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Tegnap Prágában 
újabb báron 

csapatgyözelem

Teljesen biztosítva van a 
magyar úszók es vizipolozol 

olimpiai kiküldetése:

Széchenyi László gróf 
amerikai követiinkl 

felajánlotta az összes 
hiányzó költségek) 
fedezését

Az amerikai túraszerződés
rendben van

_  S a já t tu d ósítón któl —

A magyar úszók olimpiai kiküldetése kapcsán tegnap nagyjelen
tőségű, nagy örömet okozó hírt közölhettünk lapunk olvasóival: mar 
az olasz sporthatóságok is megmozdultak és segítségere siettek ama- 
gyar úszósportnak, hogy fiai a losangelesi olimpiai jatekokon rész 
vehessenek. Leandro A rp in a ti, az olasz hatóságok legfőbb feje, Mus
solini jobbkeze áldozott a kísérő levélben olyan elismerő szavakkal a 
magyar úszósporttal szemben, hogy ezek a szavak mindenkor a eg- 
szebb emlékei lesznek a magyar úszósportnak. , ,

• Mára azonban sokkal nagyobb örömet, sokkal nagyobb eseményt 
készített elő a hír szárnya a magyar úszóknak. N ew y o rk i m unkatár
sunknak alább közölt táv ira ta  a zt a r em én y t n y ú jtja , hogy

a magyar úszók és vízipólózók részvétele az olimpián vég
legesen elintézett dolog.

Gróf Széchenyi László amerikai követünk _ ugyanis a megkezdett 
olimpiai gyűjtőpropaganda első eredményeképpen

felajánlotta azt, hogy a magyar úszók és vízipólózók ösz-
szes költségeit, amelyek az amerikai uszoszovetseg hozzá

járulása mellett még hiányzanak, fedezni fogja.
A nagy horderejű elhatározásról newyorki táviratunk alábbi je

lentése számol be: ,  , . ,Newyork, januar 25.

Az olimpiai alap letiltásáról értesülvén, az úszók és vízipóló
zók hiányzó költségeinek előteremtése végett érintkezésbe léptem 
a newyorki magyar főkonzullal. A főkonzul igen nagy figyelemmel 
hallgatta meg előterjesztésemet és arról részletesen referált Szé
chenyi László gróf washingtoni követnek. A követ, aki a kérdésről 
már megfelelő tájékozódással, hirt, közölte, hogy mindazokat a 
költségeket, amelyek a magyar úszók olimpiai részvételéhez meg 
hiányzanak — nevezetesen az európai kontinensen szükséges 
vonatköltségek, az óceánon való átkelés hajójegyeinek, végül a 
losangelesi tartózkodásnak költségeit a sajátjából fedezni ogja. 
Részletes tudósítás levélben. Bonyhárd László.

Ez a távirat mindenképpen megnyugtató. Egyfelől bizonyságot 
jelent arról, hogy

az amerikai túraszerződés rendben van
hiszen követünk a m ég h iá n y z ó költségek. előtermt&ére 
Bizonyos tehát, hogy ő a szerződ és  ü g yérő l m egbízható tudóinast szer  
z<*t. Ennek megérkezése most mar csak napok kérdésé. A mafiK pe- 
di? az, hogy o m agyar v á lo g a to tt  uszocsapat olim piai két

m inden fe lh ő  és n yu g ta la n sag  nélkül lek e t  /olytoÉm saw ezet^  
J g  energiája is felszabadul a „h o g y a n ? "  kutatásának nehez feladata

, °  ' Gróf Széchenyi László amerikaii követünk_ tudviűévöleg AmerikJ- 
han nősült meg, felesége Vanderbilt Gladys, kiterjedt es gazdag ro
konság sarja. A  gróf amerikai vagyonából nehezseg ne k 
zesre bocsájthatja a kiküldetéshez szükséges dollarosszeg e • .

Nagy örömmel kell megállapítanunk, hogy a S f c^ f ~ i t á -  
S V m á n ya i -  nagy kulturális, közjótékonysági adományok alapú* 
s°k -  S zéch enyi L ászló g r ó f  e n agyszerű  ^
méltóan kelnek é le tr e  és teszik lehetove, hogy a világversenyben 
^ y ik  legtöbb dicsőséget elért sportágunk emelje a magyar név bé
r lé t é t . S az adom ány o ly  n agy, nehéz v iszonyaink  k ozo tt annyira  
egyedülálló, h ogy  m ég  a z t s e m  teh etjü k  hozza:, bárha m m el több ico- 
Vetőre ta lá lna . . .

Amerika felé!

A  m a gva r m űkorcsolyázó exped íció  a Canadian P a c ific  „D u ch ess  o f  Y ork ”  n evű  hajójának fed élzetén , 
az óceán i ú t elő tt. ( B alról:  O rgon ista  Olga, Szalay Sándor, R o t te r  B ab y , Szollás László, M inich  J en o d r .,

K ová cs B éla, a C P  budapesti ig a zg a tó ja .)

1 A\a(viriam w i r r m n r ú v v y r iv iv i ir i v i‘ i,,i* i * ft<l *

gyarország kormányzója, a sport
emberek igaz barátja bizonyítja 
most, hogy Kehrling Béla  ̂való
ban rá is szolgált erre az általá
nos elismerésre!Kehrling Béla, a legújabb 

magyar bajnoki címe mellé 
a legfelsőbb elismerést is 

| megkapta. Azt az elismerést, 
amely nemcsak az egyénnek kzól, 
nemcsak az egyéni érdemet tün- 

iteti ki, de az egész sportágé,
I amelyet az egyén képvisel. A  ma
gyar tenisz megérdemli ezt az el
ismerést s ha megérdemli, akkor 
Kehrling Béláért érdemli meg. 
Mert két évtizede benne testesül 
meg minden erény, minden di
csőség, amit a „fehér sport” a 
magyar névhez fűz.

A  legfelsőbb elismerés értéke 
I mindig egyformán nagy. Akár 
egyetlen nagy siker, egyetlen 
nagy tett után éri is a sport
embert, vagy olyan ̂  évtizedekre 
visszanyúló működést von be a 
dicséret és dicsőség fényével, 
amilyet Kehrling Béla képvisel a 
magyár sportban. A  sportembe- 

I rek között azonban, akik a kitün
tetést hordják, lényeges különb
ség lehet. S ha ezen az alapon 
mérjük meg Kehrling Bélát, ak- 

| kor is azt kell mondanunk, hogy 
a magyar sport legsúlyosabb 
egyéniségei közé tartozik. Annak 
a sornak egyenes folytatása az 0 
alakja: amelyben a Manno Mii
tik, Halmay Zoltánok, Gillemot 
Ferencek sorakoznak egymás 
mellé. S köztük, a legnagyobbak 
között is tündököl a magyar 
sport egén. Tündököl azért, mert 
hosszú évtizedek alatt a futbal 
Ion, teniszen, asztali teniszen, 
jéghokkin keresztül jóformán az 
egész magyar sportélettel szoros; 
egybeforrással élt és tűnd öko 
azért, mert nincs még egy olyan 
sportember, aki gentlemanebb, 
úribb, igazibb sportember tudna 
lenni. Évtizedek óta messze vilá
gító példakép a sportpályákon 
magyar gavallériája, amellyel 
csak a legnemesebb angol sport
szellemet lehet egy vonalba állí

tani.
A  magyar sporttársadalom, az 

egész magyar közönség már ré- 
gesrégen megadta Kehrlingnek a 
maga legfelsőbb elismerését. Ma-

aktk három négyszemélyes kabinban laknak 
s a nap meghatározott szakában kizárólagos 

joggal használhatják a hajó tornatermét

Ma érkeznek Newyorkba 
olimpiai versenyzőink

—  S a já t  tudósítónktól —

Magyar stewardot kaptak
of York" 

utasai,

Tegnap délben hazaérkezett 
K ovács  Béla, a Canadian P a c i f ic  
budapesti igazgatója, aki a dél
után folyamán felhívta szerkesz
tőségünket s referált a két ma
gyar páros és M in ich  Jenő dr. 
Liverpoolból való elindulásáról.

A  Canadian P a c ific  társaság 
figyelmessége folytán sikerült a 
magyar társaság kiszolgálására a 
hajó alkalmazottai közül egy m a
g y a r  —  helyesebben egy m a g ya 
rul fo ly ék o n y a n  beszélő  —  s te 
w ard ot találni, akit a kapi
tány aztán a m ű k orcso lyá zók  sze
m élyes szolgálatára  rendelt ki. A  
magyar olimpiai különítmény el
helyezése egyébként a lehető leg
kényelmesebb a hajón. M in ich  
Jenő dr. egyed ü l lakik e g y  n ég y  
szem élyes  kabin t, m e lle tte  a , k ét  
hölgy  —  O rgon ista  Olga é s  R o t
te r  B ab y  —  kabin ja  fo g la l h e ly e t, 
m ely  sz in tén  n é g y sz em é ly e s . K ö 
rülbelül 10 m éteres  tá vo lságba n , 
a h a jó  v ég e  fe lé  k ö v e tk e z ik  S za
l a g - é s  Szollás. kabin ja , m e ly  e r e 
d etileg  sz in tén  n ég y  s z e m é ly  b e 
fogad ására  szolgál. A  tágas és 
kényelmes szállás ellen tehát nem

lehet kifogás. Intézkedés történt 
továbbá arról is, hogy a hajó 
tö k é le tesen  m od ern  torn a term ét a 
nap m egh a tá rozo tt órá jában  a  
m ű korcsolyázók  k izárólagos ren 
d e lk ezésére  bocsássák, akik így 
megfelelő ruganyosító, kondíció
ban tartó gyakorlatokat végezhet
nek.

K ová cs  igazgató információja 
szerint a D u ch ess o f  Y o rk  szer
dán, azaz ma délben éri el az 
amerikai partot.

A 8-ik rendkívüli közgyűlése les*
az MLSz-nek 1931 január elseje óta 
az, amit a mostani válság befejezé
sére (? ) legközelebb tartam kell. 
Tizenhárom hónap alatt egy rendes 
és hét rendkívüli közgyűlés zajlott le 
a futballszövetségben, ami rendkívüli, 
sőt nem rendes dolog, ügy látszik, 
valami tényleg nincs rendben.
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A z  első helyen kezdte,
az utolsón végezte az őszt

a VASAS
A r,e S* |l3r®s Vasas-stílusnak romfait lehetett 
csak felfedezni az együttesen — Sok zavar 
n e h e z íte tte  fe ladatát — Játékos-gondok — 
A  V asas-p á lya  se m  segítette, s nagy munkát

je len t a  k ie ső  helyéről, való  
szabadulás

S aját tudósítónktól —
A Vasas az elmúlt ősz folya 

mán példáját adta annak, mikép 
pen lesz az elsőből utolsó. Az első 
mérkőzése után, augusztus 30-án 
a csapat a táblázat első helyér, 
került, mikor a Sabariát legyőzte. 
S ha jól tudta is mindenki, hogy 
ez a díszes hely csak azért látja 
vendégül a kék-pirosakat, mert 
mindössze két mérkőzést játszot
tak csapataink ezen a fordulón 
arra mégsem mert senki sem gon 
dőlni, hogy a Vasas olyan félelme 
tes gyorsasággal, valóságos re
kord tempóban teszi meg az utat

az első helytől az utolsóig
Hiszen az egész futballtársada
lom emlékezik még azokra az idők
re, amelyekben a Vasas kifino 
múlt stílust, kitünően gördülő, tö
kéletesen iskolázott játékot jelen 
tett a magyar futballban, amikor 
mindig nagy élvezet volt nézni en
nek a csapatnak a játékát, akár 
a kisebbek ellen aratta fölényes 
győzelmét, akár a nagyokat tán-

A LEGJOBB 
FOIYÉKÖKY 
ILLATOS

SZdRTELENffll

coltatta meg gyönyörű csatár játé
kával.

Pedig ezek az idők elmúltak! 
Sajnos, úgy látszik,

visszahozhatatlanul elmúltak 
s ez a körülmény nagy kára 

a magyar futballnak.
A  Vasas, ahogy a T akács-fivérek , 

’ S zen tm iklóssy , K a tzer , H im m er  és 
a többiek elhagyták, ahogy Jeüi- 

. n ek  felett eljárt az idő, ahogy sze
gény, jobb sorsra érdemes F ro n tz  
Döme alakja eltűnt a magyar pá
lyákról s hangja nem kergette a 
játékosokat abba a csodálatosan 
szép és finom játékiskolába, amit 
a Vasas-csatárokba egykor belene
velt, a Vasas mondom, azóta „n é v .  
ben  él csak, többé nincs je len ” . 
Nem az a régi Vasas jelenik meg 
a pályán, amelynek emléke gyö
nyörű mérkőzéseket idéz fel, ha
nem egy másik, amely a szétvá
lasztás óta erőtlenül bukdácsol az

első és a második liga között. Az 
a Vasas jött vissza újra, amely

nem tud erőre kapni, mert a 
háta mögött elolvadt az a 

nagy társadalom,
amely pedig hosszú éveken át kí
sérte, követte minden harcában, 
mint az a jellegzetes hang, amely 
minden pályán, minden Vasas
mérkőzésen felzúgott:

—  Tem pó V a sas!
Elmúltak a szép idők, az idő 

szétkergette azt a remek játékos
gárdát s elolvasztotta a sereget, 
mely a gárda mögött állott szere- 
tetével, buzdító, kitartásra ösztö
kélő erejével.

Még azt sem tudta megtenni 
az alakulat, hogy a meglehe
tősen meleg tanyának ígér
kező Béke-utcához odakösse 

a csapat működését.
Bizonyos ellentétek ütköztek ki a 
vezetésben, amelyeknek ereje meg
bontotta az alakulatnak, a csapat
nak az erejét is.

így nem csoda, hogy az a bizo
nyos augusztusi első hely csak 
olyan pünkösdi királysága volt a 
csapatnak, amelyre talán már 
nem is igen emlékszik senki. Ho
gyan is emlékezne rá valaki, mi
kor a Vasas az Újpesttől és a 
Kispesttől elszenvedett vereség 
után már október közepe előtt a 
11. helyen volt, ahonnan a Nem
zeti felett aratott győzelem még 
felrántotta ugyan, de csak azért, 
hogy utána már megállás nélkül 
kerüljön lejjebb és lejjebb, egé
szen az utolsó helyig. A négy pont 
végzetesen kevésnek bizonyult s 
mit sem használt, hogy az utolsó 
játékban a Bocskaitól sikerült az 
egyik pontot elhódítani. A szezon 
végeredménye siralmas és az öt 
pont bizony nagyon kevés. Nem 
nyújt kellemes kilátásokat a ta
vaszra sem.

S s s s I Szerda, 1932 január 27.

ősz folyamán a fedezetsor is, a 
csatársor is sokáig vajúdott, ala
kult, míg annyira, amennyire ki
fejlődött egységgé.

Az egyetlen csapatrész pe
dig, a védelem, amely a Be.

• reczky, Szemere, Rózsa alak
jában kitűnőnek Ígérkezett, 
különböző okokból bomlott 

szét.
Először B ereczk y  esett ki belőle 
betegsége miatt, később pedig 
R ózsa  kitiltása okozott nagyon 
kellemetlen gondot a vezetőség
nek. S ha ezt a gondot K irá ly  
hátravonása elég jól meg is old
hatta volna, K irá ly  is hamar a ki
tiltottak közé került s így külön
böző próbálgatások árán jutott 
csak el a csapat a szezon végéhez. 
Ekkor tűnt ki, hogy az idő milyen 
gyorsan őrli a játékost. F o g o ly  II . 
nagy kedvvel és akarattal játszott, 
de hiába volt Karcsi minden igye
kezete. Rajta is bebizonyosodott, 
hogy

a futballista minden ellen
fél ellen harcolhat sikerrel, 
de az időt nem tudja le

győzni.

A F ogoly -d in asztia  eme legmar
kánsabb alakja, is a múlté már, 
amint a múlté sok más nagy fut
ballista és mindaz a siker, ered
mény, diadal, amely azokhoz a 
régi nevekhez fűződik, amelyek 
közé F o g l-F o g o ly  I I . neve is tar
tozik.

De ingadozott a Vasas half 
sora is.

Csak Burger volt állandó 
pont benne.

A csatársor meg elég jól alakult 
ki a két szárnyon, de az irányítót, 
a megfelelő centert sehogyan sem 
tudta megtalálni a csapat. így 
vált egyre eredménytelenebbé, il 
letve sikertelenebbé az egész 
együttes, amely nem is érhetett el 
mást, mint hogy az utolsó helyre 
zuhant.

Nagy munka lesz az,
hogy a csapat elkerüljön onnan. 
A szervezés, osapatkiképzés, ala
kítás terén éppen úgy, mint a ta
vaszi mérkőzések során á pályán. 
Hiszen tavasszal nehezebb a pon
tot gyűjteni, nehezebb jó eredmé
nyeket elérni!

Mennyit csereberélte játékosait 
a Vasas?

Ugyanaz a csapat nem játszott kétszer 
egymásután

Amint az már az utolsó helye
zettel történni szokott, sokat cse
rélgette, váltogatta játékosait a 
Vasas. Egy-egy vereség után új 
emberek vetődték a felszínre, hogy 
aztán újra eltűnjenek, visszajöj
jenek a régiek, vagy még újabbak 
következzenek. De nemcsak a 
rossz szereplés volt az oka a Va
sasnál a cserélgetésnek, hanem a

kitiltás is. Rózsa és Király kitil
tása sokat rontott a csapat egysé
gén. Nem is csodálható, hogy az 
egyébként anyagiakban ugyancsak 
nem bővelkedő Vasas ilyen körül
mények mellett a sok játékost sze- 
repeltetők közé tartozik. 17 játé
kos vonult fel piros-kék színekben 
s a 17 közül mindössze 4 küzdötte 
végig az őszt.

fiz Egyiptomba készíti
válogatott keret tagjai holnap, csü
törtökön délután újból együttes 
edzést tartanak. A  játékosok a hé
ten, amint azt Mariássy dr. szö
vetségi kapitány elrendelte, rendes, 
megszokott gyakorlataikat végez
ték egyesületi szakoktatójuk veze
tése mellett. A Ferencvárosnál, 
Hungáriánál és Újpestnél egyaránt 
kondiciógyakorlatokból állott ez, 
amit főleg tegnap végeztek a játé
kosok.

