel az 
első két forduló után előkelő helyet 
vívott ki a táblázaton. Sőt mikor a 
Bocskaitól elszenvedett vereség 
után a Sabariát is legyőzte, öt 
pontjával négy héten keresztül tar
totta elég jő helyezését akkor is, 
amikor már sorjában érték a vere
ségek. Ezek a vereségek azonban 
már fájdalmasak voltak egyik 
másik esetben. A Vasastól és a 
Somogytól elszenvedett vereség 
megmutatta, hogy a csapat nem az, 
amilyennek vártuk, nem olyan erős, 
amilyennek kezdeti sikerei után 
tartani lehetett. Hogy közben a Fe
rencvárostól és Újpesttől is veresé
get szenvedett, nem bizonyított 
volna eme felfogás mellett, ha a 
zöld-fehérek nem olyan nagy gól 
aránnyal győzték volna le a Nemze
tit, amilyennel még talán sohasem. 
Hiszen a Nemzeti hosszú évek óta 
mindig nagyon kemény és izgalmas 
mérkőzést szokott vívni éppen 
Ferencvárossal, most meg hét gólt 
kapott a csapat s egyet sem tudott 
adni. Ez az eredmény világosan 
mutatta, hogy a Vasas és Somogy 
elleni vereség nem egészen a vélet
len müve, hanem abban igen nagy 
része van annak a körülménynek, 
hogy a Nemzeti játékosgárdáját 
egyre-másra tizedelte a sérülések 
sora.

Az ősz folyamán nem vo’t egyet
len csapatunk sem, amelynek annyi 
váratlan bajjal, kellemetlen sérü
léssel és betegséggel kellett volna 
bajlódnia, mint a Nemzetinek. Ez 
a körülmény okozta, hogy tizen
nyolc játékosra volt szüksége a csa
patnak ahhoz, hogy tizenegy mér
kőzését végigjátszhassa, ez okozta, 
hogy nem volt egyetlen csapatrész 
sem, amely állandó változásoknak 
ne lett volna kitéve. így természe
tes következménynek látszik az, 
hogy a Nemzeti október közepétől 
november közepéig gyorsan tette 
meg az utat a hetedik helytől a ti
zenegyedikig s már-már egészen 
kellemetlennek látszott a he;yzete.
A Kispest elleni kiadós győzelem 
segített ugyan rajta, de a tizedik 
helynél előbb már nem juthatott a 
csapat. ^

Ha végigelemezzük azokat a ha
tóerőket s okokat, amelyek va:am<uy 
csapat szereplésénél közreha.naK, 
azt látjuk, hogy a Nemzeti csak
ugyan nagyon szerencsétlen for
dulót játszott végig. A vezetésében 
ugyanaz a nyugodt megfő numsá- 
got, szeretetet é3 biztosságot .át 
jak, amit hosszú évek óta Reióharut 

• Ottó neve jelent. A szakszem veze
tés terén Holics Ödön ellen semm: 
kifogást találni nem lehet. S a já
tékosok ös-szetartozósága. megér - 

jó  szelleme éppen agy meg

volt ebben az évben i-s, mint az előb
biekben. A  vezetésem tehát nem 
múlott a, N em zeti szereplésének 
ilyen formája, csupán a többi, in
kább külső körülményeiében kell ke
resnünk az eléggé várai'an s na
gyon is súlyos visszaesés okát.

Könnyű megtalálni! Csak sorra 
kell venni a csapatrészeket. A vé
delemben Gallina betegsége okozott 
először gondot, majd Török kivá
lása bontotta meg ennek az értékes 
résznek egységét. A halfsor teljes 
egészében megbomlott, és állandóan 
ingadozott. Belesik végigjátszotta 
ugyan az egész szezont, de állan
dóan betegséggel bajlódott. Hossó 
és Bum  jó néhány héten hiányzott 
a csapatból, Odry szintén csak 
időnként, játszhatott. A  legnagyobb 
baj azonban az volt, hogy a csapat 
nak nem egyszer kellett úgy kiálla
nia, hogy benne nem egészértékű 
játékosok is szerepeltek, mert kon

díciójukban a megkívántnál gyen
gébben állottak.

Mindezek mellé a bajok mellé az 
járult, hogy a Nemzeti nem tudta 
az adott körülmények miatt meg
felelően folytatni az elmúlt években 
jól bevált szokását, hogy a Halato
kat állítja csatasorba a sérültek és 
eltávozottak helyébe. Mindössze 
Verőt és Gergelyt látjuk a csapat
ban, akik a fiatal tehetsegek újabb 
előretörését jelentik. De az a ko
moly és tekintélyes tartaléksereg, 
amelyből az elmúlt évekből a Nem
zeti mindig bányászni tudott, ha 
arra szüksége volt, most már nem 
állott rendelkezésére. Inkább az 
öregek felé hajlott így a vezetőség 
s a csapatba visszakerült Szendrőn 
kívül Tóth és Kautzky képviseli 
azt a korosztályt, amely pedig in 
kább a múltat jelzi, nem pedig 
jövőt.

A téli szünet bizonyára sokat vál 
toztat a Nemzeti gárdáján. Ez a 
változás javulást jelenthet, hiszen 
a pihenő a sérültek és betegek tel
jes gyógyulását hozhatja meg. Ha 
pedig a csapat megtalá'ja igazi 
formáját az összeállításban, a já 
tékasok pedig megfelelőbb kondi 
dóban Kezdhetik végig a tavaszi 
fordulót, akkor elvárhatjuk, hegy a 
Nemzeti néhány előtte álló társát 
megelőz:. Vérmes reményeket ezen 
a téren nem szabad azonban táp
lálni, hiszen köztudomású, hogy a 
tavaszi pontok megszerzése min 
dig nehezebb, mint az őszieké.

Szerda, 1932 január 20.

A  s z a b o lc s i e g y e s ü le t e k  feb* 
m á r  2 8 »á e  k e z d ik  a z  ő s z i fo r

d u ló t, á p r i l is  1 7 - é n  p e d ig  
a  t a v a s z it

S o r s o lt a k  K e le t e n
— Saját tudósítónktól —

Csak egy ízben játszott egymásután 
kétszer ugyanazzal a csapatta 
a Nemzeti,

mert főleg a  sérülések miatt folyton változtatni ke! 
let — A Nemzeti is a rekorderek közé tartó- 
z ik : 18 játékost szerepeltetett, de hatan mégis 
végfgkuzdöfték a  teljes őszi idényt

A Nemzeti csapatát a fent emlí
tett bajok miatt több ízben változ
tatni kellett az őszi idény folyamán. 
Az alábbi statisztikánkba kivétele
sen belevettük azt is, hogy kik sé
rültek meg hosszabb-rövidebb idei 
időre a Nemzeti csapatából. Ezt 
csillag jelzi a játékos neve mögött. 
(Belesik sérülten játszotta végig 
az egés-z őszi szezont!) A sek csere
berélés miatt sok vízszintes vonal 
került a. statisztikába, ami egyben

azt is jelenti, hogy a fekete-fehé
rek sok játékost is szerepeltettek: 
szárnszerint 18-at, tehát a legtöbb 
játékost felvonultatok közé tartoz
nak. Mégis ennek ellenére találunk 
hat olyan játékost —  a hátvéd 
Flórát, a szélső Kovácsot és Czé- 
tényit, az összekötő Vadast é3 Bi- 
hámyt, valamint a fedezet Bel 
csikót — , aki minden mérkőzésen 
ott volt a küzdőtéren.
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1. Verő í r--m ■ n2 .. ,.r
2. Flóra í 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i
3. Török® i 2 3 4 5
4. Hossó0 i 2 3 4 5 -IT16 --_ .■
5. Búza* í 2 3 — 4 — 5 — 6 7 8
6. Belesik* i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7. Kovács í 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8. Vadas i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9. Szenes í 2 — 3 4 — -■

lö. Bihámi i 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11
11. Czétényi i 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11
12. Gallina* — 1 2 3 — 4 5 6 7 8 9
13. Odry* — *-- i 2 3 4 —5 o— —
14. Szendrő 1 2 3 4 5 6
15. Tóth
16. Gergely _ — — —. 1 2 3 4 - i
17. Kautzky 1 2 3 4
18. Vanicsek ««—.—** —* 1

A  M ILL-iiajiiokság sorsolása
—  Saját tudósítónktól —  

Oprée-csoport
Március 6. III. kér. TVE— PSC, 

P. Remény— Akarat, 65FC— UTE, 
BSE— BMTE, Vasas— Törekvés.

Március 13. UTE— BSE, Akarat—  
C5FC, PSC— P, Remény, Törekvés—  
BSzKRT, Vasas— BMTE.

Április 3. P. Remény—III. kér. 
TVE, 65FC— PSC, BSE— Akarat, 
Vasas— UTE, BSzKRT— BMTE. 

Április 10. UTE— BSzKRT, Akarat 
■Vasas, PSC— BSE, III. kér. TVE 
■65FC, BMTE— Törekvés.
Április 24. 65FC— P. Remény, 

BSE— III. kér. T VE, Vasas— PSC, 
BSzKRT— Akarat, Törekvés— UTE.

Május lé UTE— BMTE, Akarat- 
Törekvés, PSC— BSzKRT, III. kér. 
TVE— Vasas, P. Remény— BSE, 

Május 8. BSE— 65FC, Vasas— P. 
Remény, BSzKRT— III. kér. TVE, 
Törekvés— PSC. BMTE— Akarat 

Május 22. Akarat— UTE, PSC—  
BMTE, III. kér. T VE— Törekvés, P. 
Remény— BSzKRT, 65FC— Vasas.

Június 6. UTE— PSC. Vasas— 
BSE, BSzKRT— 65FC, Törekvés—  
P. Remény, BMTE— III  kér. TVE.

Június 12. PSC— Akarat, III. kér. 
TVE—UTE, P. Remény— BMTE, 
65VC— Törekvés, BSE— BSzKRT. 

Június 19. UTE— P. Remény,

Törekvés— BSE, BMTE-

Lapunk hasábjain többször írtunk 
már arról az áldatlan harcról, msly 
a keleti alszövetségben dúlt a debre
ceni és a szabolcsi egyesületek kö
zött. A múlt hó folyamán végre a 
két szemben álló fél között létre jött 
a béke s akkor elhatározták, hogy a 
szabolcsi egyesületek a le nem ját
szott őszi mérkőzéseket is tavasszal 
rendezik meg.

A sorsolást most készítették el, a 
szabolcsiakét Nyíregyházán, a deb
receniekét pedig Debrecenben.

Nyíregyházán nem ment a sorsolás 
simán. Utólag jelentkezett ugyanis a 
Nagykállói SE is, mely nem rég be
jelentette, horry működését szünetel
teti. Az NSE nevezését a kiszállt 
főtitkár nem fogadta el, de ugyan
így határozott a másnap összeült in
tézőbizottság is. Az NSE kínos hely
zetbe került, mert működésének szü
neteltetését a tanács nem vette tudo
másul, viszont most a bajnokságért 
sem startolhat. Sem élni, sem meg
halni nem hagyják szegény káliói 
futballistákat.

A debreceni alosztály sorsolásának 
érdekessége, hogy a jelenlegi első és 
második helyezett találkozása az 
utolsó napon kerül sorra.

A  sorsolások eredménye az alábbi:

rős, DKASE—DVSC, Székgyár— 
DMTE.

Június 5.: DKASE—KSC, DEAC-—
K. MŰVE, DTSE—P. MÁV, DVSC— 
DMTE, DVSE—Bőrös, Székgyár—
DTE.

Június 12.: P. MÁV—DKASE fa
derbi!).

Vasas,
65FC.

Springer-esoport

Március 6. Szondi— CsTK, EMTK 
— MTK, Postás— BEAC, Hungária 
— FTC, MÁVAG—WSC.

Március 13. BEAC— Hungária, 1 DKASE. 
MTK— Postás. CsTK— EMTK, WSC '
— NSC, FTC— MÁVAG.

Április 3. EMTK— Szondi, Postás 
— CsTK, Hungária— MTK, MÁVAG 
— BEAC, NSC— FTC.

Április 10. BEAC— NSC, MTK—
MÁVAG, CsTK— Hungária, Szondj 
— Postás, FTC— WSC.

Április 24, Postás— EMTK, Hun-

Szabolcsl alosztály. 
őszi forduló.

Február 28.: NyAFE—NyöTSE,
N y VSC—N y T VE.

Március 6.: KSE—NyKISE, NyAFE 
NyVSC, NyÜTSE-MTSE, P IA C - 

NyTVE.
Morc. 13.: NyAFE—KSE, NyKISE 
NyVSC, NyTVE—MTSE.
Március 20.: NyKISE—NyAFE,

NyVSC-—NyöTSE, PIAC—MTSE,
KSE—Ny TV E.

Március 27.: KSE—NyVSC, NyAFE 
■MTSE, NyöTSE—Nj TVE.
Á prilis 3.: PIAC—NyAFE, NyTVE 

-N yK IS E , NyVSC—MTSE.
Április 10.: NyKISE—NyöTSE,

MTSE—KSE, NyTVE—NyAFE, PIAC 
•NyVSC.
Április 21.: NyöTSE—PIAC.
Május S.: NyöTSE—KSE.
Május 26.: NyKISE—MTSE, KSE- 

PIAC.
Június 12.: NyKISE-PIAC.

Tavaszi forduló.
Április 17.: NyTVE-PIAC, KSE— 

NyAFE, MTSE—NyKISE, NyöTSE— 
NyVSC.

Május t :  PIAC—KSE, N yöT S E - 
NyKISE, NyAFE—NyTVE, MTSE— 
NyVSC.

Május 8.: MTSE—NyAFE, N yVSC- 
KSE, PIAC—NyKISE, NyTVE—
NyöTSE.

Május 15.: NyVSC—NyAFE, KSE 
MTSE, NyKISE—NyTVE, P IA C - 
NyöTSE.

Május 22.: NyAFE—PIAC, NyVSC 
NyKISE, NyTVE—KSE, MTSE— 

NyöTSE.
Május 29.: NyAFE—NyKISE,

NyTVE—NyVSC, KSE—NyöTSE, 
MTSE—PIAC.

Június 5.: NyVSC-PTAC, NyKISE 
—KSE, NyöTSE—NyAFE, MTSE— 
NyTVE.

Debreceni alosztály
Tavaszi forduló.

Március 6.: Bőrös—P. MÁV, DTSE 
DVSC, DEAC—DTE, DMTE— 

DKASE, Székgyár—DVSE.
Március 13.: P. MÁV—KSC, K.

MOVE—Bőrös, DEAC—DVSC, DTSE 
| —DTE, DVSE—DMTE, Székgyár—

1 harmiöGlisrmasok n a  essek ki...
mondja Fwcfss intéző

— Saját tudósítónktól —

Március 26.: K. MOVE—P. MÁV,
Bőrös—DVSC, DEAC—DTSE, DMTE 
—DTE, DKASE—DVSE.

Március 27.: KSC—Székgyár, DTSE 
—DMTE.

Április 3.: KSC—Bőrös, P. M Á V - 
DVSC, DEAC-DVSE, DTE—DKASE, 
Székgyár—K. MOVE.

Április 10.: DVSC—KSC, K. MOVE
gária— Szondi, MÁVAG— CsTK, —DMTE, DEAC-P. MÁV, DKASE
NSC—MTK, WSC— BEAC.

Május 1. BEAC— FTC, M T K -  
WSC, CsTK— NSC, Szondi—
MÁVAG, EMTK— Hungária.

Május 8. Hungária— Postás,
MÁVAG— EMTK, NSC— Szondi,
WSC— CsTK, FTC— MTK.

Május 22. MTK— BEAC, CsTK— 
FTC, Szondi— WSC, EMTK— NSC-, 
Postás— MÁVAG.

Június 5. BEAC— CsTK, MÁVAG 
— Hungária. NSC— Postás, WSC—  
EMTK, FTC— Szondi.

Június 12. CsTK— MTK. Szondi— 
BEAC, EMTK— FTC, Postás—WSC, 
Hungária— N S C,

Június 19. BEAC— EMTK, MTK—  
Szondi, NSC—MÁV AG, WSC—

Akarat— III. kér. TVE, BSzKRT— 1 Hungária, FTC—Postás.

DTSE, DVSE—DTE, Székgyár—Bő 
rSs.

Április 17.: DTE—KSC, DVSC—K. 
MOVE, DVSE—P. MÁV, Bőrös-
DKASE, DEAC—DMTE, DTSE—
Székgyár.

Április 21.: KSC—K. MOVE.
Május 1-: KSC-DTSE, Bőrös-

DMTE, DVSC—DVSE, Székgyár- 
DEAC.

Május 8.: DMTE—KSC, K. MOVE- 
DVSE, DTSE—Bőrög, DTE-DVSC,
DKASE—DEAC, Székgyár-P. MÁV.

Május 15a K. MOVE—DTE.
Május 22.: KSC-DEAC, K. MOVE 

—DKASE. DMTF—P. MÁV, Bflrős- 
DTE, DVSE—DTSE, Szákgyár-
DVSC.

Máin* 29.: DVSF—KSC, K. MOVE 
—DTSE, DTE—P. MÁV, DEAC-Bő-

Vasárnap kora délután.
Már javában folyik a 33FC— BTC 

edzőmérkőzés, amikor a fehérúti 
pálya kördombján (nem lépcső még, 
sajnos, csak domb) egy termetes 
alak körvonalai bontakoznak ki a 
ko.'é's háttérből. Az alakja után 
ítélve nem lehet más, mint a 83FC 
keménykezű intézője: Fuchs. És
amint legu . . .  illetve lesétál, látjuk, 
hogy nem tévedtünk.

—  Á, intéző úr, ön alaposan el
késett csapata\ első mérkőzéséről —  
szólítjuk meg.

—■ Nem, kérem, ez élénk tévedés
— válaszol jókedvűen — , én már 
csaknem hajnal óta itt fagyoskodom, 
most csak az öltözőben voltam egy 
kissé melegedni. Bizony már as 
ifijeimet ts végignéztem,. Pfű, mi
csoda jó kis balszélsőnk van . . .

(Ez igen, ez a vérbeli intéző. Ilyen 
hidegben, hóban, fa ib a n  bét mér
kőzést végig „élvezni” —  gondoljuk,
—  ilyen körülmények között érthető, 
hogy a 33-asok ifjúsági csapata ma 
egyike a legjobbaknak.)

De nézzünk csak tovább.
—  Mik a tervei a jövőre nézve f  —  

kérdezzük.
—  Terveink vannak szép számmal, 

de a legszebb, a legnagyobb, a leg
jobban áhított, a —  saját pálya! Ott 
a fogaskerekűnél a Drasche-telken 
talán . . .  talán hozzá jutunk végre a
—  pályánkhoz! De szép lenne, de jő 
lenne. . .  —  mereng’ el a távolba, 
majd így folytatja tovább —  Igyek
szem összetartani a fiúkat. Egy hé
ten kétszer-háromszor összejöveteleket 
tartunk, táneestéket rendezünk és 
igy hál’ Istennek egy kis pénzt is 
egybe kuporgatunk a tavaszi évad 
elejére!

—  Téli edzést
—  Igen, az is van. A  fiúk szorgal

masan tornázgatnalc az egyik budai 
kávéház alagsori helyiségében.

—- Kávéházi helyiségben? —  cso
dálkozunk.

—  Sajnos, ott, mert tornatermünk 
nincsen. így hát jobb híján as is 
megteszi.

—  A  tornán ki a legszorgalma
sabb? —  vetjük közbe a kérdést.

—  Mindegyik igyekszik, már 
amennyire az idejük engedi. Raffai 
különösen szereti a tornát, ő  nagyon 
jó lesz a tavasszal.

—  Erősítés?
Fuchs rögtön válaszol:
-— Kérem, én az őszi csapattal is 

nagyon elégedett vagyok. Szerencsét
len körülmények között is tíz pontot 
szereztünk. Van harminc játéko
sunk. Tessék csak nézni, itt van ez 
as ifjúsági Kangycrka, már most 
*s milyen biztos, tiszta rúgásai van
nak. Sáritz, Raffai tartalékja is 
nagy tehetségű kapus. Azonkívül van 
még egy ifi kapusunk, az is tud!  
Nem félek. A z ifjúsági gárda pom
pás utánpótlás. M ost leigazoltuk 
Kovácsi Il.-St, az öreg rutiniét. Kí
vüle még egy fiatal keménykötésü 
csatár is hozzánk igyekszik. Azt hi
szem, abból is lesz valami.

—  Szóval a bizakodás százszáza
lékos?

—  Remélem, menni fog minden és 
nem leszünk kitéve kiesési izgalmak
nak. A z ehhez még szüftséges tíz pon
tot biztosan megszerezzük. Bizto. 
s a n ... .  mert a _ harminc hármasnak 
nem szabad kiesni. A  harminchárma
sok nem is fognak kiesni. , ,

A ZSE vasamat) kezdi meg az idei 
évadban az edzögyakorlatolcat. Az 
edzést újból Tomecskő, a Vasas volt 
kiváló fedezete vezeti.

* Sovány marad, ha valódi ten- 
geisos és szibériai fenvőkivonatos 
Pilavinban fürdik, 40 fillér.

í árom barátságos mér
kőzést játszik a bajnoki évad meg
kezdése előtt: 24-én az EMTK az 
Erzsebet-uteában, 31-én a Turul TE 
a GvongvSsi-úton. míg február 7-én 
a BSzKRT lesz az ellenfél a Sport- 
utcai pályán.
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Vassrnop liároitávú gy a rn tr- 
SB3/ 8Ü iniii! három gyors- 
t e r c a l f á í ó É  Troppauban

—  Saját tüdő sítón klói —-

Említettük, hogy a EKE trop
paui látogatása alkalmából nem
zetközi gyorskorcsolyázó verseny 
lesz Troppauban. Erre a ver
senyre a BKE futói is meghívást 
nyertek s a gyorskorcsolyázó 
szakosztály négy futó nevezését 
küldte el Troppauba. A  négy 
futó közül azonban csak három 
indul. A  benevezettek: Blaze- 
jovsky, (Mosánszky), Vida és 
Lindner, akik közül Mosánszky 
utazása bizonytalan.

A troppaui verseny távja: 
500, 1500 és 5000 méter. Blaze- 
jovszky és Vida mind a három 
távon elindul, Lindner azonban 
csak a két rövidebben. A gyors- 
korcsolyázókat Mérő László dr, 
kíséri el.

Kiszüüdés
a ; „eslT  iia jB sksáp

— Saját tudósítónktól —

A gyorskorcsolyázók körében 
osztatlan örömet keltett az a hír, 
hogy a magyar bajnoki gyors
korcsolyázóversenyt nem reggel, 
hanem este tartják meg. A baj
nokságot rendező BKE gyorskor
csolyázó szakosztálya ügy ter
vezi, hogy a bajnoki gyorsver
senyt mindkét nap este háromne
gyed 9 órakor kezdi el. Az első 
nap 500 és 5000 méteres futama 
közt bemutató műkorcsolyázás 
lesz.

Női gyorsversenyt
fs terveztek erre a szüneti időre 
g ennek a versenynek valóban itt 
is van már az ideje, hiszen már 
eddig is el vagyunk maradva a 
külföldtől! Vasárnap este ugyan
csak háromnegyed 9 órás kezdet
tel az 1500 és 10.000 méteres fu
tamokra kerül a sor s a két szám 
közti szünetet ismét bemutató 
műkorcsolyázás, női verseny, 
vagy esetleg valamilyen távú II 
osztályú „rudliverseny”  töltené 
ki. A bajnoki versenyre az eddigi 
tervek szerint 50 filléres és 
1 pengős, olcsó belépőjegyeket 
bocsátanak ki.

Ha minden Fői megy,
most vasárnapiéi kezdve egyel- 
lea vasárnapiak sem lesz 

a S íE-jáohokkizúkflak
—  Saját tudósítónktól —

A BKE az évad első felében alig 
jutott nemzetközi mérkőzéshez. A 
helyzet most nagyot javult s a hely
zet most az, hogy az idény végéig 
már egyetlen szabad vasárnapja sem 
lesz a városligeti csapatnak. A 
meccsnaptár ugyanis így fest:

Január 23— 24: Troppau.
Január 30—február 2 : Bukarest, 

Csíkszereda (vagy Brassó) és Kolozs
vár.

Február 6— 7 : Az EHC Zürich
Budapesten.

Február U :  Wiener EV, vagy 
Pötzloinsdorf Budapesten.

Február 21 : Prágában az LTC 
Praha és a Deutscher EHG ellen.

Február 28: Pötzleinsdorf, vagy
Wiener EV Budapesten.

Március 6-tól: Europa-bajnoksag 
Berlinben.

Ezek közül a mérkőzések közül 
néhány még nem tekinthető teljesen 
bizonyosnak, remélhetőleg azonban a 
mérközésnaptár nem szenved mar lé
nyeges változást.

Itt említjük meg, hogy az ^HC 
Zürichtől levél jött s ebben a zün- 
chiek bejelentik február 6-i érkezesü
ket.

MUE— EHC 4:1 (1:0, 1:0,, 2:1).
A MUE-pályán tegnap este játszott 
a két jéghoklcicsapat.

üj nőj világrekord! Nehringowa.a 
lengyel gyorskorcsolyázó világbaj
noknő az engclbergi versenyen 1000 
méterre 2 03.6-ot, futott s ezzel meg
javította Landbeclc 2:08 8-as, világ
rekordját. 500 méteren Nehringowa 
59 mp-es eredményt ért eL

L a t o r  d r . sérü lése 
és B e th le n  L  g ró f  b etegsége  
m ia tt  m e g v á lt o z ik  a  B IC E  trop* 
p á n i c s a p a t á n a k  összeállítása

— Saját tudósítónktól —

A BKE-t üldöző balszerencse-1 védelmet a Lator— Barna pár látja
sorozat csak nem akar elmúlni. Nem 
elég, hogy eddigi összes nemzetközi 
mérkőzései — az egyetlen DEHG ki
vételével — különböző akadályok 
miatt elmaradtak, most a csapat
összeállítás körül is súlyos gondjai 
támadtak.

Kezdjük azon, hogy a BKE-nek 
lett néhány igen jó hátvédje Bethlen 
I. gróf, Halmay és Farkas személyé
ben. Ezek a játékosok lettek volna 
hivatva arra, hogy a La,tor dr.— 
Barna dr. hátvédpárt leváltsák. 
Most, hogy sorra kerül az első való
ban komoly nemzetközi mérkőzés, a 
három hátvéd közül egyik sem „hasz
nálható” . Farkas még a klagenfurti 
FTC-túrán sérült meg, Halmayt a 
BBTE vette kölcsön s a játékos tö
rött állkapoccsal ért haza. Maradt 
Bethlen István gróf, aki viszont 
éppen most lett komoly beteg. Mint 
Lator dr., a csapat kapitánya közöl
te velünk, tüdőgyulladása van s bár 
állapota nem súlyos, elutazásáról szó 
sem lehet.

Ezek után az volt a terv, hogy a

majd el. Tegnap azonban Lator dr. 
labdahokkizás közben a szemöldök
csontjánál -megsérült s lehet, hogy ez 
a sérülés újabb zavart okoz. A seb 
ugyan nem súlyos és remélhető, 
hogy hamarosan beforr, pillanatnyi
lag azonban még bizonytalan, hogy 
Lator elutazhatja a csapattal, vagy 
nem.

A péntek reggel útnak induló csa
pat összeállítása ebben a pillanat
ban ez:

Marx — Weiner, • Barna dr. — 
Jeney, Bethlen Gábor gr., Blaze- 
jovsfcy, csere: Margó, Révay gr.,
Rajnai.

Ha Lator dr. mehet, akkor Rajnai 
esik ki a csapatból.

Megemlítjük még, hogy Weiner 
troppaui útja is kétes volt, mert a 
jeles „all-round-hokkista”  nem akart 
három napra távolmaradni hivatalá
tól. Tegnap este azonban kinyomoz
tak a BKE-ben egy olyan vonatot, 
mely vasárnap éjjel már Budapestre 
érkezik s így Weiner részvétele az 
úton biztosítottnak tekinthető.

A z 1 9 3 2 .  é v i
te n isz b a jn o k o k  e lő d e i

Ki le n® év küzdelmeinek végeredm ényt 
egy kis felsorolás alakjában

—  Saját tudósítónktól —-

3 5 0
3 0 0

S o p o u s e k  E lz a  4 9  m p, 
W it t m a n n  T e r i  4 7  m p ,

a z a z :
a legelső meghízható 

tréninghirek a hölgy gyors- 
korcsolyázókról

(A hídon: Hlavay Erzsi)
— Saját tudósítónktól —

Ott áll a,Tegnap este, amikor a nép (az 
az istenadta nép) letakarodott már 
a jégpályáról és profán csúszká
lásával nem kínozta tovább a le
strapált jeget, egy világoskék sí
ruhás gyorskorcsolyázó jelent 
meg a jégen. Egész jól, de némi
leg lassan gyorskorcsolyázott, 
ergo —  nő volt. Pontosabban 
Wittmann Teri. Pár perc és, pi
ros jégkosztűmös szőke lány jele
nik meg Kimmerling Jimmy ex- 
bajnokunk oldalán. Hosszkorcso
lyával. Jimmy is és Sopousek 
Elza is. Negyedóra múlva ma
gas, de ezúttal sötétkékruhás 
alak lép óvatos lépésekkel és 
hosszú korcsolyával a jégre. A 
harmadik „gyors” is a gyenge 
nem képviselője: Fodor Herta.

A z intenzív női tréning tehát 
folyni kezdett a műjégen.

Wittmann Terit a papája, aki 
egyúttal Vadas Márton műkorcso
lyázó bajnokunk papája is, ta
nítja komoly szorgalommal. És 
Wittmann Teri hátrr.tett kezekkel 
buzgón rójja a köröket. Már a 
hetediknél tart, de meg nem állna.

(—  Jobb is, ha nem áll m eg —  
mondja valaki —  m ert ha megáll, 
mindig fékez és rontja a gyors- 
korcsolyát. . . )

Kimmerling egy lépéssel Sopou
sek  Elza mellett fut és beszél. 
Tanít. Úgy látszik eredményesen, 
mert a piros ruha a szőke hajjal 
megelevenedik s kemény sprintbe 
vág. Igen ügyesen mozog.

—  Mit tudnak időre a lányok? 
— kérdjük Wittmann apát.

A
—  Teri! Gyere ide! Fuss egy 

kört, de erősen. Stoppolom.
Erre már Wittmann maga is 

megjelenik. Teri nekifut és a 
műkorcsolyázóbajnok atyja le
nyomja a stoppert.

Teri fu t  Eltűnik &  hokkipálva 
palánkjai mögött, aztán újra elő
bukkan. Nagy hajrát vág ki a 
végén. Kár. hogy a „cél”  (azaz a 
napa) előtt leáll. Idő: 47 mp. 
Hét kör lefutása után szén. 
500-ra az 1:16— 1:18 mp már 
biztosan menne.

W i t t m a n n  Terit alig fehet le
vinni a jégről.

—  N e m  m e g y é k  m é g  — mond
ja. —  H a d d  n é z z e n  a z  E r z s i .

—  m

titkos

—  A  Hlavay Erzsi, 
hídon és figyel.

Bravó! Éjjeli tréning 
m egfigyelés alatt!

Fodor Herta egyelőre nem megy 
időre. Sehick László, a BKE 
gyorsszakosztályának kiváló elnö
ke .jstílusismében”  részesíti.

—  Jól bedülni, leguggolni, össze 
a lábakat, derekat fordítani a ka
nyarban, satöbbi.

Wittmamiék levonulnak. Schick 
Zsaki a büffében egy rundó eper
konyakot rendel. Nők és Schneider, 
a szakosztályi jegyző nem isznak. 
Bejön Kimmerling is. ö  is edzi ma
gát egyetlen pohár erejéig.

—r- Na hogy m egy?
—  Köszönöm, elég jó formában 

vagyok.
—  Nem  ú g y ! . . .  N ői ágon?
—  J a . . . !  850-re 49 m p!
Számolás. Egész jó idő. Ennek

alapján Sopousek Elza l :1 0 -e n  be
lül is futhat 500 méteren.

— r É s ha még majd a Levitz- 
ky , . . !  —  mondja más.

Erről parázs vita indul meg, 
ami azonban később átcsap arra a 
területre, hogy a hölgyeknek mi
lyen ruhában kell majd verse
nyezni. Miután külföldön ugyan
olyan trikóban futnak a nők, 
mint a férfiak, ez a terv merül 
fel először. Ennek azonban heves 
ellenzői is akadnak. Esztétika.

Aztán változik a téma. De min
dig a női gyorsak körül marad.

Úgy látszik az idők rohanását 
e téren sem lehet megállítani.

( Mellesleg m egjegyezve: mi
nem  is alcarjuk megállítani. Csak 
rohanjon minél gyorsabban. Már 
m int «  „gyorsnő” . . . )

Pénteken kezdődnek meg Ma
gyarország X . fedettpálya tenisz- 
bajnokságai. A jubiláns verseny 
előtt érdemes visszapillantani az 
eddigi elődökre, még mielőtt a 
jubiláris bajnokok hozzáírják ne
veiket a történelmi sorhoz.

1928-ban tartották meg az első 
fedettpálya bajnoki versenyt, 
mégpedig négy számban: férfi és 
női egyesben, férfi- és vegyespá
rosban. Azóta évről-évre ez a 
négy bajnoki szám kerül kiírás
ra. Vegyük sorra az eddigi győz
teseket :

Férfiegyes:
1923. Kehrling Béla MAC
1924. Kehrling Béla MAC
1925. Takáts Imre MAC
1926. Takáts Imre MAC (aki

Kehrlinget 8 :10, 7 :5 ,
6:4, 6:4-re verte a dön
tőben. Ez volt Kehrling 
egyetlen veresége ma
gyar játékostól 20 év 
alatt!)

1927. Takáts Imre MAC
1928. Takáts Imre MAC
1929. Takáts Imre MAC
1930. Krepuska Tibor MAC
1931. Drjetomszky György 

MAC
Női egyes:

1923 de Chatel Márta MAC
1924. W . Soós Jolán FTC
1925. W . Soós Jolán FTC
1926. Baumgarten Magda FTC
1927. Baumgarten Magda FTC
1928. Baumgarten Magda FTC
1929. Sehréder Lászlóné BLKE
1930. Baumgarten Magda UTE
1931. Sehréder Lászlóné BLKE

Férfipáros:
1923. Kehrling— Kelemen MAC
1924. Kehrling— Fittler MAC
1925. Takáts M AC— Jacobi 

BBTE
1926. Takáts— Kirchmayr MAC
1927. Takáts— Kirchmayr MAC

lőj sikerült jégünnepélyt rendezett 
az elmúlt vasárnap a fasori jégpá
lya. Különösen a tréfás számoknak 
(zsákbanfutás, virsli- és lepényevés) 
volt igen nagy sikere. Az ünnepély 
keretében gyermek gyorskorcsolya, és 
táncverseny is lebonyolításra került 
a következő eredménnyel: 300 m (6—  
8 éves korig): 1. Gruber Gerda. 1000 
m  (8— 10 évig): 1. Mülier Vera. 1500 
m (10— 12 évig): 1. Vajda Endre.
2000 m (12— 14 évig): 1. Augsbur- 
ger Erzsi. 2500 m (14—16):, 
Novak István, 2 Herzogovits Gvörgy, 
A  táncversenyt a Márkus—Széesi- 
pár nyerte.

'patáméit, ptatenet is 
érttel.el»én»el legolcsóbbat Morzsányinál fuuípe* í¥. tér.. 
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1928. Bánó 
MAC

1929. Bánó 
MAC

1930. Bánó 
MAC-

1931. Straub 
BEAC

BBTE— Krepuska 

BBTE— Krepuska 

BBTE— Krepuska 

E.— Straub J*

Vegyespáros:
1923. Kehrling MAC— Paksyn# 

BLTC
1924. Kehrling— Krencsey 

MAC
1925. Kirchmayr— K. Bársony 

Dóra MAC
1926. Kehrling MAC— Paksynl 

BLTC
1927. Hegyossy— Schréderné 

BLKE
1928. Dörner Arad— Baumgar

ten FTC
1929. Bánó BBTE— Paksyné 

BLKE
1930. Dörner e. k.— Baumgar

ten UTE.
1931. Silbersdorff— Schréderné 

BLKE
Ez tehát az elmúlt 9 esztendő 

győzelmi sorozata. Érdekes, hogy 
az idei bajnoki verseny egyetlen 
számában sem lehet arra számí
tani, hogy a tavalyi védő meg
védje bajnokságát.

„Az Egyesült-Államok teniszező* 
vétségé newyorki ülésén kimondta, 
hogy a gazdasági viszonyokra való 
tekintettel ebben az évben nem küld 
USA-versenyzőt a wimbledoni torná
ra”. Ezt a hírt közük újabban állí
tólagosán jól értesült forrásból. Ez
zel szemben a Nemzeti Sport már 
tavaly, a Davis Cup zőnadöntő után 
megírta, hogy Sámuel Hardy, az 
amerikai DC csapat kapitánya már 
akkor elhatározta az amerikai ver
senyzők távolmaradását Wimbledon
tól. Mégpedig, nem a gazdasági vi
szonyok miatt, hanem azért, mert a 
salakpályán játszandó DC zóna-döntő 
előtt nem akarja versenyzőit a wim
bledoni gyepre vinni.

SSSSöEfe
Nagykőrösön vasárnap asztali te

niszverseny volt. Csapatban: 1. Kecs
keméti SC (Dénes, Sugár, Révai, 
Petrovay), 2. MOVE NTVB (Soós, 
Babos, Cser, Jeley), 3. Gimnázium 
(Bárány I., Bárány II., Fenyves, Kal
már). Előverseny: 1. Fenyves (Gim
názium), 2. Soós MOVE NTVE, Dé
nes KSC és Révai KSC.