A  holnapi tréning a Hungária- 
úton kerül sorra, ahol B orsán yi 
kivételével a játékosok megjelenni 
kötelesek. B orsán yi már elhagyta 
ugyan a kórházat, arról azonban 
nem lehet még szó, hogy a héten 
résztvegyen a tréningen. A  hol
napi tréning is kondiciógyakorla- 
tokkal kezdődik, de labdát is kap a 
társaság, mely kiadós munkát vé
gez majd. A vasárnapi, komoly és 
erősnek ígérkező WSC-mérkőzéá 
előtt különös gonddal készülnek a 
játékosok, hiszen a bécsi csapat 
minden bizonnyal hatalmas igyeke
zettel küzd majd a magyar kombi
nált csapat ellen.

A holnapi tréning után megbe
szélést tart a szövetségi kapitány 
a játékosokkal s ezen a megbeszélé
sen tárja fel az utazás körülmé
nyeit, a túra egész tervét.
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A csapat helyzetének jobhra 
fordulását csak az esetben 
lehet remélni, ha játékos
gárdájában nem lesz olyan 
sok, annyi kellemetlen vál- 

■ tozás,
mint amennyit az ősz hozott. Az

1. Bereczky 1 2 3 4 5
2. Szemere 1 2 3 4 5
3. Rózsa 1 2 3 4 5
4. Sós 1 2 3
5. Burger 1 2 3 4 5
6. Kiss 1 2 3 4
7. Koszta 1 2 3 4 5
8. Egry 1 2 3 4 5
9. Possák 1 2 3

10. Brunecker 1 2 3 4 5
11. Stanzl 1 2 3 4 5
12. Skarka 1
13. Vági — -TI, | 1 2
14. Király — — __ 1 215. Fogoly II. - ~~ . | u
16. Pintér —i , - „ , „..
17. Kemény — --- — —
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Sporlérm ek, plakettek és 
szobrok, serlegek, zománc- 
i elvernek legolcsóbban Morzsányinál IY. ker„ EskU-ét S.

A Tatabányai SC már igen előre
haladott az edzésben. A  játékosok kü
lönösen nagy kedvvel csinálják az ed
zési gyakorlatokat, mert, mint mond
ják, meg akarják mutatni az Újpest 
elleni Magyar Kupa meccsen, hogy 
ők alig gyengébbek az elsőosztályú 
elit proficsapatoknál.

* Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.

A Hungária SC az elmúlt napokban 
megtartott közgyűlésén erre az évre 
az alábbi tisztikart választotta: El
nök: Stéger Béla dr., ailelnök: Petrás 
Lajos, Raumann József, főtitkár: Ke
lemen Elemér, titkár: Gulyás István, 
pénztáros: Kaszás Ernő, háznagy:
Flax Kálmán.

A Palotai Törekvés vasárnap meg
tartott közgyűlésén az egyesület el
nökévé Czinkota Józsefet választotta 
meg. A többi tisztségekre a választás 
a következő eredményt hozta: társ
elnök: Békési Sámuel, Czinkota
György, alelnök: Molnár Ferenc, Ma- 
yer Béla, ügyész: Gosztonyi Oszkár 
dr., pénztáros: Steín Dániel, Kobza
István, jegyző: Sfcisz István, ház
nagy: Farkas Ferenc, Intéző: Kiss 
Zsigmond.

* Önnek nem szabad engedni, hogy
szépségét a felesleges hajszálak el
csúfítsák, mikor a Morisson tej azt 
kényelmesen eltávolítja.

Érdekesnek ígérkezik vasárnap a 
Postás—WSC barátságos mérkőzés. 
A hírek szerint ugyanis a WSC-ben 
a két wekerletelepi „benszülött”, 
Markos és Mátéffy is vendégszere
pelni fog.

N Y Á R I K A LA N D
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Irta: Barkács B. Béla.
A hajnali gyorssal érkezett, 

hogy egy pillanatot se veszítsen 
abból a két hétből, amit egy esz
tendei jól végzett munka után, 
tegnap utalt ki főnöke, meglehe
tős savanyú ábrázattal, „szabad 
ság” címén.

A fiatalember Földvárt vá
lasztotta. Ügy gondolta, itt za 
vartalanul áldozhat kedvenc 
sportjának, a vízi-sportnak. Bar
na György ugyanis egyik fővá
rosi klubunk nagy sikerekkel sze
replő versenyzője volt. Pólózott, 
úszott, evezett, de ez utóbbit 
csak versenyen kívül űzte. Gon
dolkodás nélkül váltotta meg a 
jegyét Földvárra, ahol tudta, 
hogy nem fog egy ismerősre sem 
akadni. Ez utóbbi dolog azért 
volt számára, rendkívül fontos, 
mert egy hónap óta, mióta le 
győzte 400-on azt a fránya fran
ciát, akit már-már a világ leg
jobb úszójaként kezdtek emle
getni, nem volt egy pillanatnyi 
nyugalma, Budapesten alaposan 
kijutott neki az ünnepeltetésből, 
s ez Barna Gyurit kifárasztotta 
Ezért jött Földvárra, nem félve 
a leleplezéstől, de azért az elő
kelő penzió vendégkönyvébe óva
tosságból mindenesetre Kovács 
Györgyöt írt be a saját neve he
lyett. *

Most vidáman fütvörészve tar
tott ő is a fürdő felé. Gyermekes 
gondossággal távolított el vakító 
fehér nadrágjáról egy apró ka
ticabogarat, amely minden meg-

illetődöttség nélkül sétált fel és 
alá a nadrág műgonddal felépí
tett élén.

A kabinjában két perc alatt 
levetkőzött és gondolkodás nél
kül futott a csiklandósan hideg 
vízbe, a parton álló két-három nő 
őszinte ámulatára, akiknek el
ragadtatott bámulata talán még
is inkább Gyuri kisportolt, fess 
alakjának szólt, mint a hideg víz 
gyors meghódításának.

Dél felé aztán egészen megélén
kült a fürdő. Mire kijött a víz
ből, egész sereg ismerőse volt, 
Persze főleg a hölgyek között, 
így történt aztán, hogy egyszerre 
csak egy társaság közepén 
szembe találta magát Kövessy 
Babával.

A kislány rakoncátlan szépsé 
gével egész sereg udvarlót lán
colt maga köré, s csak ellenáll
hatatlan bájosságának tudatával 
magyarázható, hogy Gyurit, aki 
mint Kovács Gyuri mutatkozott 
be, magától értetődő bájossággal 
sorozta hódolói udvarába.

A  fiúnak egyáltalán nem volt 
terhére a dolog. Eleinte mulat
tatta őt a kislány gaminos szem
telensége, harmadnapra pedig 
már el sem tudta volna képzelni 
a nyaralást Baba nélkül. A kis
lány férfitársasága magától ér
tetődő természetességgel fogadta 
a behódolást és minden utógón- 
dolat nélküli kedvességgel léptek 
a fiúval tegező viszonyra.

A  kislány eleinte meleg érdek
lődéssé] tüntette ki a fiút, amit 
Gyuri jóleső érzéssel vett tudo
másul., Egész komolyan szerel
mes lett a szőke angyalba.

A  napok gyorsan peregtek, s 
mert a kislány 19 évének heves 
forróságával imádta a sportot 
nem múlhatott el nap, hogy va
lami sportra ne került volna a 
sor.

Itt azonban nem sok babér ter
mett Barna Gyuri számára. 
Rendszerint tenisszel kezdték 
meg a napot. Gyurinak az egész 
tenisztudománya egy középszere 
szervából állott és volt egy fór 
hand ütése, ami tíz ütésből rend
szerint négyszer sikerült. A  tár
saság minden- egyes tagja job
ban kezelte nála az ütőt.

A kislány nem titkolta el a 
véleményét, először nevetett raj
ta, aztán kímélet nélkül gúnyo
lódott. Gyurit eleinte mulattatta, 
majd később határozottan bosz- 
azantotta a dolog.

Ping-pongban sem járt job
ban. Nemcsak ő, hanem az ellen
felei i* derékfájást kaptak a 
melléütött és a ki nem védett 
labdák folytonos szedegetésétől.

Futballozni sem tudott. Egy 
tréfás box-meccs keretében egy
szer egy olyan monoklit kapott, 
hogy két napig kellett borogatnia 
az ütés helyét.

A  kislány pedig folyton gú
nyolta. A kitüntető kedvesség 
egész elmaradt, ehelyett valami 
ajkbiggyesztő lenézéssel beszélt 
a fiúval.

Gyurinak a szívét fojtogatta a 
ceserűség. Már-már elhatározta, 

hogy leleplezi magát, amikor vé
letlenül fültanúja lett egy be
szélgetésnek, amit Baba folyta
tott le egy barátnőjével.

—  Tudod drágám, hogy nem 
vagyok irigy, —  hallotta a ba
rátnő hangját, —  de ezt a Kovács 
Gyurit szavamra mondom irigye
lem tőled. Az egész fürdőhelyen 
a legfessebb fiú !

Gyuri megtorpant a bokor 
előtt, amely mögül éppen ki 
akart lépni és minden vére az 
arcába futott, amikor meghal 
lotta Baba feleletét.

—-  -Ugyan drágám! Szívesen 
átengedem neked. Szép fiú, fess 
fiú, mind igaz, én magam is na
gyon közel álltam hozzá, hogy 
beleszeressek, de hallod, egy 
férfi ilyen alakkal, ilyen izmok
kal, mint amilyen Gyurinak van 
ennyire pipogya legyen. . .  Itt 
megáll az ember esze. Annyit 
nem konyít a sporthoz, mint a 
hajdú a harangöntéshez . . .  Rossz 
nézni, hogy mit művel teniszben, 
ping-pongban, futballban, bon
b a n . . .  Rettenetes kiábrándító! 
Nem tudnék soha egy ilyen fér 
fit  szeretni, aki ennyire gyámol
talan . . .

-  Nincs igazad Baba, egyál
talán nincs igazad! Ahhoz, hogy 
valaki őszintén szeressen, még 
nem feltétlenül szükséges, hogy 
jó ! is teniszezzen!

—- Istenem! —  sóhajtott fel a 
kislány —  csak legalább egy 
pportágban lenne jó l Mit nem 
adnék érte, ha egy akármilyen 
versenyben a háta mögött lát
hatnám az udvaromhoz tartozó 
többi fiút! Hidd el édesem, ne
kem fájt a legjobban, mikor lát
tam, hogy a többiek milyen rej
tett mosolygással élvezték Gyuri

balsikereit. . .  Csak egyszer lec
kéztetné meg őket, akkor tud
nám nagyon, nagyon szeretni. . .  
De így?

Gyuri vörös lett, majd fehér, 
majd megint vörös. Nem tudta, 
sírjon, vagy nevessen, örüljön, 
vagy mérgelődjön? Egyet min
denesetre elhatározott, most már 
azért sem leplezi le magát, ő  
nem azt akarja, hogy a lány a 
bajnokot szeresse, ő azt akarja, 
hogy önmagát szeressék.

Észrevétlenül távozott el a lá
nyok közeléből. Pár perc múlva 
Baba jött szembe vele. Nem állt 
meg a fiúval, hanem bántó hányi- 
vetiséggel vetette- oda:

-  Délután úszóversenyt ren
dezünk! Remélem, itt több siker
rel fog szerepelni. . .

A fiú'bólintott, hogy érti! Az
után elváltak. A  fiú ebédelni 
ment. —  Nem indulok! —  hatá
rozta el magában. Délután meg 
is mondta a lánynak. Az gúnyo
san mérte végig őt:

—- Persze . . .  fél!  Igaza van!... 
Gyuri elsápadt, a kabinjába 

szaladt. Az indulásnál ő is ott 
volt a többiek között. 800 méter 
volt a táv. Az indulásnál Gyuri 
úgy ment el, mint a nyíl, csak 
úgy sustorgott körülötte a víz. 
100 méternél legalább 40 méter 
előnye volt. Egyszerre eszébe ju
tott a délelőtt kihallgatott be
szélgetés. Rettenetesen elszé- 
gyelte magát a gyengeségéért. 
Egészen lelassított, majd leállt. 
200 méternél befogták, majd el
hagyták . . .  A  célnál ő ütött be 
utoljára. . .  *

.
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Mit akarnak

az osztrákok?
Szombaton lesz Pozsonyban 
a m agyar és osztrák szövet
ség békéltető ülése — Ha el 
is fogadjak az osztrákok ter
vétír m ely az évente sorra 
kerül© Icét meccs helyett csak 
egyet óhajt, az új rend csak 
1933 ©szén léphet életbe

am ik m ár B écsb en  kerü ln ek  le já t
szásra , az osztrá kok  olyan  könnyű

Mint ismeretes, a magyar- 
®S2ti'ák viszály ügye szombaton 
döntő stádiumba lép. A  két szö- 
vetség megbízottai Pozsonyban 
ülnek össze, hogy szétbogozzák az 
őszi budapesti találkozás óta 
összekuszálódott csomót. Magyar 
részről F isch er  Mór, a nemzetközi 
bizottság elnöke —  ha azonban 
betegsége akadályozza, R o sen b erg  
Emil dr. alelnök —  K en y ere s  Ár
pád és F od or  Henrik dr., a két 
főtitkár vesz részt a pozsonyi ér
tekezleten.

Megkérdeztük K e n y ere s  Árpá
dot a vái'ható eredményről és ő a 
következőket mondotta:
, —  M i m ég n em  is tud juk , h o g y  
a* osztrákok  voltaképpen  m it  
akarnak. M in d össze a n n yit ism e
rünk szándékaikból, am it levelü k 
ben elég szerén y en  ju tta tta k  k i
fe jezésre , h ogy  t. i. a jö v ő b en  
evenkint csak eg y s z e r  találkoz
zunk. Ily en  k é r é s t  v é lem én yem  
szerint csak akkor leh et jo g o sa n  
eló ter jeszten i, am ikor eg y  p e r ió 
dus b e fe je z é s t  n y er t . M i m o st  
?vek  óta  olyan  ren d szer  m elle tt  
bonyolítottuk le a m a g ya r-osztrá k  
™ frközéseket, h og y  egym á su tá n  
ket-két m érk ő zés t já tszo ttu n k  le 
u9yanabban a fővá rosb a n . E n n ek  
® szisztém ának az vo lt a célja , 
b °gy  m ind a k é t fő v á ro s  ka p jon  
kvassza l is  m a g ya r-osztrá k  tal
á lkozást. E g y  ily en  periód u s az 
*931. év i tavaszi b écsi m érk ő zés 
sel é r t  v ég e t . A z  őszi budapesti 
találkozás szá m íto tt  a te l je s en  ú j  
Periódus első m érk ő zésén ek ! í g y  
tehát tavasszal az osztrá kokn a k  
rnindenképpen el kell jön n iök  B u 
dapestre, m íg m i ez év  ő szén  és  
lövő év  tavaszán kell, h ogy  rev á n -  
Sot adjunk B écsb en !

■ A  m i álláspontunk az, h o g y  
ragaszkodunk az első alkalom m al 
lrdsban m egá llap íto tt, azóta  p ed ig  
a szoká sjog  által s z e n te s íte tt  
rendszerhez és  k ér jü k  az o sz trá -  
jP bat, h og y  tavasszal k ü ld jék  el

udapestre v á log a to tt csapatu kat, 
tudom  elhinni, h og y  az az- 

“ «Mi k övetk ező  k é t m érk ő zésrő l,

Nizzában játszotta tegnap utolsó 
mérkőzését az Óbuda—szombat

helyi f uracsa pof 
Győzött 3:2 (0:1) arányban

Csütörtökön este érkezik haza az együttes

szívvel lem ondanának. H a  ped ig  
íg y  1933 tavaszáig  já tszanu n k  
kell, a k k orra  m ár nyilván  el fo g  
párologn i az osztrákokn ak  az őszi 
m érk őzés  esem én yei nyom án  tá
m adt k ed vetlen ség e .

—  P ersz e  k én y szer íten i nem  
akarju k  az o sztrá koka t és  ha bé
k ésen  n em  tudunk m egállapodni, 
akkor m ás irán yban  fo g u n k  o r ien 
tálódni a vá log a to tt p rogra m  
m eg erő s íté se  irán t.

Eddig szólt a főtitkár  ̂ felvilá
gosítása, mi azonban más^ oldal 
ról is szereztünk be információkat 
a magyar-osztrák ügy mibenlété-1 
ről és itt a következő érdekes 
kommentárokat hallottuk:

A z  osztrá kok  is  ész rev e tték , 
h og y  az eg ész  viszá ly  lén yeg éb en  
n em  m ás, m in t M eisl szem élyes  
ü g ye . A m in t annakid ején  a m a
g ya r-cseh szlová k  a f f é r  jó rész b en  
Z sarnóczay szem élyes  ü g y e  volt, 
ú g y  vagyu n k  m ost ezzel az ü g g y e l  
is  M eisl szem pon tjából. A z  o sz t
rák fu tba ll és a szö v etség  sem  
akar velünk h aragot tartan i, va
lam i fo rm á t kell azonban találni 
arra, h og y  odahaza M eisl fed v e  
leg yen . É pp en  e z é r t  szolgálná a 
jó  célt, ha M eisl nem  ven n e rész t  
a pozson yi ér tek ez le ten . E m lék ez 
zünk csak vissza , h ogy  m ilyen  kí
n os n eh ézség ek  árán leh e te t t  csak  
kihúzn i a m agyar-cseh szlovák  
a f f é r  m é r e g fo g á t is , m er t e lein te  
Z sarnóczdy m aga is r é s z tv e t t  a 
tárgya lásokban . N em  tudjuk, 
h ogy  M eisl m eg je len ik -e  P ozson y 
ban, leh et, h og y  az ő term észe te  
n em  okozna  hasonló ba joka t, any- 
n y i azonban b izon yos, h og y  m ind  
a k é t szö v e tség  és  m ind  a két 
ország  sp o r tja  kom olyan  akarja  
továbbra  is  a bará tságos e g y ü tt 
m ű köd ést a r é g i  alapokon. E z  
eg y b en  a b iz to s íték  is  abban az 
irán yban , ho g y  a p ozson yi é r te 
k ezle t ki f o g j a  küszöböln i a fé l r e 
é r té s e k  u tolsó  m aradékát is  a k ét  
szom széd ország  v iszon yá b ó l

F ra n cia ország i ú tján ak  hatodik  
s eg y b en  u tolsó  m érk őzésére  állott 
k i tegnap délután N izzában  Óbuda 
és S zom bath ely  kom binált csapata. 
A  m érk őzés  m agyar s ik er t h ozott, 
ped ig  az ellen fél n agy  v o l t : az 
OG C N ice  és az A S  Cannes kom bi
nált csapata. M in d k ettő  előkelő  h e
lyen  áll a fra n cia  ba jnokság eg y ik  
leg erőseb b  csoportjában , a délke
le ti csoportban . A z  OG C N ice  j e 
len leg  a m ásodik, az A S  Cannes p e 
d ig  a n eg yed ik .