A Tolnavármegyei Sport Egylet 
házi birkózóversenye. A  TSE birkózó- 
szakosztálya vasárnap tartotta meg 
Szekszárdon első nyilvános házi bir
kózóversenyét. Az alig egy évvel 
előbb alakult egyesület futballszak
osztályának működéséről a lejátszott 
mérkőzések eredménye után megálla
pítható az, hogy a sport e terén a 
szekszárdiak jól megállják helyültet, 
Most az egyesület birkózószakosztá
lya bizonyította be, hogy szép remé
nyekre jogosító működést fejt ki 
A TSE birkózószakosztályának szép 
eredménye annak tudható be, hogy 
élén dr. Radó Gyula ügyvéd — az 
MTK birkőzószakosztályának a há
ború előtt éveken keresztül volt ve
zetője és edzője —  áll. A verseny 
részletes eredménye: Légsú’.y; Hepp 
győz Steiner és Márkus ellen tussal, 
Márkus győz Steiner ellen tussal 
Pehelysúly: Balti győz Markő ellen, 
Leposa győz Káh ellen tussal. A  dön
tőben Leposa győz pontozással Baki 
ellen. Könnyűsúly: Vesztergombi
győz Máté ellen, Bóvári győz Sze- 
remlei ellen tussal. A döntőben Vesz
tergombi győz pontozással Bóvári el
len. Máté Markó ellen tussal. Kis- 
középsúly: Támer győz tussal Búzás 
ellen. Több induló nem volt. Nagy
középéül: Hradek győz tussal Né
meth ellen, Budai győz pontozással 
Kovács ellen. Ezután a verseny két 
legjobb résztvevője: Hepp és Hradek 
iskola birkózást mutatott be.

A szakbizottság mai ülésén másod
fokon kerül tárgyalásra az FTC 
óvása, amelyet Simó túlsúlya miatt 
adott be. Simó ugyanis 25 dekával 
volt nehezebb a súlyhatárnál az után- 
mérlegelésnél. Az NSC intézője ezt 
azzal magyarázza, hogy Simó köz
vetlenül a mérlegelés után eveit. 
Ez a tényeknek meg is felei. Az el
lenőrző hivatalos személyek azonban 
azt is megállapították, hogy Sinró 
súlya körül tényleg már az első mér
legelésénél sem lehetett min
den rendben. Az FTC abban 
az esetben, ha az óvásnak 
helyt adnak, megelőzi csoportjában a 
Bp. Vasutast.

Készülődés a közgyűlésre. A MÖR*-
ben vasárnap délelőtt 11 érakor 
tartják meg az idei tisztújító köz
gyűlést. Amióta a szövetség a bir
kózó szövetségből kivált, nem volt 
oly harcra kilátás, mint az idén. Az 
ellenzék —  az Alkotmánypárt —  
mint azt a vidéki egyesületekbe* 
intézett felhívásában elmondja, töké
letes és gyökeres rendszerváltozta
tást követel. Azt a vezetőséget akar
ja eltávolítani helyéről, amelynek 
működése alatt az Skölvívősport oly 
lendületet vett, hogy ma számottevő 
tényező Európában. A  sikerre az el
lenzék, az előjelek után ítélve, nem 
nagyon számíthat. A hetek éta folyó 
agitációnak eredményeként a vidéki 
egyesületek javarésze tiltakozott a* 
ellen, hogy őket az Alkotmánypárt
hoz számítsák. Ugyancsak így tett a 
főváros négy nagy egyesülete Is. A 
döntő összecsapás, beavatott helyről 
nyert információ szerint az elnök
ség kétharmados többségét eredmé
nyezi majd
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11 csepeflajiiÉsíi állása és a szomliat— vasárnapi lortíüíó
Úgy szép az élet, ha zajlik! 

Ezt a tételt a sportra is lehet al
kalmazni. Úgy szép a sport, ha 
zajlik. Viszont a tételt így csalt 
a nézők szeretik. Az egyesületi 
szurkolók már kevésbé. Különö
sen most, a csapatbajnokságok 
idején, amikor minden elvesztett 
pont egyre távolabbi ’ vidékre 
viszi a bajnokságot.

Ez is előfordult most szomba
ton és vasárnap, amikor a Bp. 
Vasutas és az FTC cserélt he
lyet csoportján belül. A két cso
portban a helyzet a negyedik 
forduló után a következő:

Szerda, 1982 január 20.

A) csoport
1. BTK 2 2 __  _ 25:7 4
2. BSE 2 1 —  1 17:15 2nO. BTC 2 1 —  1 16:16 2
4. HAC 2 —  2 6:26 —

B) csoport
1. B. Vasút. 2 2 —  — 19:13 4
2. FTC 2 1 —  1 20:12 2
3. NSC 2 1 —  1 17:15 2
4. MÁV 2 -------- - g 8:24 —

A s am erikai fúraszerzödés- 
se k  se híre, se karaira, 
pedig az AAU távirata  
szerint éppen egy hó
napja tették postára

Saját tudósítónktól

Január eleje óta érdekes társas-, 
játék dívik az úszószövetségben.

I A ré:neí:ek elfogadták a Budapest 
. . . . .  _ ----- A —Berlin vízipólórnérközés kapcsán

társasjáték nagyon egyszerű es ezért tett javaslatunkat, hogy a revánsra
lyóo-oan Berlinben kerüljön a sor.

A  helyzet most már kezd tisz
tulni, Lassan kialakul a csopor
tok erőviszonya és a döntőben 
összecsapó párokat is látni lehet 
már. A  kiírás szerint ugyanis a 
csoportok győztesei döntik el 
egymás között az elsőség kérd 
sét. Az eddig mutatott formák 
alapján a Bp. Vasutasnak, BTK 
nak és FTC-nek van erre a lég 
több reménye. Meglepetést a BTC 
okozhat.

_ A végső szót a szombati és va 
sárnapi mérkőzések eredrnánv 
fogja kimondani, amikor az NSC 
— MÁV, BTK— HAC, illetve 
Bp. Vasutas— FTC és BSE— BTC 
mérkőzés kerül eldöntésre. Szom
baton meglepetés elörelátbatóla_ 
nem akad maid, mert az NSC és 
a BTK könnyű győzelmet arat 
hat. Vasárnap már nagyobb iz
galomra van kilátás. Az FTC a 
Bp. Vasutassal kemény csatát 
vív majd és a BTC— BSE mér
kőzés is hasonló izgalmakat 
ígér.

Zailásban lesz tehát bőven ré
szünk szombaton is, meg vasár
nap is.

Kocsis újabb győzelme Amerika 
bán. Kocsis Antal, newyorki jelenté
sek szerint, tegnap 10 menetes küz
delemben biztos győzelmet aratott 
Ruggíeri ellen. Igen értékes ered
ményt könyvelhet el ezzei a győzel
mével „Tóni”. Ruggieri olasz szár 
mazásü ökölvívó, már meg:ehetősen 
régóta él kint Amerikában. Jó képes
ségeiről tudunk. Nincs az első tíz 
között, de szorosan az élcsoport után 
következik.

A Bp. Vasutas elfogadta a pozso
nyi Slavia meghívását. Jelentettük 
már, hogy a pozsonyi Slavia február 
közepére meghívta, a Bp. Vasutas 
ökölvívóit. A megindított tárgyalások 
igen_ hamar eredményre vezettek. A 
Slavia a lég-, bantam-, könnyű-, 
welter- és középsúlyban tud ellenfelet 
állítani és ezért ebben a súlycsoport
ban kért magyar versenyzőt. A Bp. 
Vasutas a következő csapatot küldi 
fel Pozsonyba; Gera, Erős, Fritsch, 
Lénárd és Farkas. A Slavia meghí
vásában _ erősen ragaszkodott Énekes 
személyéhez, akinek szereplését azon
ban az egyesület —  a Bp. Vasutas 
— nem tudja biztosítani. Ugyan 
abban az időben a magyar váloga
tott csapat tudvalevőleg Dániában 
mérkőzik és a válogatott csapat 
egyik állandó tagja Énekes. A Slavia 
—Bp. Vasutas mérkőzést február 
14-én rendezik meg Pozsonyban.
_ Krisztián-Samler. Ez a két név 
igen érdekesen kerül így egymás 
mellé a MIIÉ ajánlási ívén. Évek 
hosszú során át a két név külöu-kü- 
lön szerepelt. Az elnökség, illetve a 
BTK küldte be őket a szövetség ta 
nácsába. Krisztián annakidején a 
Lapterjesztők között vitt nagy szere
pet és termelte ki a legjobb ökö*ví 
vékát, most pedig mint bíró arat 
elismerést. Semler a BTK ökölvívó 
szakosztályában szerzett érdemeket, 
míg a közelmultbau megunva az 
örökös kicsinyes torzsalkodást, kilé 
Peti onnan. Mindkettő az ököivívó- 
eport régi harcosa és eddig elért 
eredményeik megbee&ü'ését jelenti oz 
az ajánlás Igen érdekes különben, 
hogy a MUE, amelynek eddig nem 
volt aktív ökölvívója. a legjobban 
fölszerelt ökölvívó alkalmatosságok
kal rendelkezik. Az újonnan alakult 
egyesületek között egy sincsen, 
melynek, mint a MUE-nak. nyolc 
pár kesztyűje volna. Még hozzá va
donatúj! Krisztián és Semler most a 
nyole pár kesztyűhöz szervezi az 
ökölvívókat és rövidesen elhangzik 
majd a szorítóban a bejelentő ajká 
Jól; Szabó Péter MUE . , ,

széles körökben játszák. Az egész 
annyiból áll, hogy az ember meg
kérdez egy MUSz-vezért, elsősorban 
Donáth Leót:

—  M egjö tt?
Mire 5:
—  Nem?
Ezt naponta meg lehet ismételni,

a válasz mindig ugyanaz, de a kér
dező és a felelő változik. A  helyzet 
nem.

A helyzet ugyanis az, hogy a 
MUSz amerikai túraszerzödése, 
amelyben a MUSz-nak háromhetes 
urat, különvonatot, Paramount- 
Hotelt —  természetesen mindezt 
aranylánccal — helyeztek kilátásba, 
két amerikai távirat szerint is de
cember 22 óta úton van.

Az egyik táviratot Bonyhárd 
László, a másikat az AAU maga 
adta fel, jelezvén, hogy a túraszer
ződés az eredeti dátumokkal útba 
indíttatott.

_ A Donáth dr. címére érkezett 
távirat hiteles szövege ez volt:

Newyork december 2:3
szerződés ma este postára adva 

eredeti dátumokkal

arnatletic
Ez az arnatletic az Amerikai Atlé

tikai Szövetség sürgönyeimé és sür
gönyjele.

Donáth Leó dr. a távirat vétele 
után azonnal „igazolta” a távirat 
kézhez vételét hosszabb levélben, 
amelyet az amerikai szövetségnek 
január 4-e táján meg kellett kapnia. 
Ebben Donáth közölte, hogy öröm
mel veszi tudomásul, hogy az eredeti 
terminusokat meg lehetett tartani 
és hogy várja a szerződést.

Minthogy azonban a szerződés a 
mai napig sem érkezett meg, noha 
éppen kétszer megtehette volna az 
oda-vissza vivő utat, Donáth a napok
ban újra irt Amerikába. Ez alkalom
mal közölte, hogy a szerződés még 
mindig nincs itt,

lehetséges, hogy elveszett,
kéH tehát, hogy küldjék meg a szer
ződés másodpéldányát,

Ez a levél a napokban már az 
amerikai illetékes hatóságok kezében 
lesz s mindenképpen világosság da
rui a kérdésre, mi is történt tulaj
donképpen a szerződés körül? 

Elveszett?

Sietas jön , Witienberg helyett,

MepÉli a KISQK jégiokkikajioksíit
Tegnapi eredm ények

— Saját tudósítónktól —•

A  KISOK jóghokki bajnokságának 
első mérkőzéseit két pályán bonyolí
tották le tegnap. A BKE-pályán és 
a BBTE-pályán, két-két mérkőzés 
zajlott le.

Az eredmények a következők: 
BKE-pálya mérkőzései:

VII. Ág. h. ev. g.— IV. Eötvös r. 
W:1 (3:1, 4:0, 3:0). Bíró; Minder 
Frigyes. Ág. ev.: Singer — Kopp, 
Nagy — Szirmai, Geiger I., Geiger
II. Csere: Magyari. — Eötvös: Hoff- 
linger —• Stefanovics, Neuwirt — 
Lajta, Hitiig, Gofleth Csere: Fischer, 
Dénes. Az Ág. ev. csatárai nagyon 
önzők voltak, de így is fölényesen bán
tak el az Eötvös gárdájával. GóTö- 
vő: Geiger II. (6), Geiger I. (3),

mert a német Európa-rekorder már Szirmai, illetve Lajta, 
másképpen állapította meg nyári V. Berzsenyi rg.— VII. Izraelita rg. 
programját. A mj úszóinknak egy- 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). Bíró: Neogrády.
előre még Sietas is sok,

Coőtali egy kicsit korán akar jönni 
a MUSz jubileumára. Tegnap érke 
zott l̂evelében közli, hogy március
15. és IC-án szívesen rendelkezésre 
ál! Budapesten, mert élete legszebb 
napjai voltak a budapesti Európa- 
bajnokság alkalmával itt töltött idők.

A franciák lemondták az amerikai 
túrát, amelyet a magyarokkal csi
náltak volna végig s amelynek sor
sáról ma külön cikkünk számol be 

Staudinger, az osztrák müugró 
Európa-bajnok, áld Pársban „nekünk 
ugrott”, szintén itt lesz a MUSz 
májusi ünnepi versenyén.

A Hungária Evezős Egylet szer 
dán, január 20-án este fél kilenc óra
kor tartja XX. évi rendes közgyűlé
sét az Országos Kaszinó kü' ön tenné 
ben. A közgyűlést ünnepi vacsora 
követi, amelyen Albrecht kir.- herceg, 
as egyesület díszelnöke is résztvesz,

IFJÚSÁG%

Vagy elveszett, mielőtt útba indult 
volna?

Megjelent az úszómester vizsgáló
bizottság szervezeti szabályzata. A 
hivatalos lap tegnapi száma közölte 
az Úszómester Vizsgáló Bizottság 
szervezeti szabályzatát és ügyrend
jét. A szabályzat szerint a bizottság 
elnökét az OTT elnökének javaslatá
ra a kultuszminiszter nevezi ki. A 
kinevezett elnök javaslatának meg
hallgatásával pedig egy előadót és 
három bizottsági tagot, akik közül 
kettő a MUSz köréből, egy pedig az 
úszómesterek közül nevezendő ki 
Hivatalból tagja a bizottságnak a 
belügy-, közoktatásügyi miniszter, 
a Testnevelési Főiskola, a Honvéd 
Sportoktató Tanfolyam egy-egy kéo- 
vise’öje, az OTT két képviselője, akik 
közül az egyiknek sportorvosnak ksll 
lenni. Vizsga szükség szerint, de le
hetőleg minden év május havában 
tartandó. A jelölteknek jártasoknak 
keli lenni a mell- és gyorsúszásban 
(a hátúszásról nem vesz tudomást a 
rendelet), kell -ismerniök az uszodák
ra és fürdőkre vonatkozó hatósági 
előírásokat, stb., legalább 21 évesek
nek kell lenniök és négy középiskola 
elvégzését igazolniok

Úszás Oroszországban. Az orosz 
úszósport nagy fejlődésére mutat az, 
hogy ma legjobb sprintereik már 

03 mperc alatt ússzák a 100 mé
tert. Khunim és Kitajeff az élen álló 
két úszó egyformán kiűszta ezt az 
időt. Utánuk következik: Klitere’a
1:0-4 mp, Podjonkevie és Anovjeff 

:05 mp.
Tűzoltó úszóverseny. Vasárnap este 
órakor a Nemzeti Sportuszodában 

rendezik a budapesti tűzoltók házi
versenyüket. Az előjelek szerint a 
derék tűzoltók nagy tűzzel birkóznak 
meg — a vízzel. S reméljük az uszo
da kezelésében épp oly otthon lesz
nek, mint a Niagarában.

A KISOK kosárfaMatoinoksá' Kának döntő róizései
Saját tudósítónktól —

A kosárlabdadöntőbe jutott csapa 
lók legutóbbi mérkőzései éppoly erő 
és izgalmas küzdelmeket hoztak, 
mint az elmúlthetiek. A csaknem 
egyenlő játékerővel kiálló csapatok 
között legtöbbször a szerencsésebb 
győzött. Eredmények:

VII. Baross fk — V I Wesselényi fk. 
27:13 (0:5/. Bíró: Pál. A vesztes csa
pat tartalékos felállításában is csak 
balszerencse miatt kapott ki ily gól- 
aránnyal. Góldobók: Bolla (9), Sztan- 
kovies (8) és Tichy (10) illetőleg: 
Zsemlye (11) és Molnár (2).

IX . Szt. István fk.—V II. Rákóczi 
fk. 27:25 (7:131. Bíró: N o:h , A végig 
vezető és pompása játszó Rákóczi fk, 
csak az utolsó percben veszti el 
csatát a szívósan küzdő és az ira
mot jobban bíró Szt István fk. el
len. Góldobók: Pítrik (19), Szatmáry 
és Velkey (4—4), illetve Kemény (14) 
és Bíró (12).

VII.  Izraelita. rg.—X  Szent László 
rg. 57:23 (27:11) Bíró: Bóka. A győz
tes csapat könnyűszerrel győzött 
Góldobók: Salgó (35). Bátki (17) és 
Glattstein (4), illetőleg Koílarovits 
II. (16), Kreisler (5) és Béta (2).

VII. Rákóczi fk.—X . Szt. László 
rg. 30:22 (15:11). Bíró: Noeh. Izgal 
más, érdekes küzdelem. Góldobók: 
Kemény (22), Höss (5) és Bíró (3), 
illetőleg Kollárovits I. (12), Kolláro- 
vits II. (8) és Kreisler (2).

V II. Izraelita rg.—V l. W esselényi 
fk. 35:21 (7:10). Bíró: Bóka. A felső
kereskedelmi csapata csak igen szí
vós küzdelem után. a játékidő végén 
adta meg magút. Góldobók: Sa’gó 
(21), Bátki (9) és Glattstein (2), illet
ve Zsemlye (17), Apáfhy és Molnár 
(2-2).

V II. Baross fk.—IX . Sst. István fk. 
38:20 (15:15). Bíró: Bál. Szép. érde
kes küzdelem, amelyben a Baross 
fk., a II. félidőben biztosabb kézzel- 
bedobó játékosai révén, jut győze
lemhez. Góldobók: Bolla (22) s Tichy 
(16), illetve Pitrik (15), Veikéi (6) és 
Szatmáry (8).

Ma délután 4 órakor a IX. Szt. 
István fk.—VI. Wesselényi fk.
(Noeh), 4 óra 50 perekor VII. Izrae
lita rg.—VIL Baross fk. (Bóka) mér
kőzik.

A KISOK. fegyelmi bizottsága a 
VII. Rákóczi fk óvására a IX. Szt. 
István fk—VII. Rákóczi fk. bajnoki 
kosárlabdamérközésének ú ira játszá
sát rendelte el és Mick (IXL Szt. 
István fk.) játékost 2 bajnoki mér
kőzéstől eltiltotta.

Berzsenyi: Klug — Büchler, Fellner 
—• Praxatoris, Stein, Halmann. Cse
re: Klein, Molnár. —  Izr.: Szoffer
L. —  Schwarcz, Szemére —  Csángó, 
Wachmann, Klein. Csere: Bohner, 
Zsoldos, Elek. Az Izr. végig többet 
támadott, mégis a lelkesebb Berzse
nyi győzött. A Berzsenyiben Klug, 
az Izr. rg.-ben Wachmann játszott 
kitünően.