A  m a gya r csapat tú rá ja  ezzel a

Lloyd- pince étterem
IV., W urm -uica 2 . n . ,  a P un akorcón á!
Menürendszer étlapszerinti ételekből. Házhoz
is szállítható. P 1 .50 , 10 jegyfüzet P 14.—

m érkőzéssel v ég é tér t . A  v ég ső  
ered m én y eg észen  ren d es :

Hat mérkőzésből ötöt meg
nyert a gárda s csak egyen 
maradt alul. A gólarány 27 :9.
A  tegnapi mérkőzésről alábbi 

távirati tudósításunk számol be:
Nizza, január 26. 

Utolsó mérkőzésünkön az eredeti 
megállapodástól eltérően nem az 
OGC Nice csapata, hanem az AS 
Cannes és az OGC kombináltjai el
len játszottunk. Szép és kemény 
küzdelemben győztünk 3 :2  (0 :1)  
arányban.

A  mérkőzés 24 fokos melegben, 
a hétköznap ellenére is háromezer 
főnyi közönség előtt zajlott le.

Mi így állottunk fel:
V erm es  —  K ovács, B iró  —  Be- 

retvá s, L u tz, M a g ya r  —  F en y es i, 
O rm os, Z ilah y , L en gyel, B eiké. ^

A z  első félidőben változatos, job
bára mezőnyjátékkal telt el az idő 
Mi valamivel többet támadtunk, 
vezetéshez mégis a francia csapat 
jutott: a  13. p ercb en  szabadrúgás
ból.

0:1.
A második félidőben csapatunk

nak már sokkal jobban ment a já
ték, mint az elsőben. A  védelemben 
B iró , a fedezetsorban M a g ya r  ja
vult fel erősen, elől pedig L en g y el  
harcol nagy kedvvel s eredménye
sen.

Ránézett a lányra, aki a cél- 
*1 szurkolt. Vörös volt az arca 
3 könnyek égtek a szemében.
~T Pedig milyen jól kezdett, —  

hoz 0<*a reszkető hangon Gyuri-

V ^  m^r talán meg is bánta.
Marni lágy, szánakozásféle lo- 

» oz°tt a szívébe.
+ Kifáradtam, —  szólt men- 

Setődzve a lánynak.
- , Az m ás! —  mondotta Baba
s sem nézett töbé egész nap. 
A 14 napból már 12 elszállt, 

yuri mimi többet gondolt az 
dt H Zasra m' nd többet for- 

a , meg a fejében az a fájó  
váfd.°lat, hogy Babától el kell 
. " ‘ma. A kislány az úszóverseny 
n,? nem gúnyolódott már vele, 
d(f,g annál is rosszabb bánásmó- 
é a V -8?elt ki> hidegen udvarias 

közömbös volt a fiúhoz.
fiaoó°st esyütt volt az egész tár- 
áru ^ia- kertben és a hüs bokrok 
szói jakan székeikre dőlve be
égettek.
kcrr^a ’Jn°ttan nyúlt az egyik 
,  l nsztalon heverő újság után, 
nélv-i en különösebb figyelem  
Fo-.™ forgatta meg a lapokat 

gyszerre csak a sport rovatá-
kiáltottSállt 3 keze' hirtelen fel-

mpTp Halló, fiúk! —  erről majd 
ledkeztünk! Holnap nagy

m eg S T  van Si6fokon- Át'
minden egyes tagja  

nak helyeselt, csak Gyuri 
la t l^ ? m° rGdott el az arca. Hal- 
Zett egész megfeledke

Mióta kiszállt a balatoni

gyorsból, nem volt a kezében 
újság. Most nagyon szeretett 
volna belenézni a lapba, de nem 
volt meg a bátorsága, hogy el
kérje Babától.

A  kislány pár percig figyelme
sen olvasott, aztán kipirulva 
tette le a lapot:

—  Érthetetlen! Egyenesen ért
hetetlen! —  szólt oda fennhan
gon a társaságnak.

—  Micsoda? —  érdeklődtek 
egyszerre többen.

—  Ez a Barna-eset. . .
—  Mi van vele?
—  Nem olvasták? Barna 

György, aki egy hónapja legyőzte 
azt a franciát, két héttel ezelőtt 
nyomtalanul eltűnt a fővárosból 
A hivatalából kivette a szanad- 
ságát és egész egyszerűen el
tűnt. A  francia revánsra éhesen 
benevezett a siófoki versenyre és 
Barna nincs sehol. A klubja 10 
napja keresi, üldözi, de nem ké
pes ráakadni. Az az utálatos 
francia egyre-másra adja_ a nyi
latkozatokat és minden interjú
nak az a mottója, hogy  ̂ Barna 
valószínűleg nem mer kiállni. . .  
A klubja mindenesetre benevezte 
a versenyre . . .  Már rádión is 
keresik . . .  Már-már bűntényt 
sejtenek —

Barna Gyuri sápadtan hall
gatta végig a lányt. Rettenetes 
erőfeszítésébe került, hogy fel 
ne ugorjon. De nem ugrott fel, 
most már végig akarta játszani 
a szerepét.

—  Hopp! Megvan Barna 
Gyuri! —  kiáltott fel valaki a

társaságból és Gyurira mutatott, 
—  A neve is Gyuri és úszni leg
alább úgy tud, mint a francia..,

Harsogó nevetés volt a válasz, 
Gyuri vörösen kelt fel a székéről 
és elköszönt. Még a kapuban 
utolérte Baba csengő nevetése.„

A  verseny napján az egész tár
saság együtt szállt ki a siófoki 
állomáson.

A  vonaton Gyuri nagy épülé
sére, másról sem folyt a szó, 
hogy Barna kiáll-e? Megjelenik-e 
a startnál? Fogadásokat kötöt
tek. Gyurival is mindenáron fo
gadni akartak, csakhogy ő nem 
állt kötélnek.

Baba látszatra nem sokat törő
dött a fiúval, mindég mással 
volt elfoglalva. így Gyurinak 
nem okozott nagy gondot észre
vétlenül lemaradni a társaság
tól.

Egyenesen a versenyzőkhöz 
tartott. Intézője, mikor meg
látta, örömében két cuppanós 
csókot nyomott az arcára:

—  Tudtam, hogy nem hagysz 
cserben minket. . .

A  versenyt talán fölösleges^ le
írni. Barna Gyuri ismét legyűrte 
a franciát, még hozzá rekord 
idővel. Tombolás, taps, egetverő 
éljenzés fogadta, amikor kilépett 
a vízből. De neki mindennél töb
bet ért az a zavart, könnyes-piros 
arcú leány, aki bocsánatkérő 
szótlansággal nyújtotta felé a 
kezét. . .

A  történet teljességéhez tar
tozik, hogy a „nyári kaland” há
zassággal végződött:

szén  közelről hálóba helyezi.

3:1 .
A győzelem most már biztos S 

ennek tudatában a csapat kissé en
ged az iramból s feljön az ellenfél, 
így sem lenne azonban komoly baj, 
ha egy alkalommal K ovács  nem hi
bázna nagyot. A  hibát a franciák 
kihasználják s megszerzik második 
góljukat.

3 :2 . (31. perc.)
A hátralevő időben már nincs 

különösebb esemény.
A  csapatban három ember ját

szott ragyogóan: B iró , M agyar  és 
L en gyel.

Utunknak vége. Indulunk haza
felé. Csütörtökön este fél tízkor 
érkezünk meg a Délivasúton.

Komor Ödön.

—  T ávira ti je len tésű n k  —

Már a negyedik percben megsze
rezzük az egyenlítést jelentő  ̂ gólt,
L en g y el révén . Ritka szép gól volt, 
melyet pompás összjáték előzött 
meg s a lövés is védhetetlenül vá
gódott a hálóba.

1:1.
Az iram most igen heves s állan

dóan mi vagyunk támadásban. A 
14. percben Zilahy kerü l lövőh ely 
z e tb e  s  az ö  lábáról is  v éd h etetle 
nül repü l a  labda ren d elte tés i h e 
lyére.

2:1.
Az ellenfél csak ritkán jut szó

hoz, akkor sem komolyan. A  játék 
szép. A  28. percben tartunk, mikor 
a M agyartó l kiinduló labda előírás
szerűén vándorol csatáraink között 
lábrói-lábra, végre L en g y e l égé-

A n lia  é t e n  az évtea  nem 
küld válogatottat a t e l i m r e ,

de vendégül látja Ausztriát
—  T ávira ti je len tésü n k  —

Londonból jelentik, hogy az angol 
futballszövetség elnöksége hétfői 
ülésében foglalkozott azokkal a meg
hívásokkal, am elyeket a kontinens 
országai intéztek hozzá. M agyaror
szág, Ausztria, Belgium és Svédor
szág hívta meg az angol válogatott 
csapatot s ezekről a meghívásokról 
kellett dönteni. Hosszas vita után 
úgy határozott az elnökség, hogy 
ebben az évben egyszer sem küldi át 
csapatát a csatornán, viszont no. 
vember, vagy december havában 
Londonban vendégül látja Ausztria  
válogatott tizenegyét.

Egész sereg barátságos 
mérkőzés szerepel 

a vasárnapi futball- 
műsoron

— S ajá t tudósítónktól —

A több mint egy hónapja tartó 
futballszünetnek vége. A csapatok 
legtöbbje barátságos meccs kereté
ben lép pályára s ezzel lassan, de 
biztosan megindul a tavaszi futball- 
szezón.

A vasárnapi barátságos műsor, 
amely hétközben még bizonyára több 
mérkőzéssel kibővül, a következő: 

H ungária F C — R ákoskeresztúri 
TE, Hungária-út, 10.

Turul F C — UTSE, Szőnyi-út, 2. 
Terézváros— B M TE , Budafok, 

fél 3.
K TC — Spái-ta, Ceglédi-út, fél 3.

—  HÍ- fél 1-
Hungária— Bőrösök, Soroksári, 

út, 2.
H ungária i f j .— F er. Törekvés if j., 

Soroksári-út, 10.
L T K  vegyes— M Á V  E lőre v egyes, 

Tatai-út, 12. —  Ifj. 10.
XJMTE— Uránia, Szent László- 

tér, fél 10. —  Ifj. 8.
UM TE vegyes—P. Törekvés v e

gyes, Szent László-tér, fél 12.
ZSE— ÉMOSz, Öv-utca, 2.
Z SE  ifj.— PSC ifj., öv-utca, 9. 
Postás— W SC, Lóverseny-tér, fél 

3. —  II. fél 1. —  Ifj. fél 11. 
M PSE— P F C , Erzsébet-utca, 10. 
Vasas— B TSE, Béke-utca, 10. — 

Vegyes, 12.
Turul T E — L T E , Gyöngyösi-út, 

fél 3. —  II. fél 11.
B T K — T. E lőre, Pozsonyi-út, 2.

—  II. 12. —  Ifj. 10.
F S E — Compactor, Forinyák-utca,

2. —  Vegyes, 12.
R U AC— R U A C  B ) ,  Lehel-u., 10. 
PSC— U. R em ény, Pestújhely, 3.

—  II. 1.
SzTE— W SE, Szemeretelep, 3. —

II. 1.
X . kér. F C —Köb, FC , Halom-utca,

11. —  II. fél 10.
Elektrom os— Nyom dász, Latorca

utca, fél 11. —  II. fél 10. —  Ifj. 
fél 9.

B. Vasutas— B. Vasutas M O V E , 
Szőnyi-út, 11. —  Ifj. II. 9.

I. kér. SC— FSC, Budafoki-út, 2.
—  Ifj. 10.

P. Rem ény— V I. kér. SC, Gyön- 
gyösi-út, 12 —  II. 8.

F T C — Kalapos, Üllői-út, 10. —■’
ifj. 8.

F T C  vegyes— M K E  vegyes, Üllői- 
út, 12.

BSE— T L K , Millenáris, 2. —  II,
12. —  Ifj 8.

K ASC — Cukrász, Halom-utca, 12. 
K öb. A C — V Á C , Kereszturi-út, 2.

—  II. 12.
O TE— Tabán, Vörösvári-út, 2 
OTE M O V E — O F K  vegyes, Vö

rösvári-út, 12.
NSC—Hunyadi, Zágrábi-út, 9. 
NSC M IL L — NJTC M ILL, Zág

rábi-út, 11. ,
F olyam őrség— B SE  vegyes, Mil

lenáris, 10.

Wagner fogja védeni tavasszal az
I. kér. SC kapuját. A kerületiek 
egyébként még egy kapushoz jutot
tak: Deoastellé, a feloszlott BTE volt 
kapuvédje lépett az egyesületbe.

A t e r ü l  n a g y eg y es ie t  vára
kozó állásponton

—  S ajá t tudósítónktól —-

A  három nagyegyesület vezetői 
tegnap bizalmas értekezletet tar
tottak, amelyen az egyiptomi túra 
részleteinek letárgyalása után 
foglalkoztak- a középblokk meg
alakulásával és tevékenységével 
is és erre vonatkozólag a követ
kező közleményt adták a nyilvá
nosság számára:

—  A három nagy egyesület 
egyöntetű megállapodásra jutott 
a további teendőkre nézve és 
ennek kapcsán úgy döntött, hogy 
a pénteki tanácsülésig várakozó 
álláspontra helyezkedik.

Ez a dodonai nyilatkozat, vall
juk be, nem sokat mond. Ügy lát
szik, hogy a nagyegyesületek 
egyelőre nem akarnak bepillan
tást engedni kártyáikba. A  ki- 
szivárgott hírek szerint a nagyok 
programja ez: „Ha lehet, veletek, 
ha kell, ellenetek!” Az is való
színűnek látszik, hogy a nagyok 
egyelőre nincsenek tisztában a 
középblokk szándékainak barát
ságos, vagy barátságtalan voltá
val s a pénteki tanácsüléstől vár
nak világosságot. Remélhetőleg 
rájönnek, hogy jobb egymással, 
mint egymás ellen.

A Hungária itthonmaradó játéko
sai ma délután 2x20 perces tréning- 
meccset játszanak az MTK ifjúságiai- 
ból összeállított vegyescsapat ellen.

Elmarad az FTC görög túrája.
Megírtuk, hogy a zöld-fehérek görög 
túrára készülnek. Ez az út most el
marad, illetve a zöld-fehérek szeret
nék más időpontra halasztam.

Tizenegy ezüstérmet akar felaján
lani az Etc FC az EMTK ellen leját
szandó revánsmérkőzésre. A nagy 
érdeklődéssel várt mérkőzést  ̂valame
lyik szabad terminuson fogják leját
szani.
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—  Saját tudósítónktól —

Amiens, január 18. 
e sorokat írom, a KékAmikor

Csillagok csapata már négy mérkő
zést játszott le Franciaországban, 
bár hétfő van és 18-ika, a negyedik 
eredményt még nem ismerem, mert 
ez volt az egyetlen mérkőzés, amit 
nem néztem végig. Eddig minden 
szabad időmet a csapattal töltöttem. 
Menetrendszerinti pontossággal ér
keztek meg a Kék Csillagok, kiket 
azzal a „kellemes” hírrel fogadtam, 
hogy a rennesiek lemondták a mér
kőzést, hozzá akkor, amikor már a 
csapat úton volt. Ez ellen nem lehet 
semmit sem tenni, legfeljebb az em
ber új mérkőzést keres. Ami megy 
is hamar, mert olyan csapatnak, 
mely két mérkőzésen 17 gólt rúg, 
nem nehéz az elhelyezkedés. És így 
most ki kell jelentenem, hogy annak
a menezsemek, aki nemrégiben 
csapatával vegyesen gyenge ered
ménnyel túrázott Franciaországban, 
csak annyiban volt igaza, hogy 
Kék Csillagok a kávéházban ülnek, 
de nem. mérkőzés nélkül!

Visszatérve az előbbiekre, a csapat 
pontosan megérkezett. Este azonnal 
tovább utazva mentünk Nantesbe, 
hová hajnali háromnegyed 3 órakor 
érkeztünk meg. A budapesti Keleti 
pályaudvari menetjegyiroda azt 
felvilágosítást adta, hogy a csapat 
este korán már Nantesben lesz, de 
tévedtek. Azonnal az ágyba, pihenés 
másnap reggeli tíz óráig, majd egy 
kis séta, rövid, de tápláló ebéd és 
megyünk a nantesi csapat festőién 
azép pályájára.

Nantesben a rugby a fősport és 
egy rugby mérkőzésen sokszor 30.000 
ember is egybegyül. így örömmel 
állapítottam meg, hogy szombati 
nap ellenére is mintegy 2500 néző 
volt kíváncsi a magyar futballra, 
amit a L’Ouest Éclair nevű újság 
alaposan beharangozott. A nantesi 
csapat nem képvisel valami nagy 
játékerőt, sőt sokkal gyengébb, mint 
a másnapi lorienti ellenfél, hogy 
mégis csak 6:l-re úszta meg, köszön
heti annak, hogy a magyar csapat 
igen merev volt, amin nem is kell 
csodálkozni. A védelem könnyen ver
te vissza a gyenge francia támadáso
kat, amelyekben a jobbszélső volt a 
legjobb ember, de vele szemben Bíró 
állt!

A  második félidőre engedett a 
merevség, amit a hosszú utazás 
okozott és megindult a gólzápor. 
Már 6:0 volt az eredmény, amikor a 
szombathelyi Kovács hibázott és 
gyors francia balszélső védhetetlenül 
bevágta a tiszteletgólt.

Nagy ünneplés közepette vonulunk 
le a pályáról, majd felöltözés után a 
nantesi egyesület székházába, ahol 
már pezsgős üvegek hatalmas légió
ja  vár bennünket egy kis vin d’hon- 
neur-re. Persze itt is teljes volt a si
ker. Ezután vacsora és utazás követ
kezett Lorientbe, ahová este 10 
órakor érkeztünk meg, miután 
„Ripszám bácsi” szorgalmasan gyűj
tögette ramslin a téglákat épülő 
—  második számú — házára. Jó pi
henés után másnap igen csúnya idő
re ébredtünk fel, mert az Atlanti 
Óceán felől hatalmas felhők jöttek 
szélvihar kíséretében, de ez sem gá
tolta meg a jó  lorientieket abban, 
hogy hatalmas, még ott soha nem 
látott nagy számban jelenjenek meg 
a pályán, hogy azután olyan játékot 
lássanak, amit arrafelé még nem 
igen mutatott a Kispesten kívül 
egyetlen külföldi csapat sem. (Kis
pest itt 8:0~ra győzött és gyönyörű 
játékot mutatott be.) Ellenfél 
Lorient Sport, melynek csapatát 
Oszkár öcsém edzi amatőr alapon. 
Jó állása van Lorientben. A Lorient 
Sport II, osztályú kis csapat és azt 
lehet mondani, hogy nem is egyesü
let, hanem egyetlen család, amelyik
nek Gábriel Bonsergent — az apja 
Miniaou-fivérek — az anyja és a 
városka lakói a testvérek. Ez a csa
pat az I. félidő 27. percéig egyen
rangú ellenfél volt, természetesen a 
Kék Csillagok nagy tudása előtt 
aztán meg kellett hajolnia. Olyan 
gólokat kaptak, amik nagyon szép 
akciókból estek. Volt egy fejes gólja 
Ormos Zolinak, hogy a közönség 
valóságos tapsorkánnal köszönte meg 
a  gyönyörű akciót. Már 9:0 volt az 
eredmény, amikor a lorienti csapat, 
mely az utolsó pillanatig nem adta

fel a harcot, szép akció befejezése 
képpen védhetetlen gólt rúgott a 
Vermes által nagyszerűen őrzött 
hálóba. Erre még két hatalmas gól a 
felelet és vége a viharban lejátszott 
mérkőzésnek. Este természetesen az 
elmaradhatatlan vin d’honneur. Itten 
először Miniauo Alfonse, az elnök be
szélt, mire Komor Ödön válaszolt 
Majd kitört a tapsvihar: Oszkár 
csapatának legnagyobb ellenfele le
adott két pontot és így 7 pont hát
rányba került a Lorient Sporttal 
szemben.

A bajnokságban vezető veretlen 
csapat már áldomást iszik a bajnok
ságra, amit hatalmasan megéljenez 
a magyar társaság is. Majd egy-két 
perc múlva ismét ok van az ivásra, 
mert jön a telefon, hogy csapatom, 
az Amiens AC kiverte a kupából a 
tavalyi finalistát, a Montpelliert.

Este a vezetők hivatalosak voltak 
Bonsergent elnökhöz. Komor Ödön 
és Ormos Zoli a tanúim arra, hogy 
ennek az embernek a nevét nem sza
bad sohasem elfeledni. Pilótaszáza
dos volt a világháborúban és a szerb 
hadseregben ellenünk harcolt, de 
megmondotta nyiltan, hogy egy nem
zetet tanult meg tisztelni és szeret
ni és az egyetlen nemzet a 
„magyar” ! Ez az ember, aki könny- 
belábadt szemmel vette tudomásul a 
mi nagy szegénységünket és a leg
jobban meglepődött azon, hogy a 
magyar lobogó nem jelenik meg az ő 
híres sportembereivel a losangelesi 
olimpián. Ez lehetetlen — mondotta.

A csapat most már pár napig pi
henhetett. Kellett is, mert mind a 
szombati, mind a vasárnapi ellenfél 
nagy csapat volt. Az első ellenfél 
Páris kombináltja, melyben nem ki
sebb nagyságok játszottak ellenünk; 
mint Thépot, a válogatott kapus 
Mairesse, Chantrel, Monsallier, 
Andrup, a magyar Boros, az olasz 
Pierucci, Fays stb. Ez a csapat tel
jes klasszissal erősebb, mint amelyik 
a Budai „11”  ellen játszott.

Szombaton egy órakor értünk jött 
az autokar és kimentünk a st. oueni 
pályára, mely a Bed Staré. Fizikum
ban a franciák sokkal erősebbeknek 
látszottak. És tényleg ők is vezették 
az első támadást, amit azonban Ver
mes nagy stüusban tett ártalmatlan
ná. Lutz—Ormos— Zilahy—Beiké 
labda útja és máris zúg Ormos fan
tasztikus lövése, amit Thépot korner- 
re véd. Ezt a franciák elhárítják és 
ismét a nagyszerűen operáló halfsor 
révén a mi csatársorunk lendül tá
madásba, de most jön valami, amire 
nem számítottunk. Ormos kinyújtott 
és lövésbe lendült lábába beugrik az 
olasz hátvéd, mire Zoli hangos ja j
gatással a földön marad. Megjegy
zem, hogy előzőleg a franciák kérték, 
hogy ne játszunk erősen. Ormost ki
visszük és Beretvás áll be a helyére 
Lutzba is beleszáll az egyik francia 
játékos, de bánatára, mert Lutz ir
galmatlanul leszúrja. Majd az egyik 
francia hátvéd csinál ollót, mire i 
bíró szabadrúgást ítél a francia csa
pat ellen. Ezen persze mi csodál
kozunk, hiszen nem bántott senkit 
sem és a közelébe sem voK ellenfél, 
Persze a szabadrúgással mi el
megyünk és a jó l kitett Fenyvesi be
felé _ kanyarodva hatalmas gólt rúg 
ballábbal _ a meglepett Thépotnak. 
Bíró csinál egy ollót, persze ezért is 
szabadrúgás jár, amit a 16-oíról 
küldenek a kapura, de Vermes, mint 
a legyet, úgy fogja  el a hatalmas lö
vést. Lutzra igen haragszik az ellen
fele és le akarja rúgni, de „Bipszám 
bácsi” _ vigyáz magára. A bíró mégis 
kiállítja, bár jelen esetben tényleg 
semmit sem csinált. így tíz ember
rel küzd a csapat. Ez azonban egy
általán nem izgatja a fiúkat és olyan 
játékot mutatnak, hogy a párisiak- 
nak eláll a szeme-szája. Minduntalan 
felhallatszik egy-egy tapsvihar, köz
ben Fenyvesi még háromszor kény
szeríti Thépot barátunkat arra, 
hogy a háló sarkába hajoljon le és 
kikotorja a labdát. Ebből az egyik 
gól 11-es volt. Kijelentem, hogy én 
nem adtam volna meg a 11-est, de a 
pártatlan bíró, aki szigorúan vette 

mérkőzést, megadta. Majd egy 
ártatlan kezelésért 11-es ellenünk, 
amit azonban Vermes remek robin- 
zonáddal kivéd.

Ismét mi támadunk a II. félidőben 
és most már Belkónak is jobban 
megy a játék. Faképnél hagyja a

haliját, hátvédjét és befelé kanyarod
va hatalmasat lő. Mairesse lábáról a 
meglepett kapus mellett a hálóba re
pül a labda védhetetlenül. 5:0 után a 
fiúk lefékeznek, hiszen holnap az 
egyik legjobb és leghíresebb fran
cia csapat ellen, a Sochaux ellen 
játszanak. A franciák is csinálnak 
egy-két veszedelmes támadást, de 
azután csodálkoznak Bíró és Vermes 
játékán. Mondogatják, hogy sem 
Iliden, sem Blum nem ér fel ehhez a 
játékhoz, amit ez a két fiú produkál 
Tényleg ilyen hátvéd kevés szalad a 
pályákon, mint Bíró. Vermes is most 
mutatja meg, hogy mi is az igazi 
kapusjáték. Óriási formában van. A 
gólt így kapta: formás támadást
vezetnek a francia csatárok és 
centerük, Andrup közelről hatalmas 
lövést ereszt meg a kapu sarkába, 
Vermes szenzációs párducugrással 
úszva a labda után ugrik és elfogja, 
kiüti, a tétovázó Kovács mellett pe
dig berúgják. Majd jön egy lehúzás 
és egy rohinzonád, ezzel a francia 
csapat kiadta az utolsó erejét, mert 
Magyar Feri a centerhalf helyén is
mét frontba dobja a csatársort és 
csak a szerencse védi meg Thénoí 
kapuját újabb góltól. Teljes csapat
tal még jobban ídkaptak volna.

Világjáró Ferenc

A másodosztályá csoportok mér 
kezeseit j$ kisorsolták 

a KÖLASz-Eian
— Saját tudósítónktól

A KöLASz intézőbizottsága az első 
osztályok után kisorsolta a II. osz
tályú mérkőzéseket is.

A sorsolás eredménye:
II. osztály

Kovács Mihály-csoport
Március 20. N. Törekvés— N. 

MOVE, VSC— FTK, ESE— KSE 
Április 3. N. MOVE— VSC, A SC— 

ESE, FTK— N. Remény.
Április 10. ESE— N. MOVE, N. 

Remény— KSE, VSC— ASC.
Április 17. N.' Törekvés— ESE,

ASC—-N. Remény, KSE— FTK.
Április 24. N. Remény— N. MOVE, 

VSC— N. Törekvés, FTK— ASC.
Május 1. N. Törekvés—N. Remény, 

N. MOVE— FTK, ASC— KSE.
Május 8. KSE— N. MOVE, FTK—  

N. Törekvés, VSC— ESE.
Május 22. ESE— N. Remény, N. 

Törekvés— KSE, N. MOVE— ASC.
Május 29. ASC— N. Törekvés, 

FTK— ESE, N. Remény— VSC.
Papp Dénes-csoport

Április 10. Sz. MOVE— BTC, F. 
Testvériség— FSE, SzTK— TABAK, 
P. MOVE— BKSC.

Április 17. BTC— SzTK, Sz. MOVE 
— P. MOVE, TABAK— F. Testvéri
ség, FSE— BKSC.

Április 24. P. MOVE— BTC, F. 
Testvériség— SzTK, BKSC— TABAK, 
FSE— Sz. MOVE.

Május 1. SzTK— P. MOVE, BTC—  
F. Testvériség, Sz. MOVE— BKSC, 
TABAK— FSE.

Május 8. FSE— BTC, BKSC— 
SzTK, F. Testvériség— P. MOVE, 
TABAK— Sz. MOVE.

Május 22. F. Testvériség— BKSC 
P. MOVE— FSE, BTC— TABAK 
SzTK— Sz. MOVE.

Május 29. BKSC— BTC, FSE—  
SzTK, TABAK— P. MOVE, Sz. 
MOVE— F. Testvériség.

Csetneky Ká/roly-csoport
Április 17. Cs. MOVE— STK, DTE 
-KSC.
Április 24. Cs. MOVE— DTE, ISE 
-KSC
M ájus 1. KSC— Cs. MOVE, DTE—  

ISE.
Május 8. STK— KSC, ISE— Cs. 

MOVE.
Mágus 22. ISE— STK.
Május 29. STK— DTE.

A  k ö z ö n s é g  i s  c s a k  a m o l y a n  
b e m e l e g í t ő  s z u r k o l á s t  r e n d e 
z e t t ,  „ e d z ő - v e s é z é s t "  r ö g t ö n 
z ö t t ,  g y a k o r l a t o z á s t  t a r t o t t  a  

b e k i a b á l á s o k b ó l  é s  k é s z ü l t
a z  i g a z i r a

— Saját tudósítónktól —

E z  a z !
Az Üllői-út állóhelyén vidám mo

solygással találkoztak néhány százan 
azok közül, akik az ősz utolsó mér
kőzését is végignézték. A mosolyban 
sok minden benne volt. Az egyik ezt 
mondta :

■— Ugy-e mondtam, hogy megint 
itt leszünk, mihelyt a labda a pályára 
repül!

A másik gúnyosan vigyorgott a 
szomszéd felé, mintha csak szólt 
volna:

— Látod, kár volt az a nagy fogad
kozás, hogy többé nem lát téged a 
futballpálya! Még csak icike-picike 
kis tréningmeccs van s mátis meg
jelentél megint.

A harmadik nem idézte a múltat, 
nem kereste az okot, ami kihozta az 
embereket a kemény hidegben is 
szokott helyre, hanem örömmel kiál
tott fel, mikor a játékosok megjelen
tek a pályán:

— Ez az! A labda puffogása a leg
szebb hang, ami a futballról szólhat. 
Gyerünk azzal a játékkal, egész té
len úgyis annyit beszéltek a futball
ról, hogy má/r majd megcsömörlöt- 
tünk!

És örömmel, jó kedvvel, az őszi 
bosszúságok feledésével, új gyönyörű-
CPfT/uV 'irQrol.'A'rÓ célról r, .

sek voltak-e, annyi azonban bizonyos, 
hogy az állóhelynek minden tetszett 
A többieknek már nem mindig. Tudni
illik, aki érdektelen volt, az nevetett, 
aki nem volt érdektelen az esetben, 
az nem nevetett. Sőt néha bosszan
kodott.

Az egyesületi vezetők nagyrészt ott 
tipegtek a pálya szélén. Ott járt 
Mariássy dr. is s éppen az állóhely 
oldalán nézegette a második félidőt, 
mikor valaki nagy hangon kiáltott le 
feléje:

— Kapitány úr, ez a csapat csali
városközin játszhat! Ez nem válogac 
tott!

Ó vatosság

ségek várakozásával üdvözölték 
újra feltámadó futballt!

az

Mi ér többet?
A játék hamar feledtette mindazt, 

ami előbb még szóbeszéd tárgya volt, 
vagy az emlékezetben kóválygott. 
Szép támadások, jó lövések, tetszetős 
összjátékból fakadó helyzetek követ
ték egymást. S amint Sárosi nagy 
nyugalommal adogatta a labdát, lel
kesülten kiáltott fel valaki:

— Látjátok, a Sárosi egyetlen 
passza többet ér, mint a szövetség 
egész évi munkája!

— Mit mondjak — folytatta 
másik —, lenne csak tíz-tizenöt Sáro 
sínk, egyetlen szó sem esne a futball 
válságáról!

Amiben benne van a magyar fut
ball programja, de jövőjének záloga 
is: új tehetségeket kell felkutatni, 
igazi utánpótlást kell teremteni akár 
a föld alól is és nem lesz többé fut- 
ballválság, komoly futballgond.

Hát a z  egészen  m á s !

Megint nem hozott döntést az in
tézőbizottság az FSE, EMTK kontra 
BVSC-ügyben, mivel újabb kihallga
tásokat fog eszközölni. Ugyancsak két 
hét múlva fogják tárgyaim a KFC 
óvását is a Turul TE ellen.

A Viktória Zsiskow csapata, mely 
december eleje óta francia földön tú
rázott és 27 mérkőzést játszott (csak 
kettőt vesztett el) — tegnap érkezett 
meg Prágába. A  csapatot mintegy 
ötezer főnyi tömeg hatalmas lelkese
déssel fogadta.

Uj fővárosi képviselője van a Bocs
kainak. A  Bocskai elnöksége a fővá
rosban való képviseletét Pirkner Ede 
dr.-ra bízta. Pirkner dr. új ember a 
futballvilágban s Prokesch dr., a 
Bocskai elnökének a felkérésére vál
lalta a tisztséget — egyelőre két hó
napra.

A Sabaria vezetősége csütörtök 
este értekezletet tart. Ekkor beszélik 
meg a tavaszi, fordulóra való felké
szülés kérdését s általában minden 
ügyet, amely most a szezonkezdés 
.előtt aktuális.

— Forró a bor, urak! Forralt bort 
tessék!

Kellemesen csengett a kínálás,, 
mert kellemetlenül hideg volt. A já
ték elfeledtette a hideget, telet, ha
vat, de ha néha elhalt az iram, meg
áldott kissé a gépezet működése, dü
börögtek a lábak a tribün deszká
ján, izgett-mozgott mindenki.

Az egyik páholyban ült csak nyu
godtan egy kis társaság. A forralt 
borosok pedig mintha kiválasztották 
volna, folyton ott kiáltoztak a páholy 
körül:

— Forró a bor, urak! Forralt bort 
tessék!

Az élelmes árusnak jó szeme volt. 
Meglátta, hogy a páholyban két 
szemüveges fiatalembernek nagyon 
könnyű a kabátja.

— Ezek csak biztosan fáznak 
gondolta magában s kínálta folyton a 
belülről melegítőt.

A két Polnauer-testvér volt. 
Alexandriai konzulunk testvérei, akik 
az egyiptomi túrát megszervezték, 
nyélbeütötték. Csak úgy egyiptomia- 
san, felöltőben nézték a játékot, 
amelyben nagy gyönyörűséget talál
tak. Egészen felmelegedtek bele, de 
mikor a szünet következett, észre
vették, hogy mégis hideg van. Gyor
san búcsúztak:

—  A másik felét majd a Nílus 
partján nézzük meg — mondották. — 
Reméljük, ott is potyognak a gólok az 
ellenfél hálójába.

Az egyik árus csalódottan kiáltott 
mögöttük:

—  Forralt bort, urak! Egy kis me
legítőt tessék!

Bemelegítésre nekik elég volt az 
első félidő. A fiúk játéka fel is mele
gítette őket, de a szünet már dider
gést hozott.

Hja, a Duna partja nagyon mesz- 
sze van a Nilus partjától 1

Mariássy dr.-hoz csatlakozott Láng4 
felder Ferenc, Újpest igazgatója is. 
Amint a két sportember beszélgetett 
a vonal mentén, észrevette ezl, az 
állóhely is. Nem lehet tudni, hogy a 
túra menezsere mit mondott, vagy 
kérdezett a kapitánytól, az állóhely 
azonban nem hagyta szó nélkül ezt 
sem.

— Kapitány úr, ne hagyja be*
folyásolni magát! — adták a taná
csot Mariássynak, aki mosolyogva in
tett, hogy megértette a nézők aggo
dalmát.

Ekkor meg Arányi, Újpest ismert 
játékosszerzője is csatlakozott, ami 
egészen megrémítette az állóhely 
népét.

— Ezt már nem lehet tűrni —» 
mondta az egyik. — Teljes Újpest* 
fölény alakul ki a vonal mentén!

A társaság nem sokat tanakodott, 
hanem az egyik már kiáltott is fe
léje:

— Arányi, itt van a Jakube köz* 
tünk. Jöjjön, elviheti!

Arányi is nevetett, a nézősereg is 
nevetett. Az egyik azonban aggodal
maskodott:

— Ha erre sem mozdul el az őst 
Arányi, akkor valami nagyon ravasz 
dologban tárgyalhat!