BBTE-pálya mérkőzései s
II. Hunfalvy fk.—VII. Madách g. 

3:2 (3:1, 0:0, 0:1). Bíró: Tatár. Hun
falvy: Beck — Weisz, Hormányi — 
Kutas;, Stoics, Probászka. —  Ma
dách: Hajner -— Csángó, Davidovics 
— Bergen, Kerekes, Vermes. Gyenge

játék, a döntetlen eredmény lett vol
na igazságos. Góllövő: Stoics (3)s 
illetve Berger és Kerekes. A győztes 
csapatban Stoics, a vesztesben Kere- 
kés játszott legjobban.

IV. Kegyesrendi g. B)—VIII. Ben.. 
cés r. 1:0 (1:0, 0:0. 0:0). Bíró: Ta
tár. Kegyesrendi: Leopold — Gecső, 
Székely Enyedi, Vértesi, Czukor. 
Csere: Ősz. —  Bencés: Győrfi —  
Horváth, Ócskái — Müller, Luszka, 
Szarvas. Erős küzdelem folyt, & ke* 
gyesrendiek csak nagyobb korcsolyá
zó tudásuk révén kerültek kj győz
tesen. A gólt Gscső ütötte. A Ke
gyesrendi g.-ben Leopold, Gecső és 
Czukor, a Bencésben Luszka és 
Szarvas kitünően játszott.

Ma,
szerdán

a következő mérkőzéseket bonyolít, 
ják íe:

Szt. István rg.—Gyakorló g., BKE- 
pálya. fél 3.

Kölcsey rg.—Kemény r., BKE-p-, 
negyed 4.

Eötvös r.— Hunfalvy fk.. BBTE-p.,
fel 3.

Zrinyj rg.— Berzsenyi rg., BBTE- 
pálya, negyed 4.

A
csütörtöki

meccsek a műjégen 
folynak le:

két pályán

Madách g.—Ág ev. g., fél 3.
Itáy rg.—Szent István rg., fél 8, 
Berzsenyi, rg.— Kegyesrsndí g. I„ 

negyed 4.
Kemény rg.— Kér. Ak., negyed 4,

m m m m

A B írá k  Bizottsága tegnapi 
Intézkedéseivel kiküszöbölte 

az  ellene emelt kifogások
okait

Ezzel a vívás békéje megkötöttnek tekintheti
—  Saját tudósítónktól —

A  Bírák Bizottsága Schenkcr 
Zoltán ezredes elnökletével ülést 
tartott tegnap este. Az ülésen 
Schréder előadó, Doros, ühlyarik 
rendes tag és Hoffmann és 
Gerde szövetségi kiküldött vett 
részt A BB tegnap foglalkozott 
azzal a javaslatával, melyet a ta
nács elé terjeszt és amelyben ja
vasolja, hogy bizonyos számú 
versenybírót, olyanokat, akik 
bíráskodás, vagy a vívás terén 
nagy érdemeket szereztek, örökös 
tiszteletbeli zsűrielnökké minő
sítsenek. A  javaslatnak most a 
konkrét részével foglalkozott a 
bizottság és megállapította a 
névsort is, amely azonban még 
nem telies s a későbbi időben 
valószínűleg ki fog bővülni. A 
névsor: Rakovszky Iván, Palla- 
vicini György, Bányász Jenő, 
Dunay Bertalan, Filótás Ferenc, 
Fuchs Jenő, Garay János, Gerde 
Oszkár, Hoffmann Géza, Kren- 
crey Géza, Lichteneckert András, 
Mészáros Ervin, Rády József, 
Bozgonyi György, Schenker Zol
tán, Schwartz Tibor, Tóth Péter. 
Werkner Lajos. Hajdú Marcell. 
Porteleky László.

Mint, látható, ebben a listában 
ma is működő bírák legjelesebb
jei is szerepelnek.

A tiszteletbeli zsűrielnökség 
tehát nem nyugdíjazást je
lent, hanem megtiszteltetést

s ez az „állás”  mindenkor felül- 
áil a mindenkori BB által hozható 
vátoztatásokon.

Foglalkozott ezenkívül a bizott
ság a vidéki bírák kérdésével is. 
Az intézőbizottsággá! karöltve el- 
íatározták, hogy javaslattal fordul
nak a tanács elé, amely a verseny- 
szabályok módosításával módot ad 
arra, hogy a vidéki másodosztályú 
bírákat elsőosztályúvá és az elsö- 
osztályúkat elnökké minősítsék 
anélkül, hogy azok a fővárosi vivők 
számára előírt versenyeredménnyel 
rendelkeznének.

Ezekkel az intézkedésekkel a 
BB kiküszöbölte azokat a ki
fogásokat, amelyeket tárgyi
lagos kritikus ellenük fel

hozhatott
ezzel biztosra vehető, hogy a ví

vás békéje, hála a sport igazi sze

retedének és mindkét fél megérté
sének, meg van mentve. Az olimpia 
évében még fokozottabb létkérdés, 
mint egyébkor! Értesülésünk sze
rint a MAC megfontolt gondolko
zás ú elemei most már teljes mér
tékben meg vannak elégedve a BB 
intézkedéseivel, amit igazol az is, 
hogy Pillér tervezett lemondását 
függőben tartotta g csupán egész 
jelentéktelen, túlzókból álló csoport 
nem hajlandó az általunk lg anv- 
nyira követelt békét megkötni. Ez 
a kis csoport azonban egyedü áll 
felfogásával s nem számíthat arra, 
hogy a nem MAC-isták, akik jogos 
panaszuk esetén objektiven mellet
tük állottak, most túlzásukban is 
velük tartsanak. Akkor pedig 
máris csatát vesztettek.

A  fegyelmi bizottság Hoffmann 
Géza tábornok elnökletével ülést tar. 
tott tegnap. A fegyelmi tárgysoro
zatán Kabos Endre és Spitzer Ernő 
fegyelmi ügye szerepelt. Az ügy 
előzményei a nyári BSzKRT szabad
téri versenyére nyúlnak vissza. Ezen 
a versenyen Kabos szövetségi képvi
selő és Spitzer versenybíró volt. A  
fegyelmi bizottság mindkettőjüket 
megintésre ítélte. Kabost azért, mert 
a mai napig sem nyújtotta be a ver
senyről szóló jelentését, jóllehet óváa 
is előfordult a versenyen, Spitzer 
pedig azért részesült megintésben, 
mert bíráskodás közben valamelyik 
vívónak bíráskodásával összefüggő 
hangos megjegyzést tett. Az ítélet
ben az összes felek megnyugodtak.

Az első v. Somogyi-vándordíjáé 
versenyt rendezi vasárnap a Nyugati 
kerület Szombathelyen. Vitéz Somo
gyi tábornok nevére vándordíját ala
pított a nyugati kerület háromtagú 
kardcsaoatok számára. A. versenyben 
nemcsak egyesületek és vívótermek 
indíthatnak csapatot, hanem minden 
foglalkozási, vagy egyéb testület. A 
szombathelyiek 20— 25 csapat indulá
sára számítanak. A verseny győztese 
egy évig védi a Somogyi-serleget, 
melyet háromszori egymásután, vagy 
négyszer  ̂sorrend nélkül való győze
lem eseten végleg megnyer a győz
tes.

Pillér György kétszeres Európa- 
bamokunk Parisból való hazatérése 
után hosszabb sítúrára ment. Most 
a sítúráról fa hazatért- és elkezdte 
rendszeres trenmgjét, Egyelőre ver
senyen nem indul s a TVC hármas 
versenyére sem nevezett.
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Bilgeri a M átrában
Egy hét a Mátrában Bilgerivel, 

40*000 síző oktatójával, a hegy és 
a hó szerelmesével, aki eljött Ausz

triából tanítani a magyarokat —•
barátságból

— Saját tudósítónktól —

Abban a szerencsében; volt részem, 
hogy jelen lehettem azon. a síoktató 
tanfolyamon, amelyet a hovédelmi 
minisztérium meghívására Bilgeri 
György tartott a Mátrában január
11. és 30. között.

Akinek valami köze van a síhez, 
biztosan hallotta már Bilgeri nevét,

hiszen csaknem négy évtized óta első 
zászlóvivője Európában az alpiniz- 
mnsnak s a fehér hegyek közleke
dési eszközének: a sínek.

Akkor hallottam először a Bilgeri 
nevet, amikor, még a háború, előtt, 
egy Mrpátalji kis városban először 
ütötte fel fejét a sí-láz. Akkor hal
lottuk, hogy messze Tirolban van 
egy daliás császárvadászfőhadnagy, 
akinél biztosabban senki sem áll a 
sítalpán . . .

A  daliás főhadnagyból azóta nyu
galmazott császári és királyi ezredes 
lett, sőt osztrák kormánytanácsos, 
de 56 évével ma is friss és ruga
nyos, ma is tökéletes biztossággal 
mozog a legmeredekebb lejtőkön is, 
fut, Ugrál, mint egy eleven oktató
film, eleven propagandája a téli 
sport, a sízés páratlan ifjúságőrző 
erejének. •

Bilgeri fanatikusa a hegynek és a 
hónak.

Évente átlag hét hónapot sízik. Át
lag 25 tanfolyamét vezet személye
sen (nem beszélve tanítványai tan
folyamairól). 38 év alatt több, mint 
40.000 tanítványt oktatott a sízés 
tudományára. És mindezt úri pasz- 
szióból csinálja. Amint mondja:

— Ich mache es nicht beruflich. 
Mur für den Alpinismus und für dia 
ílebung des Volkes. (Nem kenyérke- 
rosetből csinálom. Csak az alpiniz- 
musért és a nép emeléséért,

•
Bilgeri nagyon szeret minket, ma

gyar népet. Nagyon sok magyart, 
katonatisztet és civilt oktatott már 
s nagyon büszke III. osztályú ma
gyar érdemkeresztjére, amivel Ma
gyarország kormányzója tüntette ki. 
Tavaly nyáron egyenesen azért uta
zott Budapestre, hogy a fölterjesz
tésért köszönetét mondjon Gömbös 
Gyula honvédelmi miniszternek.

S nagyon büszke angyalor.címeres 
ezüst cigarettatárcájára is, amit a 
honvédfőparancsnokságtól kapott.

Most éppen a Patecherkofelen, 
Innsbruck mellett tartott tanfolya
mot, de a mátrai meghívás kedvé
ért félbeszakította ottani dolgát, he
lyettesére hízta a tanítást. Felült a 
vonatra és jött, mert:

_  óh, nagyon jól érzem magam a 
magyarok között. Ügy jövök ide, 
mint régi jó bajtársaim _ közé. Ahol 
még őrzik az egykori kitűnő baj
társi szellemet, ami nekem annyira 
hiányzik.

Tíz napig tanította mátrai magyar 
tanítványait s utána rögtön indult 
vissza — a Patschexkofelra. Egyéb
ként a. felajánlott vasúti költségnek 
csak a felét fogadta el, mert — fél- 
jegye van. .

Ma talán lehet ezen csodálkozni is. 
*■

Bilgeri részes a bregenzi Bilgeri; 
gyárban, amely három fivéré s a mi 
Bügerink a műszaki tanácsadó. A 
gyár sítalptól és kötéstől kezdve 
viaszig minden sífelszerelést gyárt 
Itt, Bregenzben van otthon Bilgeri 
ezredes, ha —• otthon van. Mert- rit
kán van otthon. Mint mondja:

.— Csak a két nyá/ri hónapban, 
amikor mégis csak jobban szeretek a 
bódéra tóban ülni, vagy yachtomon 
Jtttjókázni.

Nyári tanfolyamokat is szokott

tartani, nemcsak sízőknek, de szikla
mászóknak is, hiszen sziklamászás
ban és lavinaismeretben is első
rendű szaktekintély. Mert az alpiniz- 
mus tudományának a sí csak egyik 
része s Bilgeri egyetemes tudora az 
alpinizmusnak,

•
Nagy forgalom volt Mátraházán az 

elmúlt héten. A  Bilgeri-tanfolyamon 
kívül ott volt a katonai sportoktató 
tanfolyam is, amely a katonai síbaj
nokságokra készült Előbbi Liehten- 
eckert András ezredes, utóbbi Rádí 
József alezredes és Pillér György 
százados vezetése alatt

Pillér is Bilgeri-tanítvány s így a 
sportoktató tanfolyam hallgatói is 
Bilgeri szellemében nyerik el a sí- 
kiképzést. A  sportoktatók — tisztek 
és altisztek — erősen dolgoztak min
dennap. Pillérrel az élükön. S ví
vóink meg fogják látni, hogy ez a 
téli szabadtéri munka csak használ 
a vívóformának, mert pihenés az 
idegenek, általános felfrissülés a 
pesti falak között elfásnlt testnek.

(A híres mátrai kövek ngyan meg
tréfálták kissé Pillért. Egy bukásnál 
jobb hüvelykujján csúnyán hátra
tört a köröm s a vérző seb nem 
sok jót ígért a vívőszezónre, hiszen 
a sérült újjal egyideig nem lehet 
megszorítani a kard markolatát. De 
nem azért téli és nyári sportokban 
egyaránt edzett vasfizikum a Pil-

örülhetett a hónak, amelyhez pedig 
mai devizaviszonyaink s mai hatá
raink között eljutni ezen a télen —  
eddig legalább —  olyan nehéz volt.

Hányán epedtünk. a hó^után  ̂ de
cemberben és január első felében, 
pedig a Kékes itt van nem messze 
tőlünk. Az épülendő Kékes-szálló 
építészei, akik a bátor kezdeménye
zésű vállalkozás előmunkálatait vég
zik odafent, már túl vannak a 30. 
sínapon ( í).

Hogy, kedves pesti polgár, könnyű 
nekik, de neked messze van?.. .  Igaz, 
igaz, nincs közel a Kékes, de egy nap 
alatt mégis megjárhatod. Vasárnap 
reggeli fél 7 órakor felülsz az 
Oktogonon a MAVART-autóbuszra, 
10 óra tájban kiszállsz a Mátraházán, 
vagy ki sem szállsz, hanem rögtön 
tovább utazol fel a Kékesig. Ott 
pompás napsütésben, tökéletes szub- 
alpin levegőben kedvedre sízhetsz, 
ebédelni lecsúszhatsz a Mátraházig 
s este fél 7-ig esetleg táncra vagy 
bridzsezésre is van időd. Ekkor in
dul ugyanis vissza az autóbusz, kapu
zárás előtt már otthon is vagy s az 
elköltött 16— 17 pengődben benne 
van az autóbusz, a villamosjegy, sőt 
az ebéd is.

Nem kis összeg, de Kitzbühelnél 
mégis sokkal olcsóbb.

Bégen a Gerlach-falvi csúcsra 
vágyott minden gyerek, amikor 
Magyarország hegy- és vízrajzát 
tanulta. Ma 2663 méterről 1012 mé
terre mérséklődtek a magyar ambí
ciók, de azért a Kékesre is illenék 
felkapaszkodni minden magyarnak. 
Hiszen a 21 méter magas kilátó
toronyból ellátni —  a Gerlach-falvi 
csúcsig is. Az egyik oldal felé. A má
sikon —  tiszta időben —  a Tiszáig.

—  Hát azok ott bizony jobb sí
terepek —  mondta Bilgeri ezredes el
merengve a Magas-Tátra hófödte 
ormai és az Alacsony-Tátra enyhébb 
lejtői felé. Ismeri Magyarország és 
Európa valamennyi valamire való

téré, hogy át ne segítse gyorsan a 
kellemetlen baleset következmé
nyein.) •

Most már (némi késéssel) Buda
pesten is leesett a hó, amiből síző
társadalmunknak eddig mindössze 
egyetlen pénteki napon volt elfogad
ható része, még karácsony előtt. Ma 
már nem egészen időszerű propagan
dát csinálni a mátrai hónak, hiszen 
a Svábhegy valóban közelebb van.

De a mai telekről sohasem lehet 
tudni, hogy meddig hűek síző szerel
meseikhez. Nem szeretem fölfedezni 
Bőmét, Németországot éa a többit, 
ámít általában fel szoktak fedezni a 
kezdő világvándorok. Tudom, hogy a 
Mátrát is sokan fölfedezték már 
előttem, de — nem elegen. Nem 
mondom, a Bigeri-héten „nagy élet" 
volt Mátraházán- A reggeli gyön
gyösi autóbusz, amely 10 óra tájban 
gurul fél mindennap a  ̂Mátraházi g, 
néha három különutat is lebonyolí
tott Mátraházától fel a Kékes-tetőig. 
; Mert a Mátra egyelőre ugyan még 
nem nyújt annyi kényelmet, mint 
Svájc, vagy akár Ausztria üdülő
helyei, még nincs drótkötélpálya, 
amely felszállítsa a kényelmesebb 
természetű üdülőket síjükkel egye
temben, de a MAVABT megfelelő 
pótlásról gondoskodik autóbuszai 
révén.

A  Mátraháza, a Mátraegyletnek 
ez a szép létesítménye, amelynek 
alapjait számos nemeslelkű alapító 
adománya vetette meg, kb. 700 mé
ter magasan fekszik a tenger színe 
felett s itt még az elmúlt héten sem 
voltak a hóviszonyok valami fénye
sek. De a Kékes-tető, amely a maga 
1000 és néhány méterével mai orszá
gunk legmagasabb csúcsa, már da
colt az enyhe téllel s aki felkapasz
kodott a további 4 km-es úton, vagy 
felvitette magát az autóbusszal (egy 
menet 12 P, telt kócsi, vagyis 20 
Utas esetén tehát egy személyre 60 
fillér esik), akkor fen tartás nélkül

Budai hegyek: 5— 10 cm, sízésre alkalmas.
Galyatető: 30 cm porhó.

Kékes: 25 cm.
Bükk-„Bánkut” : 30 cm.

Dobogókő: 15 cm.
Ausztriában:

Semmering: 10 cm. Rax, Schneeberg: 75 cm. Zell am See 
(Schmittenhöhe): 10— 50 cm. Innsbruck: 130 cm. Kanzelhöhe: 
50— 60 cm. Arlberg: 30— 70 cm. Hahnenkamm: 80 cm, Arthur- 
haus: 130 cm. Kühtai: 150 cm. Obergurgl: 120 cm. Feuerkogel: 
115 cm.

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

cm. Gstaad: 20— 90 cm. Klosters: 60— 130 cm. Mürren: 40 cm. 
Pontresina: 30— 100 cm. St. Moritz: 40— 70 cm. Zermatt: 20— 50
cm.
• „A  M AVART mátrai autóbusza 

vasárnap reggel 6.30-kor indul az Ok
togonról a gályatetöi útelágazáshoz 
(17. km.-kő}. Visszaérkezés 21.t5-kor. 
Menetidő 3 és fé l óra. Fütött autó
busz. Külön sí- és podgy ásztar tó. Szá
mozott ülőhelyekre jeg yek  a Belváro
si Takarékpénztár oktogontéri fiókjá
nál (Tel. 199—11). M enettérti jeg y  
P 12.50. MTSz és MSSz igazolványaira  
20 százalék kedvezm ény.“

síterepét a Kaukázussal bezárólag. — 
De azért a Mátra is nagyon érdekes, 
A  fák között nagyon jól megtanul
hat az ember sízni. AM  itt tud, az 
tud a Tátrában és az Alpokban is.

Bilgeri beszél katonai emlékeiről: 
Sokáig hiába küzdtem a had

seregben a sízés bevezetéséért. Nem 
vettek komolyan, kinevettek. Egyszer 
meguntak az okvetetlcnkedésemet és 
elhelyeztek Komáromba. De csak egy 
félévig tartott ez, mert voltak magas 
barátaim, akik megértettek. S a 
világháború igazolt engem. Akik a 
svájci határ közelében harcoltak 3000 
méter Jcöriili magasságokban, azok 
megtanulták megbecsülni a sít.

Bilgeri tanfolyamain mindenki 
elölről kezdi. Nemcsak a kezdő, de a 
haladó is. Bilgeri vallja és ebben 
semmiféle új elmélet nem fogja 
meghazudtolni, hogy a sínek, mint 
minden sportnak, az elemi gimnasz; 
tika alapjain kell felépülnie. Bilgeri 
katonásan csuklógyakorlatoknak ne
vezi a reggeli könnyű mozgást, 
amelyet a komoly síző —  saját 
egészsége érdekében —  nyáron is 
éppúgy elvégez, mint télen. Az ug
rásokat, fordulásokat, a krisztiánia 
és a telemark alapgyakorlatait min
denkinek egyformán el kell végeznie 
e a kezdő észre sem veszi, hogy 
milyen hamar haladó lesz, ha min
dent lelkiismeretesen csinál Bilgeri 
után. Igaz, hogy a legfrissebb ifjú
nak sem könnyű lépést tartania az 
58 éves ősz síapostollal.

800 méterre kellett felkapaszkodni, 
hogy kikerüljön az ember a ködből, 
ahol tél van, hó van, de melegen süt 
a nap, egy szál ingben rohanhat 
keresztül-kasul a havon a síző, fent 
mélykék az ég, egyetlen felhő nélkül 
s a Kékes csúcsa úgy emelkedik ki a 
ködből, mintha tengeri sziget lenne. 
Amott egy másik sziget, a Galyatető 
(a legjobb magyar sítelep, a Mátra- 
háztól 14 kilométer, menedékházzal), 
távolabb a Bükk, egész hátul a 
Tátra rózsaszínben csillogó taraja. 

Vágyom vissza.

Tíz napig mozgalmas volt az élet 
a Mátraházban. Sötétedés után az 
étteremben nem volt üres hely, szólt 
a rádió, vagy a gramofon s Fazekas 
Dodi, a Mátraegylet agilis titkára 
elégedetten járt az asztalok között. 
Vájjon nem lehetne ez mindig így?

Ezúttal Bilgeri személye jelentette 
a vonzó erőt a Mátrának, de katonai 
bajnokság, magyar bajnokság és 
azonkívül is még számos mód kínál
kozik a Mátra népszerűsítésére. Csak 
kitartás!

Mindenesetre remélem —  a magyar 
Mátra érdekében — , hogy Bilgeri 
ezredes nem utolszor volt vendége a 
Mátrának. Reméljük, hogy mindig 
fedetlen markáns ősz feje még más
kor is megjelenik a Kékes lejtőin, 
hogy megpezsdítse mai Gerlach-falvi 
csúcsunk életét. Remélem, hogy kap 
még Bilgeri ezredes máskor is meg1

Ma már nem probléma a hó a 
pestieknek, de a múlt héten bizony 
alig akartuk hinni, hogy 
hó van. hiszen már Gyöngyösön járt 
az. autóbusz és hónak még nyoma 
sem volt. 500 méteres magasságban 
jelentkeztek először a. zuzmarás fa
ágak, a ködös, de havas (!) tél. S

hívást és meg vagyok róla győződve, 
hogy eleget fog tenni a későbbi 
meghívásoknak is. Az alpinizmusért 
és a nép emeléséért. És mert igaz 
barátunk.

Gyarmathy István.

Vasárnap lesz az ide, évad első
síversenye, amelyet a BBTE és az 
UTE rendez Mátraházán ötö* sí
ugrócsapatok részére Újpest vándor
díjáért. A  nevezési zárlat szerdán 
este van a Kertész és Weszely cég
nél (IV., Vácí-u. 9.). A  versenyzők 
szombaton reggel a síszövetségtől 
autóbusszal indulnak Mátraházára. A  
síugrósánc már rendben van, úgy
hogy a versenyzők már csütörtöktől 
kezdve trenírozhatnak. Az ugrások
ban résztvesz Kaare Treeffen volt 
norvég bajnok, a síszövetség ven
dége te.

t e *
1987 január.

(Osztályozó mfikoresolyázás)
Mükorosoly ázásunk tudvalevőleg 

már néhány év óta stagnál, ifj. Ur- 
báry Sándornak és Kronberger Lily- 
nek méltó ellenfele még itthon nem 
akadt. Mióta azonban a Budapesti 
Korcsolyázó Egylet bevezette az 
osztályozó korcsolyázásokat, azóta 
mutatkozik némi versenykedv is. így 
a műkorcsolyázó hölgyek között fel
tűnést kelt most Mórái Horváth Opi- 
ka szép munkája, ki a tenisz terén 
szerzett szép habárait most a mű- 
korcsolyázás terén gyarapítja.

(A délafrikai rngby-csapat)
egészen meghódította a maga részé
re a párisi sportköröket, hol tudva
levőleg egy francia válogatott csa
pat felett aratott fényes győzelmet. 
A kiváló gyarmati amatőrök a ne
kik biztosított százalékokról is le
mondottak és csak a puszta útikölt
ség megtérítését fogadták el, a töb
bi részt pedig francia sportcélokra 
ajánlották. Hyen nemzetiközi mér
kőzések bíz* — mi tagadás — nálunk 
is elkelnének.

(Transwaalban)
most folynak az atlétikai bajnoksá
gok, melyek közül H. I. Phillips a 
220 yardos bajnokságot 22 mpercee 
új rekordidő alatt nyerte meg.

(Az English Cnp)
első összevetésénél az eldöntetlen ég 
megismételt mérkőzésekkel együtt 
összesen 45 mérkőzés volt. E mérkő
zéseken összesen 623.168 néző volt je-' 
len s az összbevétel 470.925 koronát 
tett kt. Csak egy olyan mérkőzés 
volt, melyen a bevétel 5000 koronán' 
alul maradt. (A z átlagos helyár alig 
magasabb fé l koronánál. Boldog 
idölc! . . J

(Lawn-tennis szövetség.)
A iazm-tennis szövetség megala

kulására a kezdeményező lépések fo
lyamatban vannak. A szövetség sza
bálytervezetét most készítik a MAC, 
BBC és a BBTE delegáltjai.

(Útiköltség.)
Angliában az amatőr úszószövet-' 

séghez indítványt terjesztettek be, 
hogy ha az amatőr úszót klubja 
küldi ki valamely versenyre, akkor 
annak ü l. osztályú útiköltséget 
megtéríthessen klubja. A szövetség 
az indítványt visszautasította.

(Európa műkorcsolyázó 
bajnokságát)

Salchov IJlrich, a többszörös világ
bajnok nyerte meg a múlt vasárnap 
Berlinben. Második lett dr. FnehS 
Gilbert (München), 3. Herz (Béos).

(Ünnepi hangulat) 
A magyar labdamgósport tíz év 

alatt megizmosodott életerejét ünne
peljük a közeljövőben. Az ünnepsé
gek sorát az MLSz hatodik rendes 
közgyűlése nyitja meg február 5-én; 
február 10-én a MAC lakomája foly
tatja. (A MAC felszántott futballpá- 
lyáiát azóta régen belepte a fü . . )  
Amott a bajnokjátékosok éremkitüa- 
tetése, itt a magyar egyletek össze
tartásénak dokumentálása a főjelen
tőségű tény.

(Sport és élettartam)
Andersen, a yalei egyetem testne

velő intézetének vezetője, érdekes fü
zetben fejtegeti 50 évre visszamenő
leg 1855—1905-ig, hogy mily hatással 
van az atlétika az, élettartamra. Sta
tisztikailag bebizonyítja, hogy a Sá
léi egyetem hallgatóinak halálozási 
arányában a sportolók 73 százalék
ban, a nemsportolók, 12.9 százalék
ban szerepelnek, ami a sport üdvös 
hatását bizonyítja. Dr. Andersen kü
lönben azt is bebizonyít ja, hogy ti 
tornászok tovább élnek, mint a tót-
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EGY DÉLUTÁN A TESTNEVELÉSI FŐISKOLA  
NŐI HALLGATÓI KÖZÖTT

A foglalkozás és a cél — Az 
a módszer
felvételbenKorlátozás a 

Rendkívüli hallgatók felvé 
telének terve — Derű, jókedv, 

bizakodás, munka
A jövő nem zedék érdekébenj o v o

— S aját tu d ósítón któl —

kézenállásból híd, hídből féllendüet- 
te l. . .  jaj, nem tudom már mi is volt 
a folytatás. (Hát ne haragudjon az, 
akinek a gyakorlatát épp el akartam 
mondani, de olyan sokat láttam, hogy 
most már összekeverem őket.) Hogy 
a humor is képviselve legyed, az 
egyik kislány a szőnyegről kézen 
megy a helyére. Nagy siker!

Brunner Éva elmondja, hogy a- ta
nításnál a svéd és a dán szisztémákat 
követik a főiskolán. Tornáznak né
met szerekkel is, de csak azért, hogy 
ezt is megismerjék a lányok.

Természetes —  mondja többek 
közt — nálunk a tornánál nem az 
az egyedüli cél, hogy a lányok mi
nél ügyesebbek, hajlékonyabbak és 
izmosabbak legyenek, hanem, hogy 
amit tanulnak, jól használják fel, 
mint pedagógusok.

Torna után játék következik Doby
A  cél, amellyel a Testnevelési Fő - 1  heti őt a gazdája, ha még itt sem í í£ a testnevelő tanárnő vezetésével.•> ̂.1 _ ___1__ Ti i .. » ] , , , , . . ...  ̂ | IrArlTT,

Tőke, k özön ség  és versenyzők  
gon d ja  az, am i az idei p á ly a - 

versenyévadot teljesen  
bizonytalanná teszí

Posszerí János beszél o m egoldási 
lehetőségekről

— Saját tudósítónktól —

iskolára mentem, az volt, hogy a nők 
életét, munkáját megfigyeljem akkor, 
amidőn nem nyilvánosságnak szánt 
bemutatóra készülnek, hanem meg
szokott, köznapi feladataikat végzik.

A  főiskola irodájában magyaros 
közvetlenséggel fogad Szukováthy 
Imre dr., a főiskola igazgatója. Min
dig az az érzésem, mikor ebbe a 
hivatalos helyiségbe lépek, hogy ma
gyar úriház fogadószobájába nyitok 
be.

— Örülök, hogy a mi leányainkról 
akar írni — mondja Szukováthy, mi
után előadtam jövetelem célját. — 
Én a magam részéről elmondom 
mindazt, amj bevezetőül szükséges.

—  A  jelöltek tananyaga két cso
portra oszlik: elméleti és gyakorlati 
részre. Természetes, hogy a lányok 
a gyakorlati részből csak azt tanul
ják, ami a női testalkatnak megfe
lel, ezt is állandó orvosi felügyelet 
alatt. Hogy a gyakorlati tanításnak 
ez a módja mennyire helyes, bizo
nyítják az innen kikerült testnevelő 
tanárnőkön megfigyelt eddigi ered
ményeink. Az alatt a négy esztendő 
alatt, amit itt eltöltenek, kifejlőd
nek, kidolgozott izmú erőteljes nővé 
lesznek és emellett megőrzik nőies 
finomságukat is. Kiképezzük őket 
ritmikus mozgásokra, táncra is. A 
tanrendjükben népies táncok is sze 
lepelnek, régi magyar táncok motí
vumaira. Ez az, amit nagy vonások
ban a gyakorlati tanításuktól mond
hatok. Elméleti tárgyaik közé tarto
zik: etika, filozófia, pedagógia, egész
ségtan és mindaz, amit az egyetemen 
is meg kellene tanulniok.

—  Ne felejtse el megírni —  mond
ja végül nevetve Szukováthy dr. — , 
hogy a mi lányaink nem azonosak az 
úgynevezett „sportgörlökkel” . A 
négyesztendei intenzív sportolás és 
tanulás nem sportlédiket nevel belő
lük, hanem komoly, munkás és há
zias magyar lányokat. A  mi lányaink
— folytatja látható büszkeséggel 
Szukováthy —  főznek is, kézimun
káznak és maguk varrják a ruháikat.

Most egy komoly kérdés követ
kezik a részemről:

—  Van-e kellő elhelyezkedési lehe
tőségük a főiskoláról kikerült test
nevelő tanárnőknek.

—  Látja, ez súlyos probléma —  
mondja Szukováthy dr. —  Ha az 
összehasonlító statisztikát vesszük 
alapul a többi egyetemekről és fő
iskolákról került állásnélküli diplo
más nőkkel szemben, akkor a mérleg 
feltétlenül a mi oldalunkra billen. 
De mi nem elégszünk meg ennyivel 
Az idei, de még a következő tan
évre sem veszünk fel új női hallga
tókat a főiskolára, igaz, hogy ennek 
az intézkedésnek a takarékosság pa
rancsolta szükség is az oka. Egyelő
re azon dolgozunk, hogy elhelyez
kedési lehetőségeket teremtsünk 
tőlünk kikerülő testnevelő tanárok
nak. E z a probléma megoldható len
ne egy csapásra, ha a polgári isko
lákban, ahol dupla az osztályok szá
ma, modernül képzett testnevelő ta
nárokat alkalmaznának. Nemzet 
nevelési szempontból óriási jelentő
sége van annak, ha az ifjúság test
nevelését már új, a réginél jóval fej
lettebb irányokat követő testnevelő 
tanárok tartják a kezükben.

Ezután felállók, hogy az intézet 
felügyelőjével, Czeiner Máriával 
megtekintsem a bent lakó lányok 
szobáit.

Két egymásba nyíló barátságos, 
fehérbútorú leányszobába lépünk.
Két kislány ül az egyik szobában, 
negyedévesek, tanulnak.

r-r Ez egy kis menyasszony —  mu
tat Czeiner Mária az egyik kislány
ra — , maga készíti a kelengyéjét.

— Mutasd csak azt a függönyt, 
amin most dolgozol —  fordul a kis
lányhoz.

Nagy újszerű kézimunkájú (még 
ebben is modemek) függönyt teríte
nek elém.

— Sajnos, most nem dolgozhatok 
rajta —  mondja a fiatal hölgy 
(menyasszony, dehogy mondom, 
hogy kislány) — , nagyon sokat kell 
tanulni a kollokviumra.

Még egypár szót beszélgetünk, 
aztán jó munkát kívánok nekik és 
elbúcsúzunk, Kifelé menet megpillan
tok KZ _ egyik ágyon egy mackót. 
Fekete eipőgombszemei vígan néznek 
a világba. Minden oka megvan, 
hogy pdám legyen, nagyon szeret-

tud megválni tőle. Végtelen kedves, vidám és mulatsá- A  ^én pipás már régen nem hal-
Atlétikai óra Misángyi Ottó fő- dolog az> am^  itt láttam. Nagy latott_ magáról. Mióta az elmúltevii * . ___ . . . .  I lm OT ÓtTAn liX1r»Trr.lr v, Á .... ÍÍA ,  I nO ltTO Ónir T-ró WO + ! fi mi I U ti ,3" h-hiskolai tanárral. Mikor belépünk a 

tornaterembe, éppen kollokváltad De 
azonnal abbahagyja és bemutattat 
néhány atlétikai gyakorlatot a ren
des munkájukból.

—  Természetesen ez nem az igazi
—  mondja Misángyi. —  Ez csak téli 
munka. Atlétikát nehéz négy fal közé 
szorítva csinálni. De valamit azért 
így is tudunk.

De mennyire tudnak! Százra teszik 
fel a lécet és helyből egymásután 
repülnek keresztül rajta a lányok. 
A  sikerült, ugrások után nagy az 
öröm és a kiabálás.

Ezután medicinlabda következik. 
A  lányok két kört alkotnak: egy ki
sebbet, melyet a nagyobb vesz körül. 
Mindegyik lány előtt háromkilós 
labda fekszik a földön. Vezényszóra 
felkapják a labdákat és a két kör kö
zött cserélik. Dobás közben meg
feszülnek a karok és a lábak, a tör
zsek hajlékonyán lendülnek a labda 
irányában. Nagyon szép és nagyon 
nehéz atlétikai gyakorlat. (Ha csak 
a labdák súlyát vesszük is figye
lembe.)

Még egy futógyakorlatot mutat
nak be zenére. (Ez is és az előbbi 
gyakorlat is Misángyi elgondolása.) 
Végül egy most bevezetett amerikai 
labdajáték következik. Most játszák 
először és roppant nagy sikere van.

Két csapat áll fel. Hatan-hatan 
Az egyik csapat egymással szemben 
megjelölt kockákban helyezkedik el, 
a másik csapat egyenként elfut kö
zöttük, de előzőleg eldobja a labdát. 
Ahányszor a felállt csapat tagjai a 
futókat eltalálják a labdával, az 
annyi nyert pontot jelent nekik. Köz
ben óriási a kiabálás és az izgalom. 
(Engem is elfog a versenyláz.) Mi
sángyi mosolyogva mondja:

—  Hagyom őket kiabálni, ez kell. 
Ez az ügyszeretethez tartozik.

—  Nem annyira a számszerű 
eredményre nézek —  mondja az óra 
végén Misángyi — , mint inkább arra, 
hogy jól és stílusosan atlétizáljanak. 
(Ez meg is látszik a lányok munká
ján.)

Beszélgetésünk során még elmond
ja  Misángyi, hogy már évek óta sze- 
retító megvalósítani, hogy a fő  
iskolán tanfolyam okat létesítenek  
olyanok számára, akik csak Fart 
pour l’art akarnak foglalkozni 
sporttal. Egy ilyen tanfolyam rövi- 
debb ideig tartana, ü g y  véli, hogy 
rövid időn belől nagy népszerűségre 
tenne szert.

A  tervet ezennel nyilvánosságra 
hozzuk. Mi jónak találjuk.

A  következő óra, amelyen részt- 
vettem, ritmikus tánc volt, Wéber 
Edith tanárnő vezetésével. Elmondja, 
hogy a lányok fő leg  pedagógiai 
szempontok figyelembevételével ta
nulják a ritmikát a főiskolán.

Nagyon szépen, hajlékonyon, fino
man mozognak a lányok. Különösen 
szépek voltak a valcerlépések és két 
kifejező ritmikus tánc: egy harci
játék és egy Csajkovszky zenéjére 
előadott, csak lazító mozdulatokból 
álló tánc: a bánat. Mind a kettőt 
Wéber Edith saját elgondolása sze
rint tanította be.

Közben félhat lett és én sietek 
tornaterembe, hogy a tornaórából is 
kapjak valamit.