Ami nem m aradhat el
, Tagadhatatlan, hogy a második 

félidő kissé tartalmatlanabb volt, 
mint az első. Feltétlenül ez okozta, 
hogy a nézők érdeklődése a játékról 
elterelődött időnkint. A játékosokat 
nem igen akarták vesézni, márpedig 
valakit vesézni is kell. Ez hozzá
tartozik nálunk —  sokszor nagyon is 
helytelenül —• a futball élvezetéhez.

Kalmár kivétel volt. Vele nem 
elégedett meg az állóhely. Ha meg1' 
állt, már süvítettek feléje:

— Jenöke, most nem modellt állsz! 
Ha fázó kezét a kabátkájába csa

varta, már harsogott:
— Mi az, Jenőke, fázik a kezed? 

Majd Egyiptomban felmelegszik.
Ha elment mellette a labda:
— Jenöke, neked olyan biztos ez a 

túra? Már nem is igyekszel?!
Pedig az első félidőben megtapsol

ták a szép fejes gólt, lelkesedtek a 
jó labdákon, amiket a center adott s 
elismerően bólogattak, amikor remek 
húzással játszotta át a védelmet.

Dehát a nép elismerése, szeretete, 
együttérzése nagyon szeszélyes. Pil
lanatról pillanatra változik, mint 
maga a játék. Ezért nem lehet, nem 
szabad neheztelni a nézőseregre, 
amely érzelmeinek kifejezést ad!

Majd a W S C  e llen ?
A játék végén nagyon gyorsan ki

ürült a nézőtér. Ekkor vette észre 
mindenki, hogy hideg van.

Sietve búcsúztak az ismerősök.
— Ez szép volt —  mondogatták. —> 

Jó a csapati
— Majd meglátjuk jövő vasárnap 

a Wiener Sport Club ellen! Az már 
más eset lesz!

Ebben maradtak.

Figyelm esség
Az állóhely azzal melegedett, hogy 

mindenből tréfát igyekezett csinálni 
s nagyokat nevetett. Nem kerülte el 
semmi a figyelmét s mindenre volt 
megjegyzése. Lehet arról vitatkozni, 
hogy ezek a .megjegyzések szelleme-

A debreceni Bőrösök feloszlatták 
egyesületüket. A  csapat és vezetőség 
testületileg átlépett a DMTE-be.

Az Attilánál már rendszeresen 
folynak a tornatermi gyakorlatozások. 
E héten csütörtökön és szombaton 
jönnek össze a játékosok, jövő héten 
pedig már kimennek a pályára s elő
kerül a labda is.

Az északi amatőr zsűri négy volt
profi játékosnak adta vissza amatőr- 
ségét. A négy játékos: Muhoray (v, 
Attila), Király-Klein (v. Attila), Koz- 
ma-Kozusnyik (v. Attila) és Presov- 
szky (v. Kispest és Somogy). Muho
ray az MVSC-hez, Király az MMTE- 
hez, Kozusnyik valószínűleg a DVTK- 
ba, Presovszky pedig a Perecesi TK- 
hoz igazoltatja magát.
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—  A  mai világ
ban a halálon kívül 
már csak a rendőr- 
biztos biztos, ked

ves Szerkesztő
uram.

—  És a kormány-
biztos?

—  Ez még nem biztos. A  szö
vetségben azt mondják, hogy ha 
hozna is valamit ez a biztos, egy 
kis adóleszállítást, egy kis vasúti 
kedvezmény felemelést, miegy
mást, akkor nem is néznének egy 
kis autonómiasérelemre. A  belső 
reformokat majd csak valahogy 
nyélbeütik ők is.

—• De hiszen az elnökség egyik 
tagja sem vállal újból tisztséget.

—  Ez már igazán nem biztos.
—  Honnan veszi ezt Terefere 

úr?
—  Amikor Tibor bejelentette 

ezt a tényt a közgyűlésen, az el
nökség egyik jóltáplált tagja oda
ment Zsarnóczayhoz és a fülébe 
súgta, hogy ez nem egészen így 
van, mert ez „egy  szekunder kér
dés” .

—  Szóval vállalják újra a meg
bízatást ?

—  A többiek nem. A baj csak 
ott van, hogy a BLASz-nak éppen 
az az alelnök nem kell, aki nem 
szolidáris az elnökséggel,

—  Ez pech!
—  Sokkal nagyobb a Hungária 

pechje! Az a török csatár-feno- 
mén, akiről Szerkesztő úr meg
írta, hogy Angliába szipkázták 
eredetileg a Hungáriának volt 
szánva. Huszonhárom. éves, 11.2 
alatt futja a százat, remekül lő és 
cselez, mit mondjak? Jobb, m inta  
Hitrec! Ez lett volna csak szerze
mény. A sztambúli ánglius elháp- 
polta az Arsemalhoz.

—  De hiszen van még elég csa
tár a kék-fehér éknél.

—  Csak nem járnak edzésre. 
Vasárnap ketten is elmaradtak, 
mind a ketten a jobboldalról, le is 
csapott rájuk a fegyelem  sújtó 
keze 10— 10 pengő pénzbírság 
alakjában.

—  Majd visszatérítik nekik.
—- De kérem Szerkesztő úr,  ̂ ez

nem úgy van, mint a törzskávé
házban, ahol a kék-fehér szimpá
tiáiról híres szerkesztő, nevezzük 
az egyszerűség kedvéért Kőhegyi
nek, játszma közben a következő 
kijelentést tette : „Majd még visz- 
szatérek...”  Mire a zöld-fehér 
szimpátiáiról híres szerkesztő, ne 
vezzük az egyszerűség kedvéért 
Újviláginak, a következő rövid, 
de velős megjegyzést te tte : „Én
nem!”

—  Ezeket az intim vonatkozó, 
sokat csak a benfentesek ismerik, 
ilyenekkel ne untasson bennünket.

■— Akkor inkább arról fecse 
gélt, hogy milyen érdekes dolog 
külföldi lapokban böngészgetni. 
Így tudja meg az ember, hogy de 
fék lila-fehérjeink elővigyázatos 
ságból már gondoskodni igyekez
nek husvétra külföldi elhelyezke
dés irányában. Legalább is erre 
vall a brüsszeli La Vie Sportive- 
bán január 19-én megjelent hirde
tés. És ha már a hirdetéseknél 
tartunk, akkor talán meg tudná 
mondani nekem Szerkesztő úr, 
hogy miféle klub az a „Kobanzoi”  
áC, amely viszont Franciaország
ban keres elhelyezkedést szintén
husvétkor.

—  Ez nyilván a Kőbányai AC 
lesz.
, *— Sok szerencsét kívánok. Épp 
ügy, mint a lila-fehéreknek, akik 
'‘“öl makacsul tartja magát a zug 
forgalomban a hír; hogy a pozso
nyi Csamballal tárgyalnak, aki je 
lenleg a Slaviának egyformán  
Nagyszerűen hasznáható fedezete
es csatára.

. ■ A közgyűlési fronton mi az
uiság ?

~~ A MUSz-ban megharagud
jak rám, hogy csak kilenc jogászt 
hoztam ki a vezérkarban. Mérgük- 

huszonkét jogászt választot
tá  az elnökségbe és a ta-

— Majd elbírják.
— A  Komi ne bírná el? ! A

múltkor diktált a gépírókisasz- 
szonynak. Bemegy hozzá a Speisi 
és megkérdezi: „M it csinálsz?”
.Diktálok!”  —  feleli Komi. Mire 

Speisi csöndesen m egjegyzi: „H i
szen ezt csinálod már évek óta!”

—  Ez jó.
—  Az még jobb, hogy az úszó

kapitány, aki izgatottan hajtja 
fe jé t  nyugovóra, ha egy héten 
nem volt próbaverseny, a verseny
napok egyeztetésénél nyugtalanul 
vette tudomásul, hogy csak egy 
héttel az olimpiai indulás előtt 
lesz a 200 méteres bajnokság. 
„És mi lesz”  -— jegyezte meg 
idegesen —  „ha még egy próba
tér senyre lenne szükség?”  „A zt 

majd megtartjuk az olimpia után”
volt a vesézö válasz.

— Szóval a MUSz-ban minden
ki tréfás kedvében van. Bezzeg a 
MÖSz-ben. . .

— A különbséget a Szövétségi 
Ház büffése már zongorázni tud
ja, amint alábbi elmélkedéséből 
kiderül: „A  boxban már mindjárt 
verekszenek. Bezzeg a MUSz-ban 
mindenki egy párton van: büffé- 
párti.”

—  És mi hír a jégen?
— A jégen a.z a hír csák, hogy 

az FTC nagytehetségű hokki- 
kapusa egyszerre csak a budai 
klubban bukkant fel. A  zöld-fehé
rek érthető haragra gyulladtak, 
mert a bbudai szipkát vélték a 
háttérben. De mily nagy lett bá 
natuk, amikor kiderült, hogy csak 
egy kis fitos leányarc töltötte be 
ezúttal a mágnes szerepét. A bbu- 
daiak pedig igazán nem tehetnek 
róla, hogy olyan veszedelmesen 
csinos tagok vannak a hölgygár
dában.

—  De jéghokkizóink milyen 
széleskörű nemzetközi érintkezés
re tettek szert?

—  Jaj, ne tessék ezt olyan han
gosan mondani, Szerkesztő úr. A 
BKE-ben már úgyis nagyon za
bosak. Hogy mer az FTC Klagen
furtba menni és hogy mer még 
győzni is? ! És a budaiak? Már 
voltak a Tátrában és Pozsonyban 
is!

—  De hiszen ez csak örvendetes 
dolog.

—  Persze, hogy az. Hiszen a 
BKE komoly elemei örülnek is 
neki. De azért nehéz úgy minden 
szívfájdalom nélkül nézni az 
egyeduralom múlását.

—  Jó sportember elfelejti ezt 
könnyen.

—  Egyelőre még nem megy a 
feledés. Akármilyen hosszú is volt 
vasárnap este a Nyugatira befutó 
vonat, a Troppauból jövő BKE és 
a Pozsonyból jövő BBTE feltűnő 
biztonsággal találta meg azt a két 
kocsit, ami a —  legmesszebb volt 
egymástól.

—  És micsoda- harci zaj veri fel 
ismét az atlétika csendjét?

—  Sokan tanácstalanul állnak 
az eseményekkel szemben. K öz  
tudomású volt ugyanis, hogy a 
MAC és az atlétaszövetség ügy
vezetője között már egészen ba
rátságossá vált a viszony. Bizal
mas körökben arról beszéltek 
hogy a MASz legfőbb atlétikai 
vezére ki is adta a jelszót: nem 
szabad bántani az ügyvezetőt 
Azóta egymásután látnak nap
világot a szigeti klub egyik ̂ baj
nokatlétájának támadó cikkei, 
amik már nem is rúddal, hanem 
doronggal verik fejbe aẑ  ügy
vezetőt. És most mindenki eső 
dálkozik, mert az adatokat csak 
az OTT-ból kaphatta a rúd . .  _ 
illetve dorongoló és még hozzá 
éppen abból a szakosztályból 
amelynek elnöke a fentem lített 
atlétikai vezér . . .

Látogatás Pormlbaettlbaa

Franzl csapata, a WSC nagyon 
készül vasárnapi budapesti

szereplésére
Mit tudnak a bécsi Sekete-febérek ? — Milyen 
lesz az összeállításuk ? — Franzlom kívül 
még négy válogatott van a csapatban *—

Csikó belső hármas — Szombaton főnnek a vendégek

A Tatabányai SC közgyűlése. Nyu
gat bajnoka, a TSC vasárnap tartotta 
meg Tatabányán huszonkettedik évi 
rendes közgyűlését impozáns keretek 
között. A tisztújítás — (az elnölcség- 
nek még nem járt le a mandátuma) 
— az alábbi eredménnyel végződött 
főtitkár: Járfás Kálmán, pénztáros 
Kopetsek József és Balbach Árpád, 
fut ball sz ak oszrtá! y vezető: Korda
Győző, intéző: Jáhn Kálmán.

Bécs, január 25.
Dombach egyik 

specialitása az „Al- 
segger” , ez az 
aranysárga színű 
bor, ami a Schaf- 
berg lejtőin terem, 
a másik specialitá
sa —  a Wiener 
Sport Club, amely
nek pályájáról oda 

lehet inteni az Alseggert ontó tő
kékre, amiknek levével a WSC 
tagjai sincsenek egészen harag
ban.

A  WSC a WAC mellett
Bécs egyetlen klubja, ame
lyik a pályától egészen füg
getlen önálló klubház fölött 

rendelkezik,
amelyikben otthonra talál a klub 
minden szakosztálya. Ha az em
ber a Rötzer-gasse bejáratánál 
belép a fekete-fehérek házába, a 
tiszteletdíjakkal és emlékekkel teli 
vitrinek között nyomban szembe- 
ötlik az a két fénykép, ami még a 
háború előtti időkből származik.

Mind a két kép Budapestről 
való

és az egyiken az FTC, a másikon 
az M TK akkori csapata látható a 
vendégségben járó WSC együttese 
mellett.

A W SC-t már a régi időkben is 
szerették Budapesten és épper 
ezért kétszeres az öröm a dorn- 
bachi táborban, hogy a jövő va 
sárnap újra a magyar főváros felé 
irányítja a csapat szekerének rúd- 
ját. H ogy a csapat formában van, 
azt bizonyítja

az elmúlt vasárnapon az 
erős amatőr csapat, a Baum- 
garten ellen elért 7 :l-e s  

könnyű kupagyőzelme.
A W SC mindig értett hozzá 

hogy tisztes helyet biztosítson ma
gának a bécsi futball gyülekezeté
ben. A  háború után egy alkalom
mal a legnagyobb eredmény is si 
került neki:

megnyerte a bajnokságot.
De ezenkívül csapatában most is 
egész csomó válogatott játékos 
szerepel.

Az elmúlt év során a WSC több 
külföldi mérkőzést játszott és a 
két barcelonai 2:4-es és 1:3-as ve
reségtől eltekintve minden mérkő
zésén győzni tudott. Amikor 11:2- 
re győzte le az FC Solothumot és 
3:0-ra az FC Luganót, ezzel meg 
is nyerte a solothurni tornát. 
Most karácsonykor Spanyolország
ból jövet egy meráni válogatott 
ellen i:0 -ra , Bozen legjobbjai el
len 8 :0-ra  győzött.

A  bécsi Arany Serleg küzdel
mében, amelyben a WSC-n kívü 
a Slovan, Nicholson, BAC és FÁC 
vesz részt, a WSC már biztos 
győztes. Négy mérkőzés, négy 
győzelem és 16:6 gólarány már 
behozhatatlan vezetést jelent a 
WSC számára.

A  W SC a következő csapat
ta l utazik Budapestre;

Franzl —  Schilling, Purtz 
Dumser, Keüinger, Mahal —  Gel- 
benegger, Pevny, Semp, Spona,
Pilfojipin

Franzl nevét bizonyára min
denki ismeri Budapesten, hiszen 
annyiszor védte a legnagyobb bra
vúrral az osztrák válogatott csa
pat szentélyét. Schilling egyelőre 
csak Délnémetország ellen szerzett

—  Saját tudósítónktól —

válogatott babérokat. Dumser, 
Keüinger és Mahal is szerepelt 
már a válogatottban. PiUwein a 
csatársor balszélén négyszeres vá
logatott játékos.

A  csatársor belső hármasa 
csupa „csikóból”  áll.

Pevny, aki hivatása szerint laka
tos, a II. osztályú Donau-ból ke
rült a WSC-hez. Semp főiskolai 
hallgató, saját nevelés, az „ifib 
ből nőtt ki és került Hanel he
lyére. Spona civilben asztalos, 
ereje hatalmas lövésében van, 
technika dolgában azonban még 
tanulnia kell sok mindent.

A  csatárok közül Gelbenegger 
éppen a jog i doktorátus előtt áll, 
de a sok tanulás egyáltalán nem 
rontott formáján. Nagyszerű kon
dícióban van és kétségkívül

ma a dombachiak legjobb 
csatára.

A fedezetek közül Keüinger jó 
ismerőse a budapesti közönség
nek, hiszen

már játszott a magyar fő
városban az osztrák váloga

tott csapat tengelyében.
Stílusa sokban emlékeztet Brand- 
stetterre, az öreg Rapid-center- 
halfra, ugyanaz a fáradhatatlan, 
munkás középfedezet.

Dumser évekig a Simmeringben 
játszott, 1903-ban született, ő a 
csapat legöregebb tagja. A  19 
éves Semp ezzel szemben a Benjá
min szerepét tölti be.

A  WSC csapata tehát
érdekes keveréke

a régi, kipróbált, rutinos játéko
soknak, mint Franzl, Dumser, Kel
ling er és a fiatal, roppantul ambi
ciózus tehetségeknek, mint GeL 
benegger, Pevny, Semp. Az együt
tes tehát szilárd váza mellett ko
moly átütő képességekkel is ren
delkezik. Az bizonyos, hogy kiváló 
edzőtársa lesz a magyar váloga
tott csapatnak.

A dombachiak
szombaton délután indulnak 

Budapestre
Kessler elnök és az egykori sok
szoros válogatott Kannhauser Edi 
edző vezetése mellett. Tartalékot 
nem visznek, hiszen szükség ese
tén Kannhauser is beugorhat a 
csapatba. A  bécsiek éppen most 
állnak tárgyalásokban husvétra 
Brüsszel— Antwerpen vezető klub
jaival, számukra tehát sokat je 
lentene az, ha a budapesti játék 
alapján fair és nagytudású együt
tesként kerüljenek a hír szár
nyara.

Howorka Ottó.

Újpest mégsem jép vissza 
a kupától,

hanem  játszik  feb ru ár 7-én  a Bohn SC ellen  
Ki lesz 14-én a G rad janski e llen fe le ?

— Saját tudósítónktól —

A nagyegyesületek tegnapi ta
nácskozásán a februári műsorról 
is tárgyaltak, örvendetes tény
ként kell megállapítani, hogy 
Újpestben győzött a sportszerű 
felfogás és az első elkeseredett 
kijelentésekkel szemben nem lép
nek vissza a kupától, hanem feb
ruár 7-ikén kiállnak a további 
küzdelemre. Ezen a napon kettős 
kupaműsort bonyolítanak le a 
Hungária-űton:

Újpest— Bohn SC és 
Hungária— Turul

mérkőzés követi majd egymást. 
A  Ferencváros ezen a napon 
tartja első edző mérkőzését ké
sőbb kiválasztandó ellenféllel 
szemben.