Három kislány áll a tornaterem 
közepén és buzogánnyal csuklógya- 
kúriatokat végez. Megindult arcukon 
látom, hogy kollokválnak. De az én 
belépésemmel vége is szakad a kol
lokviumnak.

húsz éves hölgyek, kis négy-öt éves pályaidény váratlanul befejeződött, 
gyermekeknek való játékokat j-átsza- ,
nak olyan kedvvel, mintha ismét kis-1 eltűnt,
gyermekekké válva egy játszótéren mintha a föld nyelte volna el. Azt 
a;at passziójukra forognának körbe- mondják, hogy vid éken  já r t , neme-

lyek tudni vélik, hogy N  érne to r -körbe és énekelnék hozzá:
„Jobbra töröm a diót, balra meg a 

mogyorót” .
De a botadogató sem utolsó játék 

ám. Két sorban végigfeküdnék a föl
dön és amelyik sor a tíz botot leg
előbb oda-vissza adogatja, az nyert. 
(Mellékesen, nagyon jó has- és hát- 
izomfejlesztő játék.)

Doby Idával hosszasan elbeszélge
tünk az óra végeztével.

— A  játék nálunk még a leg
utóbbi évekig is mostohagyerek volt 

mondja 
hogy mily

szagban te t t  körutat, sokan arról is 
rebesgettek, hogy végleg elkedvte- 
lenedett s most már semmiről sem 
akar hallani, ami kerékpársporttai 
rokon s ezért kerüli azokat a helye
ket, ahol a kerekesek találkoz
nak . . .  Mindebből azonban semmit 
sem tudni bizonyosan.

P o sszer t  egyszerűen felszívódott.
Nyomozni kezdtünk utána. A  tó

csák ̂ iiieg kell nézni, I kásán sohasem található. Sem reg- 
kevés játéktere van a | gél nyolckor, sem este 10 órakor.

év?stól A versenyzők között érdeklődtünK18 evesig fel, lehet hasznaim a jate- ia+j-ai,
kot testnevelési célokra. A gyerek T í f1?3'' ,Re^en 'attak mar,
szívesebben tornázik, ha azt játszva Utolsónak kerestük fel a kerek- 
végezheti. (Talán a nagyok nem? Par»s palyaversenyek igazgatóságá- 
Épp most láttam erre példát!) A  já- 11 ak egykori főhadiszállását, az 
tékokban magyaros motívum okát I egyik  Andrássy-úti kávéházat, 
hasznainak fel a modernek mellett A  pincér kijelenti, hogy már he- 
kákat” ^  J ’ 13 dalocs‘  tek óta nem látta a mestert, ö

Közben sötét este lett. A  főiskolán I tudja, hogy P o sszer t  új ér
vége a munkának. A tornaterem sár-1 dekeltseg után kutatva Dortmund-

A  tanárnőjük dr. Wein Dezsőné, 
Brunner Éva, saját összeállításban 
svéd szisztéma szerint szabadgyakor
latokat mutattat be. (Egyáltalán úgy 
látom, hogy a főiskolán a tanárok és 
tanárnők mind saját, dé már kipró
bált módszereik szerint tanítanak, 
ami a helyes is.)

Majd vándormászás következik. Az 
egyik kislánynál ez egyben kollok
vium is. Nagy a szurkolás érte. Az
tán időre másznak. A z  egész torna
terem egy izgalom. A ki öt másod
percen belül felér, az jelest kap. Ke
lepfellendülés függésből és később 
parter-gyakorlatok köveikéinek. A 
kollokviumra Mindenkinek egyéni 
gyakorlata is van. E gy  páron bemu
tatják. Mind nehéz gyakorlatokat 
választott. Törökülésből kézedfálíás,

kában három kislánnyal feltelepszem 
egy bakra. Beszélgetünk. Azt hiszem 
ez volt' életük első interjúja 
őszintén örülök, hogy ezt épp nekem 
adták.

A legifjabb másodéves, Tamay 
Marianne. Komoly fiatal hölgy. A 
főiskolán kívül az egyetemet is végzi.
Angol-német szakos.

—  Engerá ide a sportszeretetem ho
zott — mondja beszélgetés közben 
komoly szemeit rámfüggesztve. —
Igaz, hogy az én elképzelésem a fő
iskoláról egész más volt, minit ahogy 
valójában vannak a dolgok. Azt hit
tem, hogy itt nem kell mást csinál
ni, mint mindig csak tornászni, 'teni
szezni — szóval itt igen kellemes az
élet. Pedig valójában itt dolgozni kell . _________________ ,
és tanulni keményen, ha meg akarja I p a ssz ív  ellenállás 'minden k ím élet- 
allm az ember a helyét. l l e n  já tékába  . . .  dehát nem  tudok

Rendesemre, hogy ha innen f e l e j t e n i  és n em  tudok békésen  élni.rul, mit fog  csinálni, elmondja, hogy . , " , ,
reméli, öoo-v aa óo cőíoV-aIai I közeledik  m egint az idény s aho

gyan  közeledik, úgy gyullad ki ben
nem  m egint egyre hevesebben a tói

ban tartózkodik . . .
Csalódottan menni készülünk. 

M ár a kávéház forgóajtójában 
állunk s ekkor egyszerre csak : bele
botlunk P osszertb e .

Nehezen akar kötélnek állam 
Tiltakozik minden németországi 
kombinációval szemben.

—  E lked vtelen ed tem  —  mondja 
-, leg jobban  szeretn ém  az egész  

kerék p á ros  pá lyasport irán t é rz e tt  
s z e r e te te m e t  k itépn i m agam ból.

elfelejteni mindent és bé
késen élni.

—-  A z ember beleun a folytonos 
intrikákba, a meg nem értésbe, a

reméli, hogy az egyetemi és főiskolai 
diplomájával hamarosan állásba fog  
jutni.

A másik kislány, aki itt gubbaszt 
velünk a bakon, Fröhlich Magda, 
harmadéves. Még a főiskola nem is 
állt fenn, ő már testnevelő tanárnő 
akart lenni.

— Már harmadik gimnáziumban 
vezettem az iskolában tornaórákat 
mondja — , amikor a tanárnő beteg 
volt.

— Mi a célod —  kérdeztem —, ha 
a főiskolát elvégezted?

—  Rögtön állásba szeretnék menni, 
akár vidékre is. Tudom, hogy szomo
rúak 'ezen a téren a kilátások, de ta
lán egy év múlva csak könnyebb 
lesz a helyzet.

Kacagószemű, bájos kislány a har
madik. Sümeghy Vera, negyedéves. ,

—  Én főleg pedagógus vagyok —  
mondja nevetve (egyáltalán mindig 
mosolyogj —  még egész kislány vol 
tam és már tanítottam, foglalkoztam 
gyerekekkel. Eredetileg az egyetemre 
akartam beiratkozni, de aztán a szí
vem mégis idehúzott a főiskolára.

—  És te hogy gondolod az elhe
lyezkedést —  kérdem tőle.

—  Aki annyira szereti a pályáját 
és a sportot, mint én —  mondja tele 
bizalommal a hangjában — , az állást 
is fog kapni, hisz mióta itt vagyok, 
még jobban megszerettem a sportot 
és mindent, ami itt van.

Elbúcsúzom a kislányoktól, de 
előbb még megköszönöm nekik az 
interjút. Nevetnek.

Kilépek a főiskola, kapuján a hideg, 
téli estébe. Igen, nagyon jól érzem 
magam. Mintha az a sok vigság, ka
cagás és erő, amit a főiskolán belül 
találtam, rám is átragadt volna.

Bármennyire is ránehezedik mind
nyájunkra a mai élet súlya, itt talál
tam egy egész sereg fiatal nőt, akik 
nyugodt, bizakodó szemmel néznek a 
’övőbe és dolgoznak érte olyan hit
tel, ami talán képes lesz ledönteni a 
bürokratizmus és rövidlátás kínai 
falát is és helyet tud majd biztosí
tani magának a nemzet összefogó 
munkájában,

S. Höger Anna

kesedés és a vágy : m eg terem ten i  
a z  izm os, erős  m agyar kerékváros  
p á lya isp orto t. . .

(—  Milyennek képzeli az eljö
vendő idényt? —  kérdezem.)

Posszert fáradt grimaszt vág, 
A ztán  m ondja:

—  Soha nem voltam  pesszi- 
m isztikusabb, m int most.

N e m  akarom  elhinni, h ogy  az idén  
k ik erü ljön  valam i eg é sz s ég es e t  ősz- 
szeh ozn i.

A  tőke visszavonult,
A  kezdeményező bátorság elinalt 
A  gazdasági helyzet egyre pocsé 
kaibb. Lehet-e még hinni?

—  A hh oz, h ogy  v ersen y  
h á rom  dolog k ell:

Tőké, közönség és elsősor
ban versenyző.

Nézzük közelebbről ezeket:

A tőke
—  Pénz még csak akadna ver

senyrendezésre. De a tulajdonosa a 
pénznek nem akar bizonytalan vál- 
alkozásba kezdem. Mert kérem: 

g a zd a sá g i h elyzeten , különböző ra 
va sz  adókon, pályabéren , közönség  
gyá ru lá sén  k ívül van m ost m ég  eg y  
n a g y  ok, am i a v ersen y ek  ren tab ili
tá sá t v eszé ly ez te ti. Ezek

valutáiig nehézségek.
Hogy ez mit jelent? Nem keveseb
bet, mint azt, hogy

legalább is  eg y e lő r e : m eghal a m a. 
g y á r  pályasport. H ogy m iért? 
M ert nincsen pályatömegsportunk, 
nincsen  kiválasztódás és : mert nin
csen nyílt küzdelem.

A  m agyar pályasportnab 
örök átka, hogy elszigetelten 
fe ltűnő extraklaszisai egye- 
dülállnak, n incsenek ellen

fe le i,
a nyújtott küzdelem egyenlőtlen éa 
így nem vonzó és nem is érdekes. 
Ahhoz tehát, hogy a torna érdekes 
legyen, vagy azt kellene elérni, 
h ogy több egy ívá sú  versen yzővel  
rendelkezzünk, v a g y : külföldi v er 
sen yzők k el kell operáln i. Ha tehát 
nem sikerül a külföldi versenyzők
kel megállapodást létesíteni arra 
nézve, hogy p en g ő ér t  startoljanak 
Budapesten, úgy valószínűleg nem 
marad más hátra, mint hogy

becsukjuk a boltot.
Remélem azonban, hogy a kü lföl
d iek a kon tinens általános deviza
kén y  szer  gazdálkodása fo ly tá n  bele 
kell' m ajd, hogy  harapjanak a  k e 
serű  almába. El kell, hogy fogadják 
a pengőt. S akkor természetesen 
ezen a téren nem lesz baj.

-  A zaz: baj még van bőven. Ez 
a b a j: az

a • bőkezű és indokolatlan 
szabadjegyözön ,

mely minden bevételi lehetőséget 
megkopaszt.. Statisztikai ad'atok 
alapján tudom bizonyítani, hogy az 
elm últ idény folyam án  n em  k ev e 
sebb, mint

860 potya jegy került verse
nyenként forgalom ba,

akkor, m ikor az á tlagos nézőszám  a 
k é te z r e t  is  a lig  haladta t ú l . . .

—  Hát ez pedig nagyon egészség
telen gazdálkodás. Öngyilkosságot 
jelent minden kezdeményezőnek. 
Ezt a rendszert többé fentartani 
lehetetlen. Remény van arra, hogy 
a BSE —  belátva nagy bajain
kat — ,

100 szabadjegyre csökkenti 
ezt a szám ot.

a külföldi versenyzők kül
földi valutát követelnek

s h a  azt nem adjuk meg nekik, nem  
k ö tn e k  velünk szerződ ést. Külföldi 
valutát nedig énre a célra nem igen 
ad m ajd  a Nemzeti Bank. Már
p e d ig : kü lföld i v ersen yző  nélkül

íg y  aztán kilátás van arra, hogy a
miáltalunk kibocsátott szabadje
gyekkel együtt le g fe l je b b  300 in 
gyen b elép ő  lesz csak  forga lom ban  
ö y y -eg y  v ersen y  során . E z  500 
jeg y m eg ta k a rítá s t je le n t . Ha ebből 
a tavaly 860 ingyenlátogatónak 
csak a negyedrésze lesz törzsközön
ségünk jövőre, úgy nincsen mitől 
tartani. Ellenkező esetben  azonban 
a versenyrendezés ism étlem : ostoba 
öngyilkosság volna.

’ fi
—  A z tá n : ahhoz, h o g y  az idei 

pályaidény s ik er t kozzon , szü kség  
van arra, h ogy

a szövetség kísérleteinket a 
legnagyobb jóindulattal, tá
mogatással és megértéssel 

kezelje.

H o g y  leszere lje  azokat, ak ik  oda
benn  ir ig ységb ő l, v a g y  m ás okból 
ellenünk fú jjá k  a k öv et. Tavaly és 
régebben is ez a körülmény gátolta 
mindig legjobban a fejlődést. A 
megnemértés, mely falat emelt kö
zénk.

Rendezni kell a professzió- < 
nista versenyzőkkel kötött 

szerződései? ügyét is,
hogy többé a Szekeres-botrányhoz 
hasonló _ sportbeli, erkölcsi és 
anyagi fiaskó ne érhessen bennün
ket. S z a b á ly o k a t  k e l l  h o z n i ,  m eg  
k e l l  te re m te tn i a  p r o f e s s z i o n i s t a  á l -  

s z ö v e t s é g e t ,  m e l y  e g y a r á n t  a d  vé
d e lm e t  a  p á ly a ig a z  g u t á n a k  és a
v e r s e n y z ő n e k .

_ ■ Jóhiszeműség nélkül nincsen 
építés. Kőmives Kelemen tragédiá-

/
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ját nem vagyok hajlandó ebben az] 
esztendőben is lejátszani.

A versenyző utánpótlás
— Ekörül vannak a legnagyobb 

bajok. Ezt is a mi hibánkul rójják 
fel Fődig nincsen igazuk a vád&s- 
kodóknak. Mi örülünk, ha a verse
nyeket le tudjuk bonyolítani, ha 
megfizetjük az adóltaf és a külön
böző címeken bekért haszonrésze
sedést (szabadjegy, százalékos adó, 
vezető ruhadíj, stb.), mi nem fog. 
lakkozhatunk még a versenyzők ne
velésével is. E z egyedül a szövet
ségnek volna kötelessége, mely 
azonban még a bajnokságok meg
rendezésétől is húzódozott. A z  első 
lépés az volna tehát, hogy a szövet
ség jövőre részletes pályaprogra
mot dolgozna ki. Ha a hétköznapi 
repülőversenyek egész sorát ren
dezné. Ha tehetségkutató pályaver- 
s&vyokre díjalcat tűzne ki.

Mi a közönség elé nem vihet
jük a kezdőket,

a közönség szakértő, neki tökéletes 
sport kell, szín és küzdelem. De a 
szövetség hétköznap tréningek 
előtt, vagy rendszeresíthetné a tré
ningversenyeket, melyek hatalmas 
eredményt hoznának. Természete
sen ez anyagi többkiadással járna. 
És erre nincsen fedezet. És én 
mégis azt mondom, hogy van. 
Van. . .  Azt mondom: addig, amíg 
nincsen ̂  igazi klasszisversenyzőnk, 
ne menjünk a világbajnokságra. S 
az üymódon megtakarított hatal
mas összeget fordítsuk versenyzők 
nevelésére és fejlesztésére.

—  Nagy baj, hogy motorvezeté- 
ses parkunk szegényes. Baj, hogy 
Nagy Károly és Szekeres, a leg
jobb magyar vezető és a legjobb 
magyar versenyző eddig egy le
génységbe tömörülve küzdött. Nagy 
Károly ragyogó tehetsége nem 
tudta így megtermékenyíteni a kéz 
dókét, akik maguk is kezdő vezetők 
szárnyai alá kerülve, megállották a 
fejlődésben. De ha a hír igaznak 
bizonyul és Szekeres és Nagy Ká
roly tényleg különválik, úgy bár
mennyire is groteszknek hangzik ez 
a kijelentés —  ez a magyar kerék
páros pályasportnak óriási előnyére 
f°9 " szolgálni. Szekeres idegen ve
zető után is elsőrangú szerepet ját
szik továbbra is, míg az az újonc 
(akár Németh, akár Huszár), aki 
mondjuk Nagy Károly uszályába 
kerülne, egy.két hónap alatt feltét
lenül feltornázná magát a magyar
extraklasszisba.

—  A primadonnarendszer
nek meg kell buknia.

A Primadonnarendszer minden 
sportok halálát jelenti. S a fenti 
lehetőség rne-g tudná szüntetni a 
primadonnafekélyt. Meg tudná 
szüntetni, annál inkább, mert hír 
szerint

a közelgő szezonban Istenes 
is legalább 10 versenyt Bu

dapesten kíván végigfutni
s ebben az esetben három majdnem  
egyenrangú ellenfél összecsapása
tolódik előtérbe;

Ki rendezi a |8vŐ Idény- 
fjen o kerékpáros p á ly a

versenyeket ?
—  Három lehetőség kínálkozik 

jjátom lehetőségről beszélnek.
^  A z egyik lehetőség, hogy 
az MIÍSz a gaját rendezésé
ben bonyolítaná le-az idényt.

deklődése azonban egyelőre csak 
informatív jellegű volt, a másik 
D. Gerbert dortmundi vállalkozó, 
akinek képviseletében a napokban 
járt nálam a Németországban éló 
és Istenest védőszárnyai alatt tartó 
Nyilassy úr. Nyilassy úr érintke
zést keresett a BSE-vel, mint a 
Millenáris tulajdonosával, tárgyalt 
versenyzőkkel, bőségesen érdeklő
dött mindenről és kijelentette vé
gül, hogy megfelelő előfeltételek 
biztosítása ellenében hajlandó 
volna megbízója az idei kerékpáros 
pályaszezónt lebonyolítani. Erre a 
célra 10.000 márka forgótőkét szán 
és úgy tervezi, hogy márciustól na 
vember közepéig i20 versenyt bo 
nyolít le.

—  Ezek mind csak forrongó, 
tervnek is félig kész tervek csupán.

Hogy mit hoz a jővő, nem tudom. 
De remélem, nem lesz csendes idén 
sem a Millenáris.,*

(Hollay Béla.) 7. Paganini: Mózes, 
(Hannover György.) 5. Donizetti: 
Lammcrmoori Lucia, ária- (Nedelko
vich Anna.) 6. a) Erkel: Hunyadi 

I László, ária; b) Schubert: Stándchen. 
(Hollay Béla.) 7. Paganini: Mózes 
fantázia. (Hannover György.) 8. a)

I Tamay: Ősz utója; b) Bányay Ala
dár: "Mély csend; c) Dienzi: A meg- 

| tért. (Nedelkovich Anna.) 9. a) La- 
votta: Bokrétát kötöttem; b) Ráday: 
Bazsarózsa; c) Erőss: Hogyha lát is

A Magyar Kerékpáros Szövetség
értesíti összes tagjait, különösen a 
szövetségi élettől távolabb álló pár
toló tagokat, bogy a belügyminisz
térium engedélye folytán egyben
személyazonossági igazolványul is j Bazsarózsa; c) iiji.-u.~a. j.j-uS vuo. -  
szolgáló 1932. évi szövetségi tagsági 1 nap-nap után; d) Erőss: Hajnalcsil 
igazolványokat hétfő, szerda és pén- I (Hollay Béla.) —- 7.10 ó.: A  Ma
tek délután 4— 7 óra között állítja ki I gyár Elektrotechnikai Egyesület rá- 
a szövetség irodájában: Budapest, I cKószakosztalyának előadássorozatá-
VII. kér. Szabó Józseí-u. 3. I. em. i bán Baezynszky István felolvasása: 
(Millenáris sporttelep), amikor iŝ  a j antenna, a földvezeték éŝ  a de- 
régi igazolványok beszolgáltatandók. I tektoros vevő”. —  7.40 6.: Békeffy- 
Az új tagsági igazolványok kiállttá- I es^ __ 8.40 ó.: Bura Károly és ei- 
sához rendőri bejelentő és _ fénykép I gányzenekarának muzsikája. —  9.30 
szükséges. A  múltért kék igazéivá- ő.: „Idegenforgalmi nevelés”. Miklós 
nyolc február hó végével érvényüket I Elemér előadása. —  10.15 ó.: A
vesztik.

rt'.-ii.f »ií<f" CDA U  T  U Ér
Elkészítették aT TC té li motor- 

versenyének szabályait ■
Felette érdekesnek és sportszerűnek 
Ígérkezik az évad első motorsport-

eseménye
—- Saját tudósítónktól —

Amikor annakidején felvetettük | szólógépek 175, 250, 550 kem-ig,
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az eszmét; szakítson a TTC az 
avult és unalmas óraverseny 
rendszerrel és helyette triálszerű 
feltételeket szabjon, tudtuk jól, 
hogy a terv magja televény ta
lajba fog hullani. A  TTC magáé
vá tétté javaslatunkat, de öröm 
mel fogadta ezt a versenyzőknek 
tábora is, melynek tagjai érthető 
módon sokkal

szívesebben vesznek részt ne
héz feltételű, de amellett ér
tékesebb eredményeket nyúj
tó versenyen, mint enyhe 

óraversenyen.
Ilyen körülmények között a ver
seny a legszebb reményekkel ke

valamint 1000 kem-ig, oldalkocsik 
600 és 600 kem-en felül. Szó van 
még arról is, hogy úgynevezett 
könnyűmotoros —  125 kem-ig

Waldbauer—-Kerpeily vonósnégyes
hangversenye. 1. Ravel: Vonósnégyes 
F-dur. 2. Mozart: Vonósnégyes D- 
dur. —  11.15 ó.: A  Pogány jazz-zene 
kar hangversenye Vig Miklós ének
számaival. 1. Slowfox (Clay Keyes— 
Turner Layton: lm just waring out 
my heart fór you). 2. Dave Rubi- 
noff: Stringing along, jazz hegedű
szóló. Játsza Környey Kálmán. 3. Fi- 
semann— Szilágyi: Köszönöm, hogy 
imádott, keringő. (Vig Miklós.) 4 

i Wemer— Heymann: Foxtrott
„Táncol a kongresszus” c. filmből. 5. 

ÍPeter Federow: Neked játék a sze
relem, tangó. 6. Emesto Lecuona: Si- 
boney, rumba. 7. Percuoco: Piedad, 
tangó. (Harmonikaszóló: Madame de 
Pearl). 8. Vértes Henrik: Minden 
úgy lesz, ahogy te kívánod, tangó. 9. 
S. G. Sally: Nincs cserepes tanyám, 
slowfox, 10. Heim—-Kuty: Drágáin, 
tudóim, hogy szereted a romantikát 
tangó. 11. J. Campbell— R. Connelly 
Slowfox (Down sunny side lane) 
12. Frank Warsehauer: Rumba (Cu-

kategóriát is iktatnak be, ameny- bán Holiday). 13. Frank Ferkrns 
............................kismotoráé Foxtrott (I gotta hleavy leve® date)nyiben legalább 4— 5 

résztvevő jelentkezik.
A  triálszakaszon minden részt

vevő idejét mérni fogják, egyenlő 
pontszám esetén az időeredmény 
dönti el az elsőséget, tehát holt
versenyektől és ugyanakkor 
„győztes-légióktól”  tartani nem 
kell, ami az eredmények értékét 
emelni fogja.

Álverseny végleges időpontja 
február 14-ike és abban az eset
ben is lebonyolításra kerül, ha a

Csütörtök, január 21.
9.15 ó.: Hangverseny. —- 12.05 ő 

Eugen Stepat orosz balalajkazeneka- 
rának hangversenye. —  3.30 ó.:
Mechlorits Zoltán előadása: „Ma
gyarország szereplése az 1932. évi

A mai le len tiseÉ  k i i i l í i  
műsorszámok:

Hangversenyek:
7.45 ó. Heilsberg: J. Messner or

gonahangversenye
9 ó. Zürich: Beethovea-hangver-

seny
Dalművek:
7.30 ó. Brünn: Jenuffa (Janacek)
7.30 ó. Prága: Manón Xuescant

(Puccini)
9.30 ó. Totdouse: Werther (Masse-

net)
Könnyű zene:
7.30 ó.: Becs, 7.45 ó.: Mühlaeker,

8 ó.: Hambnrg, 8.15 ő.: Varsó,
10-15 ó. Bécs: Bécsi zene, 9.30 ó. 
Mühlaeker: Zenei különlegességek.

Vidámság:
7.30 ó. Stockholm: Kabaré, 8 6,

Breslau: Tarka este, 8 ö. Lipcse: 
Irodalmi kabaré.

Tánczene:
10.40 ó. Berlin: Gaden és zenekara. 
11 ó. Breslau: Garay Tibor és

zenekara
11.35 ó. London: (B) Boy—Fox—

Bánd.

prágai asztali teniszrtlágbajnokságo- 
kon”. —  4 ó.: Thury Mária mesél a 
gyermekeknek. —  5 ó.: Léhnárt
Ödön: „Nemesprémű állatok tenyész
tése”. —  5.30 ó.: „Sírva vígad a
magyar”. Énekes, zenés  ̂ jelenet. 
Előadja Teleky Sándor, kísér Sován- 
ka Nándor és cigányzenekara- —
6.30 ó.: Angol nyolvoktatás. (J. W . 
Thompson.) —  7 ó.: Hangverseny- 
keringők. Gramofonhangverseny. —*
7.30 ó.: A  m. kir. Operaház előadá
sának közvetítése. ,Alánon”. Dalmű 
5 felvonásban, 6 képben. Szövegét 
írta Meilhac és Gille. Fordította: 
Várady Sándor. Zenéjét szerezte: 
Massenet: Szereplők: Des Grieux
lovag: Halmos János; Des Grieux 
gróf: Székely Mihály; Lescaut: Far
kas Sándor; Manón, a húga: Nagy 
Margit. —  Majd: Bura Sándor és 
cigányzenekarának muzsikája.

[Vitéz László és a halkonzerv
aeny a iciucujcxuvví i ---- ---------- - - .
csegtet, de sportpropaganda szem- verseny napján hóméntes a triai-

. . .  - . . .  ■ ,  . * r  i e t  >r 1 1 . 1   T l i .  .  ma 1 1- «v« n iv  n A / f t r  4pontjából is kivételes értékű lesz, 
mert hiszen a közönségnek ezúttal 
valóban látványosságban lesz 
része.

A  TTC tegnap délután dolgozta 
ki a verseny szabályait, melyek 
dióhéjban a következők:

A  verseny két részből áll, a táv- 
versenyből és a triólszakaszból. 

'\A távverseny startja a Vizafogó 
\ nál van, célja a Delmár-kesergö 
lábánál. 45— 50 km-es átlagsebes
ség van előírva az egyes kategó
riáknak és aki az előírt időt túl
haladja vagy pedig korábban ér 
célba, perem ként 1— 1 büntető 
pontot kap.

A  triálszakasz a Delmár-ke- 
sergő kb. 150— 200 méteres 

meredekén kerül lefutásra,
A  versenyzők a beérkezés sor 
rendjében egyenként indulnak. 
Külön szabályok vonatkoznak a 
szóló és oldalkocsis versenyzőkre.

A szólógépek
értékelési rendszere a következő: 
A ki simán, lábletevés nélkül fel
jut; az 0 büntetőpontot kap, fel
téve, hogy standard-időn belül jut 
fel. Standard-időnek számít a lég 
gyorsabb szólómenő által a keser 
gőn elért időeredmény. A stan-

szakasz. Itt említjük meg, hogy a 
TTC agilis motorelnökének, Kop- 
penstein Benőnek sikerült meg
szereznie az erdőmérnöki hivatal 
engedélyét, melynek értelmében 
nem emelnek kifogást az ellen,

házasságából született a Jerom e-féle  
m arionettszínház, m elynek m asorán a 
világ  legfőbb énekesei és színészéi lep
nek fel — sztárgázsi nélkül

Marionett-színház. Ugyan kinek i mely
Inem jut azonnal eszébe a ligeti de

hogy a Kesergő lábánál levő árkot 1 vitéz László, az ő elmaradhatat 
ideiglenesen betemettessék.

...______ m rmtMSiMirtnnMiW ■

lan bunkósbotjával. Meg az öreg bo
szorka, akinek reszelős hangja oly
annyira megijesztette a bábszínhá
zak apróbbikfajta közönségét. Nos, 

a Vitéz László-iéie müintézet na-I gyot avanzsált nemrég,

fölveszi a versenyt a komoly 
operai műlntézetekkel

Miszter Jerorne azonban nem elég
szik meg ezzel a megoldással. Gon
dolatmenete egyszerű: Ha a hangot 
ehet konzerválni, miért ne lehetne 

Ugyanezt megtenni a mozgással is-

Véleményem szerint ez végzetes 
hiba volna. A  szövetségnek ugyanis 
semmi gyakorlata nincsen a pálya- 
versenyek rendezése tekintetében,
nincsenek külföldi összeköttetései,
pénzügyi rutinja, a kísérlet tehát 
feltétlen fiaskóval és kudarccal 
járna- Ezt a lehetőséget pedig nem 
szabad az MKSz-nek megjátszania.

—1 A  második lehetőség:
a hazai vállalkozó kedv be

vonása.
Ebben, őszintén szólva, nem hiszek 
Tavaly két vállalkozó vérzett el a 
pályaversenyeken, itthagyva jelen
tékeny tokét és magával hurcolva 
sok keserűséget. Nem hiszem, hogy 
ezek a vállalkozók még egyszer élői
ről kezdenék ezt a kísérletet!

—  Yf".*-'1 a harmadik lehetőség: 
a külföldi toké megmozgatása. Itt 
mán látok reális módosatokat, me
lyek esetleg tető ai| tudnák hozni a 
mezont. Két külföldi vállalkozó is 
érdeklődik. Az egyik Schwartz igaz
gató, a dortmundi és a berlini pá
lyák versenyrendezője, akinek ér-

M A í
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Budapest 23 kw, 550.5 m: 9.15 á :
A  rádó házikvintettjének hangverse- találni
nye. 1. Rortkievitz: Ezeregyéjszaka, házast — . . . . .
szvit. 2. Haydn: Roado alí’ongaresie. Halévy Zsidónő című operáiét.
3 . ‘ Moussorgsky: Gopak, 4. Mikus- Csináltattak egy szép szakállas ba- 
Csák : Scherzo a zongorakvintettiből. | bát, raktak a határa egy 
5. Malvozzi: Canto di passione. 6.
Beethoven: Adagio és Menüett a G», .
dur vonósnégyesből 7. Cyril Scott: és elkeresztelték Eleazarnak. 
Lotusland (zongoraszóló). 8. Gade: másik szakállas bábát főpapi

gon élért laoereameny- ^  I Tündértánc. 9. Lendvai Ervin: Erős mezbe öltöztettek, lett belőle £ „
dard-idő minden félpercnyi túl-1 thanat(>s_ 10. p0lgár Tibor: Bölcső- bíboros, azaz a nagyhatalmú perjel.

amikor I verkli-henger megoldásokkal kezdett 
,M"  ™" kísérletezni, melyek önmüködőleg 

szabályozzák az elektromotorokkal 
mozgatott babáknak nemcsak moz
gását, hanem mimikáját is- Ki kel- . . . .  R

Hiszter E. C. Jerorne, a bakafántos- 
agyú amerikai kitalálta az ő úgyne
vezett Marionett Színházát — és
megtartotta bemutató, előadását. — ______________
M. Jerorne abból az egyszerű gon- l“et(. gpe^iájm természetesen 
dolatmenetből indult ki, hogy meehanikai részét, a
már kapni gramofónlemezszériákat, I t szinkronizálást,
melyek felületére egész operákat pontoa
konzerváltak rá ismert világnagysá- de a nagy munka meghozta a sikert. 
gok interpretálásában, akkor miért Több hónapi munka után feszültek  
nem lehet a pusztán hangtüneményt a Bajazzok m o z g á s i  könyvét rejte 
mozgástüneménnyel tarkítani. Ősz-1 gető hengerek* Az előadás telje® 
szeállt az egyik olasz Piccoli igaz-1 kert aratott. ,,
gatóval — minden második házban I „Eljöjjetek, ha hét lesz az or

Adria partjain bábszín-1 énekelte Gigli és az őt megszemély
és nemsokára e l ő a d t á k  sítő bábú olyanokat ütott a derekára

csatolt dobra, hogy a legvérbelihti 
cirkuszi pojáca is megirigyelhette 
volna érte.

A második hangmozgáskonzerv a 
Faust volt, s szintén tökéletesen si* 

egy I került, csak éppen a vtvási jelenetet 
jel- volt nehéz elkészíteni, mert a babák

v  , ( o°”f ^ . ^ ^ 0Fnán- ̂ ^ 6 1  nwabe Mt^ettekTlíett belőle ^Brogni 1 miniátür kardjai összeakadtak J é .Tundertane: 9. í ^ v a i  Ernn. Erős ^  a ; agyhatahnű perjel. Mefisztó és Valentin még mindrg

tépése 5 büMőp™tÚiát. S  Í S -  *> t o  » « “ ;  ““L " ' ”* ' '^ . ‘ Í S T m i S

kupptm gom t t ó j t t o  « i J f f Á  M ' ^ ’á b r f a d T A E r t  S t e r  ü S S u t o S  •“ m » « t  6. a Moét I . » M .  beer

40, akinek motorja leáll és úgy  I Leó: Sztambul rozéja, rángatta ide-oda a babákat, léptetnek fei, ami nagyobb színpad
tolja felfelé, 50 büntetőpontot S te ^ S d e s  mint ahogyan azt a szövegkönyv és és nagyobb nézőtér felállítását t « n
kap, aki pedig csak idegen segít. £ ^ 7 *  I S ;  L  _  K^ben: U  szerző előírta. Amikor a fekete lehetségessé. Csakhogy ennek mar 

- -  -  ' S S y :_ S 3r31 ó  -^ o r ^ ta n fo lS U e r o n g r a  odakonzervált Journet azt nem lehet sikert jósolni, mert
— 4 ő - Az Országos Postászenekar énekelte, hogy: „Hogy jóóó uuutraaa nagyobb arányok túlközel

Béggel ju t fel, az 100 pontot kap 
A z

oldalkocsiknál
némileg módosul a pontszámítás 
A ki simán feljut standard-tdon
belül —- standard-idő a leggyor
sabb oldalkocsis versenyző idő
eredménye — , az nem kap büntető
pontot. Aki lovagol, akinek utasa I szyit. _  5.25 ó.: „Történetek Mozart- j szop es natai w « . I ^  7 ddlg“ 'a legtragikusabb jelenet-

lPráül a csomagtartóra, 20 pontot | ^ S e b e s t y é n  E d e^oad ^a--  ^ 0 ^ 1 ,  hogy -  » « \  leiebbhangü világklassszis

hangversenye. Karnagy uj. .téééérjeneeeel? -  a b b a n  mpil'anat-
Vilmos. 1. Meyerbeer: Koronázási m- b a^a  b« ” S f S £ 5
StotuL ”í£ á r k e r in g ő ^ 3 rábErkeh azt hihette, hogy Cavatina örökszép lés nehéz_  ___ _ elhitetni & közönséggel,

haha [hogy valóban élő emberek mozognál

kap. A kikupplungozá8ért 30 bün
tetőpont jár, ha a vezető v a g y  
az utas tolja a gépet, 40, ha a 
vezető é s  az utas tol, 50, ha a 
motor leáll, 60 büntetőpont jár. 
Idegen segítség igénybevétele — 
akár a stólógépeknél —  100 bün
tetőponttal jár.

a . Hangverseny.közreműködik Ne-1retett. p7dig ha turcsi 'nggysám Inéi. a .
lének) Hannover I maga jelent volna meg a színen, I interpretálásában w.

G v ö ^ r h ( S e d ű )  é s ’ H o lte y B é la U é g  a legtágabb fantáziájú néző sem vált ki az a hős, aki tart
| 8 2 &  z S Í  kísér Polgár Ti- lett volna bizalommal az esemény a vérpad

m a Í o 4 ^ 2  l )  többi n é p s z e -  te lé fS á b a  ^
L ^ - :  BölcSdalfb) Domzetti: Don ifibb operákat és ma már -  aztlnemcsebb M ^ nben i8
Pasquale, ária. (Nedelkovich Anna.) mondják ~  Wagnernél tartana . , űbb élethivébb ugyanezt
3. a) Mascagni: Parasztbecsulet, | a Marionett Színház olyan siketrel j egyszerűn _ ™^£<r&vc3 TOfl - -  -

Z T o r Z o s z t á s  a k övetkező:' b) Gounod: Faust: CavatinaJés látogatotteágga! dicsekedhetik,
I mozifilm segítségével megoldani.
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Elkészült a vidéki csapat- versenyek ereiiényláblázata
<— Saját tudósítónktól —

A MASz nyáron rendezte meg a 
két osztályos vidéki csapatversenye
ket. Az eredményeket a dekatlon- 
táblázat szerint számították ki ha
talmas munkával, több hónapon ke
resztül. Tegnap készültek el az ösz- 
szes számításokkal és he is mutatták 
már az intézőbizottságnak.

Pestvidék bizonyult a legjobb at
létakerületnek mindkét osztályban, a 
Pécsi EAC pedig a legjobb vidéki 
egyesületnek. Meg kell említenünk,

f u t ^ f o ^ t b a l l T b o x I
V ív ó , B IR K Ó Z Ó -C IP Ő K

speciális készítője
Alnach Ferenc, Zsigmond-utca 9

hogy a Dél az egűik osztályban 
sem, Kelet pedig csak a II. osztály
ban nem rendezte meg a csapatver
senyeket.

I. osztály
Kerületek:

ssa»t Szerda, 1932 január 20.

R E J T V E N Y S P O R T
Rejtvénypályázatainkon résztvehet bárki, aki a 2. oldalon 

található szelvényt megfejtéseihez mellékeli. A megfejtéseket 
legcélszerűbb levelezőlapon közölni, elleneseiben a borítékra 
ráírandó:

„Re j t vénysport”
A megfejtéseket legkésőbb vasárnap este postára kell adni. 

A nyertesek, valamint a helyes megfejtők neveit szerdán meg
jelenő számunkban közöljük. E heti díjaink:

1. Egy darab kiváló Osmia Supra töltőtoll.
2. A Nemzeti Sport kéthavi előfizetése.
3. A Nemzeti Sport egyhavi előfizetése.

4— 5. A Nemzeti Sport-könyvtár egy-egy kötete.