Február 14-ikére egész biztos 
vendége a magyar fővárosnak a 
zágrábi Gradjanski. H ogy a 
Gradjanski körül hogy alakul ki 
a program, az a középblokkal fo 
lyó tárgyalások eredményétől 
függ. Ezek a tárgyalások már 
megkezdődtek bizalmas keretek 
között s a nagyegyesületek itt ki
jelentették, hogy állják a megálla
podást (február hónapban, amíg 
első garnitúrájuk Egyiptomban 
túrázik), nem csinálnak konkur
e n c iá t  a középegyesületeknek 
Ha tehát erre a napra talál a kö
zépblokk valami mérkőzést, akkor 
a Gradjanski a három nagycsapat 
itthoni kombináltjával játszik, 
előtte pedig a középblokk mérkő
zése kerül sorra. Ha a középblokk 
nem hoz mérkőzést, akkor a 
Gradjanski ellenfele a három 
nagycsapat közül lesz az, ame

lyik legjobban együtt lesz ak
korra s az előmérkőzést a másik 
két csapat vívja egymás ellen.

A Bocskai játékosainak szabadsága
február 1-én jár le, addig megjön a 
csapat edzője, Ormos is s nyomban 
megkezdik a tavaszi szezonra való 
felkészülést.

A BLASz válogatott csapata május 
8-án játsza le Észak elleni Drehr- 
serlegmérkőzését. Mivel azonban erre 
a napra teljes bajnoki forduló van 
kisorsolva, valószínűleg egy pár mecs- 
csst el kell majd halasztani emiatt._

A KASC pénteken, 28-án indul kül
földi útjára. Az MLSz engedélye már 
birtokában van. Valószínű, hogy há
rom másegyesületi játékossal kiegé
szíti csapatát. Az úti naptár az aláb
bi: 1-én: Érsekújvár, 2-án: Komárom, 
7-én és 9-én Bécs, míg 15-én Bázel 
lesz a játék színhelye. Mindenütt pin
cér együttes ellen küzdenek. A  csa
patot Fáber Árpád és Berkovits An
dor kiséri.

Megsemmisített mérkőzés. Az in
tézőbizottság tegnapesti ülésén az 
1:1 arányban végződött KASC—X. 
kér. FC mérkőzést megsemmisítette, 
illetve a meccs két pontját 0:0 gól
aránnyal a X. kér. FC javára írta.

A bécsi Austria Kölnben &  Mün- 
chen-Gladbach-ban játszik két mér
kőzést 20. és 30-án.

A Kispest első tréningje vasárnap 
délelőtt 10 órakor lesz a Sárkány
utcában Raix edző vezetése mellett.

Vadas, a Nemzeti csatára tegnap a 
Glück-szanatóriunaban vakbéloperá
ción esett keresztül.

Pályához jutott végre az I. kér. SC. 
A nagymultú budai egyesület hosszú 
idők után végre pályához jutott. A 
GSE budafokiúti sporttelepén fogja 
már a tavaszi szezonban a mérkőzé
seit játszani. A pályát egyébként va
sárnap fogják hitelesíteni.



Szent a léié Kispesten
A Kispest és a KAC újra 

egy vezetés alatt
f  1 Saját tudósítónktól —

A  kispesti amatőr és profiala
kulat között folyó béketárgyalá
sok az elmúlt napokban ered
ményt hoztak: kibékült a Kispest 
és amatőr anyaegyesülete, a 
KAC. A béke létrejöttének érde
me amatőr részről Reznic-sek Im
réé és Boldog Nándoré, a profi
részről Farkas Mihály dr.-é, Sza- 
lay Miklósé és Mayer Béláé. Az 
ő  fáradozásuk küszöbölte ki Kis
pest sportjából a széthúzást.

A  _ békeokmány legfontosabb 
pontja az, hogy a KAC-pálya ren
delkezési joga a profiké lesz, ez
zel szemben viszont a Kispest 
súlyos anyagi kötelezettségeket 
vállalt a KAC amatőrszakosztá
lyaival szemben. Azonkívül a 
KAC amatőr csapatának vezeté
sét is Mayer Béláék vették át.

SK2SSB Szerda, 1932 január 27.

_ Horn (Kelenföldi FC) visszaama- 
tőrizálási kérését csütörtökön tár
gyalja az amatőrzsűri. Horn annak 
idején szerződést írt alá a Turul FC- 
nek, de pénzt nem vett fel. Most is
mét amatőr akar lenni.
_ A ZSE csütörtökön kezdi meg ed

zőgyakorlatait.
Az Urániának az USC elleni óvását 

Hirzemann Antal állítólagos jogosu
latlan szereplése miatt kivizsgálás 
végett az amatőrzsűrihez tette át az 
intézőbizottság.

LeifiÉü a I l i  elnöksége
— Saját tudósítónktól —-

A MILL tegnapesti elnöki ülése 
nem várt eseménnyel fejeződött be. 
Napirend előtt az északi' MILL ügy. 
vezető alelnöke, Róbert Miklós szo
lalt fel és rendkívüli közgyűlés ösz- 
szehívását kérte Indítványozta, hogy 
a MILL tegyen ellen javaslatot az 
országos tanácshoz a reformterve
zet ügyében, ajánlja fel, hogy min- 
den vidéki kerületben alosztályt lé
tesít. Mondjon le a MILL minden 
MLSz-segélyről, építse le az admi. 
nisztrácóját, hogy semmi panasza 
ne lehessen erre az MLSz-nek.

A későesti órákba nyúló tanács
kozáson a MILL elnöksége a követ
kező álláspontra helyezkedett:

A MILL közel egy éve fo ly
tat tárgyalásokat az ifjúsági 
bajnokság egységesítése és 
a vidéki ifjúsági labdarúgás 
megszervezése érdekében. 
Ezek, az MLSz-e] és a 
BLASz-al folytatott tárgyalá
sok nem vezettek sikerre. 
Ezért a teljes országos el
nökség és a tisztikar beadja 

lemondását.
Egyben kimondta, hogy a közgyűlés 
napjáig — március 4-ig — a fenti 
tárgyalásokon kívül tovább vezeti a 
liga ügyeit.

Ez a közgyűlés, amelyen a vidéki 
alszövetségek_ is meg fognak je
lenni, az előjelekből ítélve viharos 
lefolyású lesz, mivel egyöntetűen 
fogják szavukat felemelni a MILL 
feloszlatása ellen.

U f a b b  h á r o m  c s a p a t g y ő z e l e m  
a z  a s z t a l i  t e n i s z  v i l á g o k  a l m o k - *  
s á g o n ,

d e  k é t  e g y é n i  m e c c s e t  I s m é t  l e a d t u n k

Németország ellen, egyedü l Barna 
vesztett, akit M adfaroglon  vert meg

M a  A u s z t r i a
l e s z  a  l e g n e h e z e b b  d ió , d e

M e c f i l o v í t s  m é g i s  5 : O - á s  
g y ő z e l m e t  t i p e l

—  Telefonjelentésünk —

A  t a n á c s  t e g n a p  e s te  e l f o g a d t a  
a z  N S C  é s  a  JEL V a s u t a s  ó v á s á t

Az ökölvívó csapatbajnokság 
két csoportjában 

kialakult már az erőviszony
— Saját tudósítónktól —

Izgalmakkal, tévedésekkel tarkított 
háromheti küzdelem után kialakult 
már az ökölvívó csapatbajnokság két 
csoportjában az egyesületek egymás
hoz^ való erőviszonya. Ez a rangsor 
egyáltalán nem mutatja a valódi 
helyzetet. Az A) csoportban minden 
vitán felül áll a BTK vezető helye. 
Olyan mindent legázoló fölénnyel 
bánt el valamennyi ellefelével, hogy 
ma kétségkívül a legjobb egyesületi 
csapatot tudja kiállítai. Már az utána 
jövő BTC és BSE között a tabellá
ban látható két pontkülönbözetet a 
mérkőzések alatt látott formák alap
ján nem tudjuk fellelni. A HAC 
utolsó  ̂ helye reális. Az A) csoport 
tabellája a döntök előtt így alakul:

A ) csoport
1- BTK 3 3 ----41:7 6
2. BTG 3 2 — 1 27:21 4
3. BSE 3 1 — 2 22:26 2
4. HÁG 3 -------- 3 6:42 0
A B) csoportban a mérkőzések 

folyamán kialakult sorrendet telje
sen megváltoztatta a tanács tegnap 
esti két határozata. Az NSC és a Bp, 
Vasutas ugyanis fellebbezést nyúj
tott be a tanácshoz. Az előbbi Simó 
túlsúlya, az utóbbi pedig a vasárnapi 
Bá/rány—Kiss mérkőzés eredményé
nek megsemmisítése, illetve helyesbí
tése ügyében,

A tanács mind a két fellebbezést 
elfogadta s ezzel az FTC az első 
helyről a harmadikra esett vissza. 
Helyét a Bp. Vasutas foglalta el. 
Mögéje került az NSC, amely 1 pont
tal előzte meg az FTC-t. A MÁV 
mint sereghajtó az utolsó helyet fog  
lalja el.

Simó ügyében elfogadta a tanács 
az NSC álláspontját, amely szerint 
a mérlegelésnél Simó pont a súly
határon állt. Sokkal nagyobb fontos
ságú ennél a döntésnél a Bárány— 
Kiss mérkőzés eredményének a korri
gálása. A  tanács ugyanis ebben a 
bírói csalatkozhatatlanság elvét dön
tötte meg. A  szabályok holt betűi 
ellen hoztak ezzel határozatot, de az 
igazsághoz mégis közelebb kerültek. 
Ez volt az általános vélemény. A B) 
csoportban a tanács határozata után 
így alakult a helyzet:

B) ) csoport
1. Bp. Vasutas 3 2 1 — 27:21 5
2. NSC 3 2 — 1 24:24 4
3. FTC 3 1 1 1 28:20 3
4. MÁV 3 --------3 15:33 0

A csapatbajnokság kiírásának meg
felelően a döntő fordulóra tehát a 
következő párosításban állanak ki a 
csapatok:

első helyért BTK—Bp. Vasutas

(a vesztes lesz a második helye
zett). A harmadik helyért BTC— 
NSC (a vesztes lesz a negyedik),

ötödik és hatodik helyért a BSE— 
FTC, hetedik és nyolcadik helyért 
MÁV—HAC.

Az első és második, illetve a har
madik és negyedik helyért a mérkő
zést a nyilvánosság előtt rendezik 
meg január 31-én, vasárnap délelőtt. 
A  másik két mérkőzést az egyesüle
tek saját otthonukban közösen meg
állapítandó napon rendezik majd 
meg.

_ A  Hamburg— Kopenhága észa
ki túra csak abban az esetben 
valósul meg, ha a válogatott mér
kőzés ügyén Drezdával vagy Lip
csével sikerül megegyezést léte
síteni.

Az Örkényi ISC január 31-én, hét
főn este rendezi második ökölvívó
versenyét este 8 órai kezdettel az 
Ipartestület nagytermében.

A MÖSz új bizottságait tegnap 
választotta meg a tanács. A  vá
lasztás eredménye a következő: 
Intézőbizottságba. Elnök Forray 
Árpád, előadó Kiss Elemér, ta
gok a MÖSz tagegyesületeinek 
egy-egy hivatalosan bejelentett 
intézője. —  Szakbizottság. E : 
Iván Ferenc dr., e :  Faragó Ti- 
oor. T : A hivatalos tagokon kí
vül Bajó Károly, H argitay Rezső, 
Sulkó Béla, Vadász Gyula, Sem- 
ler Vilmos, Schenk Imre. —  Fe
gyelmibizottság. E : Láng József, 
e; Tóth Lajos dr. T : Heltai
Hugó, Kiss Árpád, Pordány Fe
renc, Semler Vilm os, Steiner 
Alfréd, Romancsek József, Vizy 
Ferenc. —  Gazdaságibb. E : Geist 
Gáspár dr., e : Kiss Árpád. T : a 
hivatalos tagokon kívül Heltai 
Hugó, Krausz Sándor, Pordány 
Ferenc, Szeinre A lfréd . —  Vi
déki b. E : Réthfalvy Gyula dr., 
e : Tuschák László. T : Erdős
Sándor, Pozderka Imre, Sulkó 
Béla, Vadász Gyula, Zwillinger 
Ödön. —  Professzionista alosz
tály. E : v. ifj. H orthy Miklós, e : 
Heltai Hugó. T : a hivatalos ta
gokon kívül Adler Zsiga, Forray 
Árpád, Grünfeld József, Schenk 
Imre, Steiner A lfréd , Unten- 
ecker József. —  Bíróbizottság. E : 
Kankovszky Artúr. T : a MÖSz 
összes képesített b írái. Az elő
adót a bizottság je lö li  ki.

Magyarország csapata az asz 
tali-tenisz világbajnokság máso
dik napján is simán haladt a 
végső győzelem felé. Csak Barna 
feltűnő idegessége, bizonytalan
sága az, ami nyugtalanságra 
késztet. Nem éppen a csapatbaj
nokság sorsát illetőleg, ahol hí
zunk a magyar együttes végső 
győzelmében, hanem a holnap 
megkezdődő egyéni világbajnok
ság idegölő harcsorozatában.

A  tegnapi csapatvilágbajnoki 
napról prágai munkatársunk 
részletes jelentése a következő:

Prága, január 26.

Délelőtt
Angliát Lettország  

is veri
A nap első mérkőzését a ma

gyar csapat vívja az angolokat 
verő indusokkal. A  meccs előtt 
van egy kis szorongás, de Bellák 
és Kelen aránylag könnyű győ
zelme után ez is eltűnik s a ma
gyar fiúk fölényesen, 5 :0 arány
ban intézik el Indiát is.

Két sima mérkőzés (Jugoszlá
via-—Litvánia és Ausztria—-Fran
ciaország) után meglepetés kö
vetkezik: Lettország izgalmas
küzdelemben legyőzi Angliát.

A legnagyobb izgalom azonban 
most következik: Csehszlovákia—  
Németország. Győz a hazai csapat, 
de az igazi m eglepetés: M ad já
ró glou veresége Lauterbachtól. 

Eredm ények:
Magyarország— India 5:0.

Bellák— Tagore 21:16, 17.
Kelen— Bharafwala 21:15, 18.
Szabados— Kirloskar 21:8, 14. 
Kelen— Tagore 21:14, 6.
Bellák— Kirloskar 21:19, 17.

A külföldiek egymás ellen.
Jugoszlávia— Litvánia 5:1.

Ausztria— Franciaország 5 :2.
Lettország— Anglia 5:4. 4:4-es

állásnál a döntő meccset Finnberg 
és Jones vívta. Győzött Finnberg 
21:19, 22:20-ra.)

Csehszlovákia— Németorsz. 5:3. 
( Nagy meglepetésre Madja 

roglou kikapott Lauterbachtól 
20:22, 21:10, 17-re.)

Délután
Ausztria is veretlenül 

halad előre
Ausztria és Anglia párviadala 

vezeti be a műsort. A  második 
helyet biztosan tartó osztrákokat 
Anglia sem tudja megállítani a 
győzelmi sorozatban.

A  második mérkőzésre már a 
magyar csapat és Lettország le
génysége áll fel. Érdekes küzde
lem ígérkezik, hiszen a lettek — 
eddigi eredményeik alapján —  a 
torna egyik legerősebb csapatát 
alkotják. A  mi fiainkkal szemben 
azonban tudásuk kevésnek bizo
nyult s 5:1 arányú vereséggel 
távoztak az asztaltól. Az egyetlen 
vereséget Dávid szenvedte el a 
lettek legjobbjától, Finnbergtől. 

Eredm ények:

Magyarország— Lettország 5:1.

Barna— Finnberg 21:18, 15. 
Szabados— Oschin 21:10, 11. 
Dávid— Schatzow 21:14, 13. 
Barna— Oschin 21:12, 19:21,

21:18.
Finnberg lett— Dávid magyar 

12:21, 21:19, 13.
Szabados— Schatzow 21:17, 19.

Külföldiek egymás ellen.
Ausztria— Anglia 5:2. 
Csehszlovákia— Jugoszlávia 5 :2 
India— Franciaország 5:1. 
Németország— Litvánia 5:0.

De aztán jön a szépséghiba, 
mely talán ennél többet jelent.

Madjaroglou— Barna 21:16, 
17 :21, 23 :21! Barna a harmadik 
szetben 15:19-re vezet. Mindenki 
az ő győzelmét várja, de az utolsó 
labdákat az egyébként is ideges 
fiú  nem birja nyugodtan végig
játszani. Szinte leállt az utolsó
5— 6 labdamenet alatt.

Ami a mérkőzést illeti, azért 
nincs hiba, hiszen Kelen  biztosan 
szerzi meg az ötödik győzelmet: 
Kelen— Schwager 21:13, 17.

M ag yaro rszág . 
és Ausztria még 

veretlen Prágában
1. Magyarország 6 _ 30: 4
2. Ausztria 6 _ 30:14
3. Csehszlovákia 5 1 29:15
4. Lettország 4 2 24:20
5. Németország 3 3 22:16
6. India 3 3 16:20
7. Anglia 1 5 18:25
8. Jugoszlávia 1 5 15:26
8. Litvánia 1 5 7:27

10. Franciaország — 6 6:30

Este nincs zsúfolt ház, pedig Cseh* 
Szlovákia simán veri Angliát, a ma
gyar csapat pedig a németeket in
tézi el 5:1 arányban — Barna a har
madik szetben vezet, de mégis veszt 

a védekező Madjaroglou ellen
A nézőrekord kedd estéjén nem 

dőlt meg. Míg hétfőn a megnyitás 
és- a Csehszlovákia— Ausztria mér
kőzés tiszteletére színültig meg
telt a versenyterem s 3000 néző 
ágált egymás hegyén hátán, addig 
ma este amolyan tisztességes fél
ház van. Holnap, szerdán majd 
megint sokan lesznek. Délután is, 
este is. A délután csemegéje 
ugyanis a Magyarország— Auszt 
ria meccsf, az estéé pedig pláne a 
csehszlovák— magyar összecsapás 
lesz. És a prágai vendéglátók na
gyon szeretnék rajtunk bepótolni 
azt, amit az osztrákok ellen elmu
lasztottak.

Az este mérkőzései:
Litvánia— Franciaország 5:2. 

(Úgy látszik, tényleg a franciák 
foglalják el az utolsó helyet!) 

Lettország— Jugoszlávia 5:4. 
Igen izgalmas küzdelem. A  ju- 

goszlávok már 2:h-re vezettek s 
csak egy meccs volt szükséges 
csapatgyőzelmükhöz, ezt azt egy 
győzelmet azonban nagy balsze

rencséjük folytán nem sikerült 
megszerezniök  s a lettek nagyobb 
rutinja végül is kiverekedte a dia
dalt. Nagy hatást keltett Hexner, 
a jugoszláv csapat egyik erős
sége. Ez a zombori fiú faütővel 
—  tehát nem gumilapos ütővel —  
játszik, de nagyon tud!

Magyarország —  Németország 
5 :1 .

Barna és Caro nyitja meg a já 
tékot s Barna 21:10, 8 arányban 
simán nyer. Utána Bellák követ
kezik sorra (Szabadost a kapi
tány pihentette) s Bellák is jól 
végez: Bellák— Schwager 21:11, 
25:23. A  befejezés izgalmas volt, 
m ert attól kellett tartani, hogy 
Bellák elkönnyelmüsködi a szetet. 
De némi szerencsével nyert. Kelen 
sem  panaszkodhatott balszeren
csére a Madjaroglou elleni mérkő
zés után, de az is igaz, hogy na
gyon szépen, bátran játszott. K e
len— Madjaroglou 21:17, 22:20. 
Bellák úgy veri Carot, ahogy akar
ja :  Bellák— Caro 21:13, 10.i e

Mechlovitsra haragusz-  
nak az osztrák hölgyek

Megkérdeztem Mechlovitsot, 
hogy mit vár csapatától az osztrá
kok elleni meccsen? ’v

— 5:0-ra győzünk —  mondja 
komolyan a kapitány. —  Nekem  
ez a tipem s fenn is tartom, pedig 
az osztrák hölgyek, Wildamné és 
Reitzem é emiatt nagyon hara- 
guszmk rám.

Az ellenpárt szintén bizakodik. 
Liebster azt mondja, hogy az oszt
rák csapat most nagyon jó s hogy 
jogosan bízhatnak abban, hogy. 
„elkapnak”  bennünket. Reméljük,, 
hogy nem lesz igaza. Az osztrákok 
egyébként Liebster, Kohn, Fluss-. 
mann összeállitású csapatukkal 
állnak ki ellenünk.

Csütörtökön reggel már az 
egyéni világbajnokságokra kerül 
a sor. Ezt különben jelezte a mai 
nap, amikor este 6-kor

megérkezett a m agyar női 
hármas:

K. Mednyánszky Mária, Sípos 
Annus és Gál Magda. Velük 
együtt érkezett meg Szegedi és 
Weinberger is.

Moldvay.

vegyes hírek
FUTBALL 

A B. Vasutas ma kezdi meg sza
badtéri edzőgyakorlatait, vasárnap 
már egymásközti kétkapus játék is 
lesz.

A Kalapos megkapta a Tabán elle
ni mérkőzéseinek 2 pontját, mivel a 
Tabán a kisorsolt terminuson nem 
rendezte meg a mérkőzést.

Fellebbez a BBFC. A  BBFC—• 
KTK mérkőzés két pontját az 
utóbbi javára írták. A  bizottság 
úgy látta, hogy a BBFC szövet
ségi járulékaival hátralékban 
volt és a kérdéses m eccset fel
függesztés alatt játszotta. A  
BBFC most m egfellebbezte az 
iteletet, azzal az indokolással, 
hogy a hátralékot postán még 
időben beküldte, ezt igazolni is 
tudja, miután a feladóvevény bir
tokában van.

Az OTE nagy szorgalommal készül 
a bajnoki küzdelmekre. Vasárnap 54 
tag részvételével edzést tartott. Sőt 
három turnusban 2X30 perces két
kapus játék is volt
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A városligeti fedettben
Néhány visszhang a bajnokság után a teniszcsarnokból

—  Saját tudósítónktól —

A városligeti „fehér éjszakák”  
lr>csenek rokonságban a Jack 
ondon-féle „fehér éjjelekkel” . A  
arosliget télen, amikor fehérre

Kehrling,
a jószívű.

wkrozza be a hó, csendesen és 
e*yen alszik. A falombok s 

vao * mesPár°k suttogása a 
i a nyáré, az őszé. Télen 

halott.
vév e^ eaebbeii: két csücskét ki 
Tiái6' e2yik csücsök a műjég-

— Rövidesen! —  hallottuk 
hozzátenni jóegynéhányszor.

Azóta aztán elmúlt a konjunk
túrakorszak, elmúlt a megállapo- 
dottság szép pár esztendeje is és 
jött az, ami ma van. A  világ 
gazdasági satöbbije. (Unalmas 
már leírni. A  vízözönt is hamaro
san megunták Noéék.)

A  fedettpályával az alatt az idő 
alatt, amíg a tennivalók felkínál
ták magukat és tág tér nyílt a 
végleges megoldások számára, nem 
történt semmi. Amint azonban 
kitört a világválság, a fedett
pálya belépett a serdülés korsza
kába. Hirtelenében új papát- 
mamát kapott a BSE személyé
ben, mely igen nagy igyekvéssel 
fogott hozzá az eredetileg is ron
gyosruhás és az azóta még pucé- 
rabb teniszcsarnok-gyermek ki
fürdetéséhez, felruházásához.

Ma már a fedettcsarnok komo
lyabb valaminek számít, mint éle
tének első 10 éve alatt. Hogy ho
gyan megcsinosodott, azt már

a
a ta-

a

S a> ahol naphosszat szól a mu- 
frakt’ meg a í agen rohanó
ber i°r rúgása s a jégcsináló em- 
egvébu motozása kavargatja az 
Kőt a *! hangrezgésmentes leve- 
_ *  A másik csücsök az ügetőver- 
hn/u^lya felé esik. Ez egy hosszú 
ahi i ’ a fehér, rajta nagy 
A f  am'b éjjel világítanak.

teniszpályák csarnoka.
*zt a csarnokot nem kell fel— ’• -v y  vpcu.llUA.UL acm xvcu acu
Qeznünk, hiszen túl van már

Ha Kehrling nem győzött volna 
olyan biztos fölénnyel a férfi
egyesben, tán akadhatna valaki, 
aki kételkedne ennek a magyará
zatnak az őszinteségében. De mert 
ott nagyon győzött, semmi oka 
nem lehet senkinek, hogy el ne 
fogadja. Hiszen oly sok  ̂ mérkő
zést vesztettek el már „érthetet
lenül” . Kehrling megmagyarázta 
a sok közül az egyiket.

*
Straub Elek BEAC a második 

számú szenzáció hőse. Gabrovitz 
bosszút esküdött ellene s nagyon 
meg akarta verni. S egy szeten át 
úgy is látszott, mintha ennek a 
verésnek a fiatalabbik Straub 
nem is tudna ellentállni.

Aztán minden megfordult.
A győzelem után sokan örül

tek, de a legboldogabb Dörner 
Laci volt. Dörner a BEAC és a 
BBTE trénere. Valamikor —  nem 
is olyan régen —  a román Davis 
Cup-csapat játékosa volt ez az 
aradi fess fiú, aki bejárta ver
senyzés közben egész Európát. 
Aztán hivatásos mester lett, mint 
annyi más jó  amatőr.

—  Úgy készültünk erre a ver
senyre, olyan szorgalommal, be
osztással és lelkesedéssel, hogy 
bízhattunk a sikerben. Azt előre 
sejtettem, hogy Elly megveri 
Aschnert. De hogy a Gabrót is 

Pedig Straub Elek nem _ tarto
zik a burzsoázia ama tagjai közé, 
aki csak teniszezik és más gondja 
nincs. Vagy talán éppen azért tud 
a teniszpályán is úgy küzdeni, 
akarni, harcolni ? . . .

az „istálló-színt” jelenti. Gabro
vitz bevezette a korrekt „nyerí
tést”  is játék közben.

Valamennyi csikó közül Zichy 
Imre gróf a legcsikóbb. (Bocsá
nat a szóképzésért!) A  vegyes
páros döntőjében például olyano
kat ugrott, rúgott, rohant, „bok- 
kolt” , hogy azt egyik tenisz-csikó 
sem tudja utánacsinálni.

__ Ez a Zichy igazi vad-csiko!
__ kiáltott fel átszellemülten a
hölgyközönség egyik feltűnően 
csinos tagja. .

—  Pshaw —  szólt közbe indiá
nul egy May Károly révén per- 
fekt vadnyugati ifjú . —  Az nem 
vad-csikó, hanem musztáng.

És így tovább. Vagy inkább ne 
tovább ?

nagyszerűen futottak a német 
sprinterek Magdeburgban 

és Frankfurtban

Kehrling ugyanis néha andalító 
nemtörődömséggel tud vegyes
párost játszani. Igaz, hogy tud 
másként is. (Elvégre két év előtt

Baumgarten Magdával annak
idején sokat csatáztunk. Azt írtuk 
róla —  unosuntalan —  hogy ping
pongozik. Emiatt Baumgarten 
Magda megharagudott. Később 
azonban felhagyott a p ingpong
gal, mint teniszének főkellékével 
s céltudatos törekvéssel kinőtte 
magát a legjobb magyar hölgy 
teniszezővé.

Ezután kibékültünk.
( . . .  Most hozzák éppen a klisét 

a cinkografustól. . .  Rémes! Ha 
ezt a Baumgarten m e g lá t ja !... 
No, de majd mentjük, ami ment
hető. Lásd az aláírást.)

Baumgarten Magda a fedett- 
pályabajnokságon is nagyon tu
dott s nagyon verte ellenfeleit. Az 
egyik mérkőzés alatt pláne kije
lentette, hogy fázik.

—  A tudása is befagyhatna —  
jegyezte meg valaki méla jóindu
lattal. Az illető nem Baumgarten- 
nek szurkolt.

ATLÉTIKA

Mindkét helyen Igen nagy 
sportbeli és közönség- 

sikere volt a fedettpálya** 
versenynek

— Saját tudósítónktól —
Szombaton éjjel két német „vi

déki” város is rendezett fedett- 
pályaversenyt. Ezek a német fe
dettpályák egy cseppet sem külön
bek, vagy csak alig jobbak, mint 
például a városligeti Iparcsarnok, 
a különbség csak az, hogy a kö
zönséget el lehet bennük helyezni 
úgy is, hogy lássanak valamit és 
a termek hőmérséklete valameny- 
nyire emelhető.

Frankfurtban a „Festhalle”  
volt a verseny színhelye. Ennek a 
versenynek kiemelkedő eredmé
nyét, Hirschfeld 16.07-es súly do
bását távirati jelentés alapján 
már közöltük. Mögötte 15.33 m-el

Drjetomszky György,
aki szomorú volt és vidám lett.

második felszentelése alkalmából 
elmondottuk. S hogy alkalmas a 
tenisztábor megmozgatására, azt 
láttuk most, a téli bajnokság 
alatt.

Tildenéket verte meg vegyes-1 
párosban!)

Komolyra fordítván a szót, 
Kehrling érdekes magyarázatot 
adott a vereségre : f

—  Az első szetet elég simán 
nyertük —  mondja. —  A  máso
dikban vezettünk. 6:3, 5:2, tehát i 
egy gém hiányzott csak a m eccs-1 
hez. De láttam, hogy Drjetomszky 
valahogy olyan nagyon szomorú 
volt. Szinte haragudott. Gondol
tam, Istenem, miért ne örüljön, | 
adjunk ki még egy-két gémet.

(Valaki halkan köhög: Nana,..)
—  Nem, ez nem utólagos ki

beszéd —  folytatja Kehrling. —  
Hiszen azt nem is mondom, mint
ha később nem akartam volna, 
hogy nyerjünk. Sőt, nagyon Í3 
akartam! De az a kis lazsálás, az 
a kis kihagyás, amit csináltam,

Straub Elek,
a bajnokság betörője.

fartot+nÖ̂ rán’ mely 10 éven át 
fel 10 év előtt avatták

a városligeti tenisz-
ti- a77.nl o -foHrióIfáaaíilh o í? 0k- ° l . azzal  a felkiáltással 
háti-, ” ,^lenesen”  ez is szolgálhatiT ’ ,ie‘enesen ez is szolgai
akat a Addig, míg más nem

A  fedettpályabajnokságok alatt 
a teniszcsarnok legkedveltebb he
lyisége az igazgatói iroda volt. Ez 
az iroda a kedélyes irodák köze 
tartozik. Nemcsak azért, mert 
Oblath direktor az úgynevezett 
mosolygós igazgatók sorába tar
tozik, aki mindenkivel és mindig 
kedélyes és közvetlen. De ez nz 
iroda —■ s főként a mellette lévő 
társalgó —  egyenesen vonz me
legségével, foteljeivel, szőnyegei
vel, szóval barátságosságával. (A  
pályákon a kályhák ellenére —  
valljuk meg! —  némileg hideg 
van. B rrrr . . . )

Ebben az irodában találtunk ra 
Kehrlingre az első „szenzáció” 
utáni napon. Az első szenzáció 
tudvalévőén Kehrlingék veresége 
volt a vegyesben.

__Mi az Puci —  támadtunk rá
__ megint egyszer vegyesundorod
volt ?

A derű, amely kerekedett, iga
zolja a feltételezés jogalapját.

Ez nem (!)  
a Baumgarten Magda . Paksyné volt az egyetlen, aki a 

fedettpályabajnoknőt (most már

FU TÓ , FO O TBA LL, BO X , 
V ÍV Ó , B IR K Ó ZÓ -C IP Ő K !

apectálla kftszftdj*
Alnaeh Ferenc, Zslgmond-utca »

Palísy Józsefné,
a vegyes bajnokság főbérlője.

Zichy Imre gróf,
a „musztáng”.

többé nem volt visszafordítható. 
Az már igy  van minden sportban, 
hogy a vezető fél lazsálása, pilla
natnyi kihagyása az ellenfelet 
hozza fel s akkor már, amikor az 
ellenfél is magára talál, _ nehéz 
ugyanazt a játékot folytatni, ami
vel az ember kezdett.

ö t s z ö r ö s  bajnoknőt) megszo
rította. A  szingliben azonban nem 
sikerült a győzelem. A  párosban 
annál inkább.

Többen azt vitatták, hogy 
Paksyné direkt kibérli a vegyes
bajnokságot. Az elsőt és a negye
diket Kehrlinggel párban nyerte, 
a hetediket Bánó Lehellel, most 
meg Straubbal megint ő viszi el 
a címet. A  vegyespáros hölgy
tagok közül vitán felül ő  viszi a 
rekordot.

—  No, azért azt nem lehet 
mondani, hogy kibérli a vegyes
bajnokságot —  erősí tgette egy 
UTE-ista. —  Más is nyert ott 
már!

—  Elismerem —- szólt a válasz 
—  De Paksyné a f  ő b é r  1 ő.

Sievert volt második és 14.7'2-vel 
Schneider a harmadik. Elsőrendű 
verseny volt a sprinterek össze
csapása is, különösen azután, hogy 
lemondása ellenére is megjelent a 
startnál a német- bajnok Jonath. 
Szereplése azonban kiárándító 
volt) mert nemcsak a tornász 
F f lúg, hanem a frankfurti Metz- 
ner is megelőzte. Az egyes szá
mok eredménye: 50 m : Pflug 5.8, 
Jonath 5.9, Metzner. —  60 m :
Pflug 6:5, Metzner 6J7, Wagner. 
—  60 m : Pflug 6.8, Metzner, Jo
nath. —  60 méteres gátfutásban
a volt bajnok Welscher 8.3 mp 
alatt legyőzte a szorosan mögötte 
beérkező Wagnert és Sievertet. 
1000 méteren Peltzer dr. győzött 
2:42.9 mp-el a 2:43-at futó Paul 
ellen, 3000 méteren pedig Schaum- 
burg 9:50 mp gyenge idővel verte 
Helpappot és Schilgent. A  frank
furti versenyt 7000 ember nézte
Végigr.

Magdeburgban (ahova Barsit 
is meghívták) 4000 néző volt a 
„Stadt und Land”  csarnokban. A 
legnagyobb érdeklődés itt is a 
sprinterek küzdelmét előzte meg. 
Remek harcok után Körnignek si
került revánsot venni berlini ve
reségéért, mert az ő 17.5 pontjá
val szemben Vént csak 15.5 pon
tot szerzett. Az egyes számok 
eredményei: 60 m 1. 1. Köm ig
6.7, Yent 6.8, Borchmeyer 6.9, —  
II. f.: Vént 6.7, K öm ig 6.7, 
Liersch 6.8. —  III. K öm ig 
6.6, Vént 6.6, Borchmeyer 6.8. —  
1000 m : 1. Abraham Berlin
2:45.4 mp, 2. Hobus. (Itt kellett 
volna indulni Barsinak). —  300,0 
m : 1. Syring 9:09.7, 2. Dieck- 
mann 9:13.2, 3. Petri.

Amióta a csikó név divatossá 
vált a teniszben is, klubok helyett 
a megfelelő „istállókat”  szokták 
emlegetni. Ha két fiatal összeüt
közik a párosban, azt m ondják: 
„összerugtak” . A  pulloverek színé

A kosárlabdabírókat felkéri a szö
vetség, hogy a bíráskodás egységesí
tésének rendezésére csütörtökön 5 
órára a szövetségben jelenjenek meg.

10 percig várnak a kosárlabdabfrők 
a kitűzött időben nem jelentkező csa
patra és azután 0:0 gólaránnyai a má
sik csapat javára igazolják a mérkő
zést. Ezenfelül a hibás csapatoknál 
büntetőpont levonása is esedékes.

Barsi László tegnap indult el *  
Brernen fedélzetén Newyork fele. 
Hatnapos hajóút után február 1-en
k öt k i N ew yorkban .
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Spoéu
B ajo r—m a g y a r  m ér- 
k é s é s  e lő k é sz íté sé rő l 
tárgya lt tegn ap  a  M A Sz 
n em zetközi b izo ttsága

A délnyugati kerület 
Jugoszláviával szeretne m ér
kőzni — A M ASz ragaszkodik 
a m agyar—©lasz m érkőzés ere*
deli dáfuraátez

Szerda, 1932 január 27.

Uj tag a nemzetközi úszószövetség
ben — Palesztina, mely a tagszövet
ségek számát negyvennégyre gyara
pítja. Az új szövetségnek angol, arab 
és zsidó egyesületei vannak.