2. Keresztrejtvény

1. Pestvidék 71202.090 p
2. Észak 71054.220 P
3. Északnyugat 68927.29 P
4. Kelet 63800.42 P
5. Délnyugat 51.492.90 P

Egyesületek:
1. Pécsi EAC 20037.62 P
2. Győri AC 19225.07 P
3- Debreceni EAC 19111.93 P
4. Szomb. SE 18530 75 P
5. Sor. AC 18500.715 P

II. osztály
Kerületek:

1. Pestvidék 49710.59 P
2. Délnyugat 45427.490 P
3. Észak 44829.955 P
4. Északnyugat, 44108.97 P

Egyesületek: 
b)L Székest. ARAK

2. Misk. VSG b)
3. Diósgy. AC b)
4. Pestujh. SC a)
5. Sor. AC ,b)

16637.44 p 
15685.795 p 
14665.090 p 
14645.04 p 
14318.53 p

Barcelonában egy női atlétikai 
versenyen az 500 m-es síkfutásban 
Oliveras kisasszony győzött 1 p 38 
mp-es idővel. Az eredmény spanyol 
rekordnak számít.

FŐISKOLAI
2 3 i |y§

Választások a főiskolásoknál. Első 
tanácsülésén alakította meg a Ma
gyar Főiskolai Sportügyietek Egye
sülésének tanácsülése bizottságait és 
szakosztályait. Az elnöki tisztségekre 
az alábbiakat válaztották meg: Gaz
dasági bizottság: Dr. Neubauer Con
stantán, főisfc. ny. r. tanár, tanárel
nök. Fegyelmi bizottság: Ér. Pajor 
Jenő BEAC. Nemzetközi bizottság 
Dr. Schrott Sándor KözEAC. Sza
bályalkotó bizottság: Dr. Garam Je
nő BEAC, főtitkár. Atlétikai szak
osztály: Magdinetz Antal TFSC.
Birkózó sz. o.: Bátky Zsigmond
TFSC. Box sz. o.: Baross Kálmán 
KözEAC. Céllövő sz. o.: Kuszái Jenő 
MLE. Evezős sz. o.: Budinszky Sán
dor MEC. Futball sz. o.: Dr. Szecsey 
Lajos BEAC. Hokki sz. o.: gróf
Bethlen Gábor PEAC. Játék és tor
na sz. o.: Starkbauer József TFSC. 
Jégsport sz. o.: Nemes István
KözEAC. Kézilabda sz. o.: Dr. Ju
hász Attila BEAC, Női sport sz. o.: 
N e ff Alice BEAC. Sí sz. o.: M. Ko 
vács Jenő MAFC. Tenisz sz. o. 
Zempléni Antal MAFC. Úszó sz. o.: 
afelnöfc: Szesztay István TFSC. Vívó 
ez. o.: Maszlay Lajos LASE.

i? M OZIS
„Házasulandó leányok" — ez Bé

nát© Müller új filmjének címe, A  
filmet a Fellner & Somló cég készíti. 
Beinhold Schünzel rendezi

Fiókadminlsztráeió Csehszlovák lábam
L l p a  Ujságiroda, 

Hosszú-h.
Bratislava,

13.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé László

Nyomatott a Stádium Sajtóvállalat Rt 
lőrtorgógépetn. — Felelő* üzemvezető: 

Gyflry Aladár

a torka

Megfejtésül beküldendő: vízszintes 12, 30, 63 és függőleges 3, 11, 34, 49.
Vízszintes:

1. Kiváló külföldi tornász 
5. Háziállat

10. 0 . . .  an (csehszlovák futbal
lista)

12. Német hölgyteniszező 
14. Jólsikerült kapurarúgás ilyen
16. October röv.
17. Hogyan — angolul
18. Dohányos teszi 
20. Fém
22. Gépezet teheti
24. Csehszlovák íutballszövetségi 

ember
25. Egy szombathelyi Újpest—Sa- 

baria-meccs eredménye volt
27. Angol atléta
29. Bőgi haramiaveraér monogramja.
30. Népszerű jobbszólső (magyaro- 

sítatlanul)
33. Tamás, ha angol
35. Ilyen birkózás is van
36. Tagadószó
37. Magyarul: vagy 
39. , . . eális
41. Sir
42. Motorkerékpármárka 
44. Ilyen „film" a kodakba kerül
46. Edzés
49. Tragikus véget ért kapusunk
50. Halkan mond
51. Amerikai fehér benszülött

54. Tiltószó
55. . . ipso
57. A Vasas játékosa
59. Nem hal
60. Másnevén: Anti vari
61. Sárga szín
63. Gyakori versenydij 
66. Belga vízipólóbíró
68. Itt — németül
69. Ügyvéd öröme 
71. Azonos betűk 
73. Profi jövedelme
75. Az szokott, akinek 

fáj
76. Prágai csatár

Függőleges
L Futballmérkőzés
2. Kutyaugatás
3. Súlyos sérülés
4. Karcagi egyesület
5. Azonos betűk
6. Festőművész
7. Bukósisakos külföldi
8. Régi pénznem rövidítése
9. Az egyik Bőig keresztneve

10. Vívóműszó
11. Világrekorder
13. Állatkerti személy 
15. Norvég keresztnév 
17. Német válogatott csatár 
19. Hosszú filmkomikus 
2L F-el tyúk az égen

23. A Postás kapusa 
26. Kutya nyakát díszíti.
28. E-vel svéd világrekorder volt
31. Karambol — jassznyelven
32. Mutatószó
33. Fejedelmi ülőhely
34. Nagyszerű jugoszláv játékos 
38. Az öt tó egyike
40. Azonos betűk
41. A BSE játékosa 
43. Az egyik Kozeluh keresztneve 
45. Vissza: Mándi
47. Fut, fut, fut . . . .
48. Nagyüzem
49. Dobóatlétával előfordul
52. Pozitív sarok
53. Végtag 
5®. Atlétánk 
58. A  függőleges t, 49 és 19 kezdő

betűi
63. Ásvány (a végét kettőznöm kel 

lett volna)
62. Igen erélyes futballista
64. Hyen hírek újságban vannak
65. A döntetlen sakkparti 
67. Évszak
70. Angol pilótanő keresztneve
71. F . . intos
72. Sertéskalitka
74. Unalmasnak talál

(tabl)

Háromból egyet
É, RPE, OSM, AY, ITTY, LGR 
NDR, SU, HEH, ENI, KLU, T, 
DD, LLA, ND, M AA, Pl, CEV, 
IM, RN, NI, SEC, MBE, BO, JR 
E, NI, EY, Y, RG, RU, L, Rí, OS, 

HO, A.

Három-három töredék felhaszná
lásával kell megalkotni az alábbi 
meghatározásoknak megfelelő ne 
veket. Ezeknek a nemeknek a kezdő
betűi sorrendben egy testedzési 
szempontból fontos épület nevét 
adják. M egfejtésül ezt az egy szót 
kell beküldeni.

1. A múlt év harmadik gerely
vetője a világranglistán.

2. Egy régi olimpia középtáv
futógyőztese.

3. Külföldi kerékpáros.
4. USA sprintúszó.
5. Egyik olimpia diszkvalifikált 

győztese.
6. Olasz futballista.
7. Svájci válogatott kapus.
8. A párisi olimpián az összes 

atléták nevében ő tette le az olim
piai esküt.

9. Külföldi autós.
10. Finn diszkoszvető.
11. Amerikai magasugró.
12. Észt atlétakiválóság.

Az ezévi
rejtvénybajnokságot egészen új 
rendszer alapján fogjuk megren 
dezni. Részleteket egyelőre nem 
árulunk el, csak annyit, hogy 
bajnokság majd márciusban kez
dődik meg és első része öt fór 
dűlőn keresztül fog tartani. Aján
latos tréningbe állni!

A v ig aszverseny
hét megmaradt résztvevőjének a 
mai keresztrejtvényt teljes egészé
ben kell •beküldeni, úgyszintén kö
zölniük kell a szótagrejtvény rész
letes m egfejtését is.

B iz o n y , e z  m á r  a  m ú lt ..*
— S a já t tu d ósítón któl —

Siegfried Arno aratott egy-két si
kert a pesti mozikban is. Főként 
mint Anny Ondra partener. önálló 
filmjeivel kevesebb szerencséje volt. 
A legkevesebb ezzel a „Viharos 
muU“-tal. öreg mese, öreg trükkök. 
Tehát fiatod dolog. Amit azért saj
nálunk, mert rendezője magyar em 
bér, aki éppen ezzel a filmmel debü
tált: Marton Andor. Remélhetően 
mindazt, amit a „Viharos mnlt“-ban 
produkált, sohasem fogja ismét el

követni Ebben az esetben még jó 
filmek is kikerülhetnek a keze alól, 
Az a sok naiv tévedés, technikai 
hiba, ami a filmben halmozódik, 
csak a rendező fiatalságával ment
hető. A szereplők sem érdemelnek 
különösebb részvétet, nem jobbak a 
filmnél. Camilla Horn lenne kivé
tel, de neki Greta Garbót kellett 
utánoznia. Pechje volt. A magyar 
feliratok laboratóriumi munkájával 
a film hangját is tönkretették.

Ottó Wallburg kalandjai hegyen-völgyön
— Saját tudósítónktól —

A tanácsos úr nagyon elfoglalt 
ember. A  felesége foglalja le min
den idejét. Jótékonysági egyesületek 
üléseire, kiállítások megnyitásaira és 
egyéb , ünnepségekre cipeli szegény 
férjecskéjét, aki jobb szeretne nyu
godtan üldögélni, táplálkozni és t  
legyeskedni. Ez utóbbit mindeneset
re megteszi és kiruccanásait úgy 
leplezi, hogy egy alpesi faluból, 
megbízottja által, szorgalmasan kül- 

'dözgeti haza felségének az úfcilevele-

ket. A dícsvágyó tanácsosáé kinyo
matja férje leveleit, melyeket az egy 
igazi turista könyvéből írogatott ki. 
Komplikációk támadnak, a tanácsos 
úr kénytelen tényleg megmászni a 
havasokat. A  csodálatosan szép kör
nyezetben mulatságos jelenetek foly
nak. A tanácsos úr kalandjaival pár
huzamosan egy fiatal pár szerelme 
is eljut a boldog befejezésig.

A  főszerepet Ottó Waltburg játsza, 
pocakos humorával, joviális kómiku-

mával. A  többiek is mind kedvesek: 
Erika Glassner (első anyaszerepó- 
ben), Maria Solveg, Trade Berliner, 
Theo Shall és Walfgang Zilzer.

Nem nagy attrakció, de szárához 
tató, kedves film.

SZÍNHÁZ
Mai m űsor

OPERAHÁZ: (fél 8) A denevér.
NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Az ember 

tragédiája (D).
KAMABASZlNHAZ: (háromn. 8) Por- 

cellán.
VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Három a 

kislány.
VÍGSZÍNHÁZ: (8) Kényes válópör.
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) A  toroekól 

menyasszony.
KIBALYSZINHAZ: (8) A ..Fehér ló".
FÖV. OPBRETTSZINHÁZ: (8) Maya.
ANDRASSYUTI SZÍNHÁZ: (9) A* igazi 

asszony.
BETHLENTERI SZÍNPAD: (6, 9) Ul 

műsor.
ROTÁL ORFEUM: (fél 5. fél 9) 5 Ja

neiro.
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Rótt és 

Tibort
STEINHARDT SZÍNPAD: (háromn. 9) 

Steinhardt.

Filmszínházak műs©rs
BELVÁROSI (IV., Irányi-n. 21. T.: 83—

3—29.): Előadás: 5, negyed 8, 8, fél 10. 
Feleségem a szélhámos (vígj. 10 felv. 
Nagy Kató). — Katonák a strandon 
(vidám tört. 10 felv., Fritz Schulcz). — 
Híradó

BODOGRAF (VIII., József-körút 63. T.: 
38—4—76.): Előadás: fél 5, negyed 8, 10. 
A tettek embere (kalandos dráma 10 
felv., George Bankroff). — Az élet tán. 
ca (filmoperett 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. (Lavrenee Tib- 
bettel a főszerepben.) — Híradó. 

CÁRITÓL (Vll Baross tér Jegyrende
lés: 34—3—37. (Előadás: 4. 6, 8, 10 Vas. 
2-kor is. Táncol a kongresszus (Lilian 
Harvey, Lil Dagover, Willy Fritsch).
— 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.

CORSU (IV.. Váci utca 9. T.< 87 -  4 - 02.1 
Előad, szomb., vas. és ünnepnap: fél 4, 
fél 6, fél 8, fél 10, a többi napo
kon: 4, 6, 8, 10 órakor. — A koca
turista. (Vígj.j fősz.: Ottó Wallburg, 
Maria Solveg, Trnde Berliner.) — 
Európa utolsó pelikánjai. (Kultúr- 
film.) — Híradó.

BÉCSI (VI., Teréz körűt 28. T.: 21—3— 
4,1, 25—9—52, .14 -8  —05.1: Előad.: 4. 6. 8. 
10, vasárnap: 2, 4, 6, 8, 10. „A  viharos 
mult“ (Nacht ohne Pause). (Siegfried 
Arno, Camilla Horn a főszerepeiíben.)
— Burlcszk. — Híradó.

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 ív., 
Dita Parlo, Gustav Fröhlich).

FÉSZEK (VIII., József-körút 70. T.: 46— 
0—40.): Előad.: fél 5, negyed 8, háromn. 
10. Szőke váléok (hangos vígj. 10 felv., 
Paul Höröiger). — Leányhűscg (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. Ábrahám Pál, Földes Imre, 
Harmath Imre operettje: Viktória
(Potrovicb, Verebes, Friedl Schuster, 
Grete Theimer, Michael Bohnen). — 
Magyar Hangos Világhiradó. 

IMPERIAL (VII., Demibnszky-utea és 
Aréna-út sarok. T-: 32—S—90.): Előad.: 
5-től, vas.: ,1-tól folyt. 4 Renegát. 
(Noah Berry.) — Tettek embere. (Ki- 
chard Arién.) — Ham leánynézőben — 
Hangos világhíradó.

JÓZSEFVÁROSI (VIII.. Kálvária-tér 6. 
T.: 34—6—44.): Boldogabb emberek (vi
dám filmoperett 10 felv.. Szőke Szakáll, 
Verebes Ernő). — Az erénycsőszök (bo
hózat 10 felv., Félix Bressart). Előadás 
fél 5-től folytatólag, az utolsó fél 10 
órakor.

KAMARA (VII., Dobáay n. 42-—44, Tel.: 
44—0—27). Előadás: 6. 8, 10. Vas., és 
ünnepnap: 4, 6, 8, 10 órakor. A koca
turista. (Ottó Wallburg bohózata.) — 
Európa utolsó pelikánjai (hangos knl- 
turfilm). — Híradók.

LUDOVIKA (IX., Üilöi-út 101.): Előad.: 
fél 5, 7, negyed 10. Császárvadász. —. 
Lebegő szűz.

NÉP (Váci út 76 T.: 92—6—80.» Elétk.i
5-től, vas. és ünnepnap: 8 tói folyt.
Nyomdász Torna Egylet felszerelése 
javara: Románc. (Greta Garbó.) — A 
saxophonkirály. (Pesti fiú története.)
— Stan és Pan éjszakai idillje. 

OMNIA (VIII., Kölcsey-u. 2. T. J.: 301
25,): Előadás: 4. 6, 8, 10, vasárnap: 
2, 4, 6, 8, 10 (az első előadás félholy- 
árakkal). — „Á  viharos mult“ . (Nacht 
ohne Pause.) (Fősz.: Siegfried Arno és 
Camilla Horn.) — Burlcszk, — Híradó. 

ORION (IV. Eskü-tér 5. T.: 82—1—02 ):
Előadás: fél 6, fél 8, fél 10. Vas.: fél 
4-kor is. Az ideál csókja (Bsau Ideál; 
A 13-ik legionista; Percival Wren re
génye). — Vitaphon varieté. — Híradó. 

PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet kőrút 8. Telefon: 365—23.) El ad.: 4 8, | 
10. Hyppolit, a lakáj (Magyar han
gos film. Irta: Zágou és Nóti. Játsza: 
Csortos, Góth, Kabos, stb.) — Hangos 
híradók.

PATRIA (VIII., Népszínház-n. 13. t  : 45 
—6—73.): Előad.: f_él 5, negyed 8, há- 
romn. 10. Leányhűscg (hangos szer 
reg. 10 felv., Jenny Jugo). — Katonák 
a strandon (hangos vígj. 10 felv., Fritz 
Schultz). — Miki, mint mozdonyvezető, 

—t/TE (Nagymező-n. 22-

RAÉISSfü w T V a s . és finnen- 1-4 m tt i :o -r . in .'*>«>r .fo ly t., a z u t á n i i !  
10. Ábrahám Pál, Földes Imre, Har
math Imre operettje: Viktória. (Petro- 
vieh Szvetiszláv, Grete Theimer, Mi- 
chacl Bőimen). —- Metró Gohlwyn Ma- 
yer Világhiradó. — Magyar Hangos 
Vilaghiradó. Vas. d. e. fél n : Miki és 
Flyppi-matiné.

ROXY (VII., RákóczLút 82. T. J.: 43- 
8—24.): Előadás1 3-től, vasárnap 2-től 
folytatólag. Négylevelu lóhere (filmop.
3 film, 3 színpadi részben), személye
sen fellépnek: Halni ad y Erzsi, Mare'in- 
ka Vica, Dán Norbert, Bobáti Lajos).
— A szőke válóok (haiiSOs vígj. 10 fv.) 
Hangos hiradó. — Az első előadás mérsékelt helyárokkal.

ROTÁL APOLLO^(Erzsébet-körút <j>,‘Y - ■ ’ 1' ei-Korui sa.J. 439-46. 419-02.): Előadások: 5, U í
fél 10. Szomb., vas.: 4. 6. 8. 10. Vai
d. fél Hí Lakner Bácsi gyermek-
színháza. — Ka,'ettkisasBzony, (Bol- 
váry. Stolz. Kod/ ft0da filmoperettja 
Fősz T'bor, Dolly Haas, Gns-
tav Fröhlich) -  Magyar Világhiradó 

TATRA U£-’inOII*l-út 63.) Előadás: VA 
7, negyed 10 Montecarlo bombázása. 
-  Az 5 Dlvon (artista történet).

(J®réz-k3rót 60. T.: 197—
67-68.): Előad.: 5, 1 4 8 . % 10. 

— etomb., vas., nnnep: 4. 6, 
10. Ottó Wallburg leg

újabb filmbohózata: A
kocatnrlsta -  Európa 
utolsó pelikánjai (Kul- 
túrfilm.) — Világhiradó. 

CORVIN (V in , József-körút és Ollől-út
*arok, T.t s£_9_ 8S, 89-5-84.): Előadás. fél g, fé) g, fél 10 Vasár- 
és ünnepnap fél 4-kor is. Táncol a kon- 

(Lillán Harvey, Lil Dagover, 
Willy Fritsch). -  Hangos Híradó

(Rákóczi-út 2 1 . T.: 460-45 és 
íírr46,-)-- Előadás: 5. negyed 8. fél 10. 
„U- és ünnepnap: 4. 6, 8, lo, a fehér 
mámor (Léni Riefensthal és 50 síbajnok). _  Hangos Híradó. J

# .