Heinrieh lesz a MUSz nemzetközi 
jubiláns versenyének vízipólómérkö- 
zésein a külföldi bíró.

Augusztus 15. és 16-án Budapesten 
szerepel a német B) válogatott vízi- 
pólócsapat s ellenfele a magyar B) 
válogatott lesz. A német második 
garnitúra ennek kapcsán Prágát és 
Bécset is meglátogatja. Prágában 
augusztus 12-én, Becsben augusztus 
17-én szerepel.

— Saját tudósítónktól —
A MASz nemzetközi bizottsága 

tegnap este tartott ülésén elsősorban 
a Berlin lemondása által szürkévé 
vált nemzetközi műsor kiegészítésé
vel foglalkozott. Már előzőleg is tár
gyalások folytak abban az irányban, 
hogy

Bajorország csapatával
létesítsen a MASz összeköttetést Ber
lin helyett. Ezek a tárgyalások si
kert is ígérnek és remény van rá, 
hogy ebben az évben Ausztriát fölé
nyesen, Csehszlovákiát küzdelem 
után legyőző délnémetekkel mérkőz
hetünk.

Megemlékeztünk már róla, hogy az 
olaszok az eredetileg október lG-ra 
kitűzött magyar—olasz mérkőzés 
előrehozatalát kívánták, úgyhogy az 
október 9-én lett volnaí De meg
jegyezték, _ hogy ha a MASz az 
eredeti időponthoz ragaszkodik, öli 
abba is belemennek.

A MASz kénytelen volt így 
cselekedni,

mert az október 6-i kegyeleti stafétá
val ez az október 9-i terminus erősen 
ütközött volna.

Tudomásul vette a bizottság, hogy 
a lengyelek az augusztus 21-i válo
gatott viadalra vonatkozó előterjesz
tésünkre tanácsuk döntése után ad
nak csak végleges választ. Hasonló
képpen az osztrákok elleni mérkőzés 
időpontja is az osztrák Sport-

ausschuss állásfoglalásától függ. 
Jóváhagyólag vette tudomásul a bi
zottság a délnyugati kerületnek azt a 
tervét, hogy a tavaly különböző okok 
miatt meghiúsult

Délmagyarország— Jugoszlávia
mérkőzést az idén megrendezze.

. Két meghívás is foglalkoztatta a 
bizottságot. Az egyiket a Verband 
dér Rasensportverein Köln intézte a 
MASz-hoz és ebben az olimpiára 
utazó magyar versenyzők

kölni startjára
való igényét jelentette be. A MASz 
az ajánlatot elvben elfogadta, mert 
hiszen ezzel az olimpiára utazó 
atléták európai útiköltsége fedezetet 
talál. A másik ilyen természetű elő
terjesztés az AAU-nak az a lapunk
ban már bőven ismertetett ötlete, 
hogy mintegy az olimpia záróakkord
jaként

Newyorkban nagy nemzetközi 
versenyt rendez augusztus 

20. táján

es ennek jövedelmében a résztvevő 
szövetségeket is részesíti. Ez is nagy 
könnyebbség lenne a kiküldetés szem. 
pontjából és ezért a MASz ehhez is 
hozzájárult és egyúttal kérdést in
tézett az amerikaiakhoz, hogy milyen 
arányú lehet az így nyerendő költ- 
segmegtérítés.

Facelli az olasz atléták olimpiai
esélyeiről. Az olasz válogatott csapat 
kapitánya, a nemrégiben kitüntetett 
Facelli hosszasabban nyilatkozott a 
„Littoriale” tudósítója előtt az olíasz 
atléták olimpiai esélyeiről. Facelli 
biztosra veszi, hogy Los Angelesben 
eléri 400-as gáton az 52,mp-et (ta 
valyi 48.8 mp-es sík 40>0-'a után jog 
gal remélheti is) és ezzel már a győ
zelemre is van esélye. Toettit és Ma- 
regattát középfutamig számítja 100 
és 200 méteren, Carlininak 400 méte 
ren több esélyt ad. Jónak tartja a 
4x400 méteres stafétát is Tavemari, 
De Negri, Facelli, Carlini összeállí
tásban. Ez biztosan tud szerinte 
3:17-et. Tavemarit Beccalival együtt 
inkább 1500 méteren tartja esélyes
nek, mint 800-on. Az ügyességi szá
mok közül csak a kal^pácsvető Pog- 
giolitól vár jó szereplést, viszont sok
ra taksálja a. marathónfutókat Rossi- 
nival az élen és olasz győzelmet vár 
az 50 km-es gyaloglásban Ri volta, 
Frigerio, vagy Valente révén.

Barney Berlinger—Helen Madison 
424:422! — 1930-ban James E. Sulli- 
van emlékére vándordíját alapított 
az AAU, amelyet minden esztendőben 
az Egyesült Államok első társadal
mi és _ sporttekintélyei ítélnek oda 
szavazással annak a versenyzőnek, 
aki a Sullivan-bizottság által kijelölt 
10 sportember közül erre a kitün
tetésre legméltóbbnak tartanak. Nem
csak a versenyző eredményeit veszik 
figyelembe, hanem tekintettel vannak 
arra is, hogy a kiválasztottnak jel
lem, sportszerűség, bajtársiasság és 
amatőrség tekintetében is példa
képnek kell lennie. 1930-ban az azóta 
visszavonult Bobby Jones, Amerika 
golfbajnoka győzött nagy fölénnyel, 
az idén azonban óriási küzdelem 
folyt a sokszoros hölgyúszó világ
rekorder Helen Madison és a 
Pennsylvania-egyetem sokoldalú at
létája, a délafrikai túrán is szám
talan győzelmet aratott Barney Bér 
linger között, aki más sportágakban 
is egészen kiváló. A szavazás erel- 
ménye az lett, hogy összesen 424 
szavazattal 422 ellenében Berlinger 
nyerte el a Sullivan-plakettet Ma- 
disonnal szemben, a harmadik hely
re ismét nő került, Helen Wills- 
Moody, a teniszvilágbajnoknő, majd 
Clarence De Mar, az öreg marathoni 
futó következett. Az első tíz között 
volt még Vic Williams, aki tavaly be
állította a 440 yardos világrekordot, 
Thomas Hitchcock, Amerika lovas- 
pólócsapatának kapitánya, Percy 
Beard, az új 120 yardos gáftutó 
világrekorder, Francis Ouimet, Jones 
utóda az amatőr golfbajnokságban, 
Ellsworth Vines, a Southern Califor- 
nia-egyetem teniszezője és Barry 
Wood, a Harward-egyetem rugby- 
csapatának kapitánya.

Kisorsolták a kosárlabdabajnokság 
mérkőzéseit. A  kosárlabdabizottság 
tegnap délután kisorsolta 'az első ko
sárlabdabajnokság mérkőzéseit és az 
első fordulóra mindjárt bírókat is 
jelölt ki. Valamennyi mérkőzést a 
Nemzeti Tornacsarnokban tartják va
sárnap és ünnepnap délelőtt 9, 10 és 
11 órai kezdettel mindenkor az alant 
megadott sorrendben. A  -sorsolás a 
következő: január 31: BSzKRT—
MAFC, bíró: Kerezsy, Köz. EAC— 
MTK, bíró: Péter, NTE—VÁC, bíró: 
Király. Február 8: MTK—NTE-
MAFC—Köz. EAC, TFSC—BSzKRT. 
Február 7: TFSC—Köz. EAC, NTE 
—MAFC, VÁC—MTK. Február 14: 
MAFC—VÁC, TFSC—NTE, BSzKRT 
—Köz. EAC. Február 21: NTE—
BSzKRT, VÁC— TFSC, MTK— 
MAFC. Február 28: TFSC—MTK 
BSzKRT—VÁC, Köz. EAC—NTE. 
Március 6: MAFC—Köz. EAC, MTK 
—BSzKRT, MAFC—TFSC.

KIS8K jégholtki bajnoksága
Tegnapi eredm ény

VII. Szt. István rg.—IV. Kegyes
rendi g. II. 6:0 (1:0, 0:0, 5:0). Bíró: 
Szoffer László. VII. Szt. István rg,: 
Daubner — Zádor, Bíró — Bury, 
Kösztler, Dvoracsek. — IV. Kegyes- 
rendi g .: Leopold — Vértesy, ősz — 
Mundér II., Csukor, br. Komfeld. 
csere: _ Szily. A kegyesr. g. Leopold- 
ja indiszponáltan védett, de a csapat 
többi tagja lelkesedéssel küzdötte vé
gig a mérkőzést. Góllövők: Bury ( 1 ), 
Kösztler (3), Dvoracsek ( 2 ), akik 
rutinos játékukkal szerezték meg a 
Szt. István rg.-nak a győzelmet.

A még kisorsolt két mérkőzés — 
a csapatok távolmaradása miatt — 
elmaradt.

Szerda:
BKE-pálya: fél 3-kor: Piarista

g.—Kemény r., Madách rg.— Izraeli
ta rg., negyed 4-kor: Bencés rg.— 
Keresk. Akad., Eötvös rg.—Zrínyi 

í rg.
BBTE-pálya: 3-kor: Gyakorló g.—  

Werbőczy rg.
Csütörtök:

BKE-pálya: fél 3-kor: Izraelita 
rg.— Zrínyi rg., Hunfalvy fk.—Ber
zsenyi rg., negyed 4-kor: Szent István 
rg-—Kemény r., Madách rg. 
Eötvös rg.

BBTE-pálya: 3-kor: Werbőczy
rg.—Fáy rg.

Péntek:
BKE-pálya: fél 3-kor: Fáy rg.— 

Gyakorló rg., negyed 4-kor: Eötvös 
r.—Izraelita rg., Madách rg.—Zri- 

' nyi rg.

A KISOK budapesti kerületében
febniár 25—28-án rendezik meg a 
vívóhajnoki versenyeket' a VIII. Zrí
nyi rg. tornacsarnokában. Az egyéni 
és 4-es tőr- és kardcsapatversenyekre 
február 18-án déli 12 óráig lehet be
nevezni.

Ezer—ezerkétszázas létszámú cser
készcsapatok is jönnek a jamboeere. 
A  Magyar Cserkész Szövetség érte
sülései szerint a jövő évi gödöllői 
világjamboreera, a nagy nemzetek 
1000-en felüli csapatokkal jönnek 
Magyarországra. A  jamboree pa
rancsnoksága úgy határozott, hogy 
az ilyen nagy létszámú csapatokat 
külön altáborokra osztja olyan for
mán, hogy az egy nemzetbeliekből 
legfeljebb 500 cserkész kerüljön egy 
táborba. A veeztőség ezzel azt akarja 
elérni, hogy a világ minden részéből 
összesereglő ifjúság minél jobban ösz- 
szeismerkedjék.
., jégünnepély a marcibányitéri 
jégpályán. A székesfőváros közokta
tási ügyosztálya szombaton, januar
30-án délután jégünnepélyt rendez a 
marcibányitéri iskolai jégpályán. A 
gyönyörű fekvésű és kitűnően karban 
tartott jégpálya — amelyen az isko
lás gyerekek egész serege korcsolyá
zik naponként —, az idén különösen 
látogatott pályája a diákságnak, 
minthogy már elkészült ott, az előző 
években nagyon nélkülözött melegedő. 
A  csinos, modern kis épületben a me
legedőhelyiségen kívül ruhatár és 
orvosi segélyhely is van. A jégünne
pély, amelyen jelmezes, lampümos 
felvonulás és a legjobb diák-mukor- 
csolyázólc 'bemutatkozása is sorra ke- 
rül — egyben a csinos melegedő épü
let felavatását is jelenti. A  diáksereg 
nagy örömmel készül az ünnepségre.

A KISOK korcsolyázóbajnokságai 
ebben a sorrendben kerülnek lebonyo
lításra: műkorcsolyázóbajnokság: feb- 
ru'á~r 1—12, _jéghokkibajnokság kis és 
nagy döntője: február 2, a gyorskor- 
csolyázóbajnokság: február 3—4, dél
után fél 3 órától 5-ig.

J É G |1í t ^
A z F T C  Jégfiokki ván
dordíja idén nem kerül 

k iírásra
— Saját tudósítónktól

Tegnap már említést tettünk 
Mailinger Bélának, az FTC elnö
kének szándékáról, melynek értel
mében az általa alapított jéghokki- 
vándordíj kiírását klubja el fogja 
halasztani. Tegnap alkalmunk volt 
Mailinger elnökkel beszélni, aki kö
zölte velünk, hogy a BKE által fel
hozott érvek helytállóságát elis
meri s így a vándordíj kiírására 
csak bizonyos elvi és technikai kér
dések barátságos tisztázása után 
kerülhet sor. Mivel pedig az előre
haladott évad a szükségesnek lát
szó generális intézkedések keresz
tülvitelére alkalmat már nem ad, 
a vándordíj kiírására az idén, he
lyesebben az 1931— 32-es idényben 
már nem kerülhet sor.

Miskolcon szombaton és vasárnap
rendezi meg az MKTE- házi műkor
csolyázóba jnokságát. Ez alkalombó* 
a BKE néhány jelességét is várják 
Miskolcra.

A debreceni egyetem gyors- és mű- 
korcsolyázbajnokságai ma dőlnek el 
Debrecenben.

_ A Wiener EV nemzetközi és oszt
rák bajnoki versenyének junior szá
maira a BKE gyorskorcsolyázó szak
osztálya Blazejovskyt és Lindert ne
vezte be. A WEV eredetileg január 
19—20-ra kiírt versenyére február 

2-án, tehát közvetlenül a magyar 
bajnokság után keiül sor.

A kosárlabda - bajnokság 
döntő mérkőzései
— Saját tudósítónktól —

m ÚSZÁSI
A „vízi csikók"

április végén Bécsben 
m érkőznek

— Saját tudósítónktól —

Budapesten tartózkodik az oszt
rák úszószövetség vízipólókapitá- 
nya, akivel a MUSz vezetői most 
tárgyalásokat folytatnak az idei 
magyar— osztrák versenynapokra 
vonatkozólag. A  főidény pontjaira 
vonatkozólag m ég nem teljes a 
megegyezés, ellenben abban már 
mindkét szövetség egyetértett, 
hogy április második felében a ví 
zipóló utánpótlást Bécsben egy
mással szembeállítja. A terv sze
rint a magyar vízi „csikócsapat’’ 
olyan vízipólózókból állana, akik 
1909 után születtek. Ez a magyar 
csapat az első nap az osztrák 
1909-esekkel, másnap az osztrák 
nagy válogatottal állana szembe.

Június 12-én lesz a német-francia 
vízipólómérkőzés. A  találkozás ré
gebben mindig nagyon nevezetes do
log volt az európai vízipólósportban. 
Most a németek nagy előretörése 
megszüntette ennek a mérkőzésnek a 
dicsőséges bizonytalanságát. Mind
azonáltal az olimpia előtti kevésszámú 
válogatott találkozóik egyik legfonto
sabb dátuma maradt így is,

A legutóbb megtartott mérkőzések 
során tisztázódott az idei kerületi 
bajnokság. A veretlenek, a VII. Izr. 
rg. és a VII. Baross fk. összecsapá
sából az Izraelita rg. került ki győz
tesen és ugyancsak az ő jó együtte
sük diadalmaskodott a VII. Rákóczi 
fk. csapata fölött is. A  VII. Izraelita 
rg. csapata tehát már megnyerte a 
bajnokságot. A  még 31-én, vasárnap 
lebonyolításra kerülő és a díjkiosz
tással kapcsolatos utolsó mérkőzés, 
amelyen a Vn. Rákóczi fk.—Szt. Ist
ván fk. találkozik — nem változathat 
az eredményen, mert a 10 ponttal 
vezető Izr. rg.-t már nem tudják meg
közelíteni, sőt a H. helyen fekvő VII. 
Baross fk.-nak is olyan jó gólaránya 
van, hogy az ő helye sincs komoly 
veszélyben.

A vasárnapi mérkőzés tehát min
den valószínűség szerint a IH—IV. 
hely kérdését tisztázza.

Legutóbbi eredmények:
IX. Szt. István fk.—VI. Wesselényi 

fk. 36:23 (17:14). Bíró: Noeh. A csa
patok küzdelme csak a szünet után 
válik érdekessé. A gólokat a győztes 
csapat legjobbja: Béky (12), Pitrik
(10), Velkey (8) és Szatmáry (6), 
illetve Juhász (8), Heiszler (6), 
Horváth (5) és Apáthy dobta.

VII. Izraelita rg.—VII. Baross fk. 
M -22 (20:7). Bíró: Bóka. Izgalmas, 
döntőjellegű mérkőzés, melyből a 
VII. Izraelita rg. Salgó — a leg
ügyesebb kosárdobó révén kerül ki 
győztesként. Góldobó: Salgó (14), 
Bátky (9) és Glattstein (8), illetve 
Tichy (12), Bolla (8) és Steddl (2).

VI. Wesselényi fk— X. Szt. László 
rg. 26:20 (12:8). Bíró: Pál. Gyenge, 
kedvetlen küzdelem. Góldobó: Heisz
ler (14), Horváth (6), Apáthy (4) és 
Molnár (2), illetve Kollárovits I. (16) 
és Kreisler (4).

VII. Izraelita rg— VII. Rákóczi fk. 
23:19 (8:4). Bíró: Bóka. Ezen a vé
gig izgalmas mérkőzésen sikerült a 
VII. Izraelita rg.-nek megvédem baj
nokságát. A  gólokat Salgó (11), Bátki 
(8), Giattstem (4), illetve Kemény 
(13), Bíró (4) és Höss (2) dobta.

A döntők mostani állása ez:
í  tttt" ISraelita rg- 5 5 -  -  181:105 102. VII. Baross fk. 4 3 — 1 145 : 92 6
5. VII. Rákóczi fk. 3 2 -  1 86 : 69 4
4. IX . Szt. István fk. 3 1 — 2 87: 94 2
*• VI. Wesselényi fk. 5 1 — 4 95:155 2 j
6 . X. Szt, lAszlo rg. 4 — — 4  82168

Nők és férfiak vegyesen  
és tömegesen készülnek 
esténként a gyorskorcso
lyázó bajnokságra
í r ^ ^ e t em rt« t a Ík 9h° kklS ,,Ík  b  bÚ“ Ú'

— Saját tudósítónktól —
Tegnap este nagyüzem volt a vá. 

rosligeti jégen. Kilenc órára már 
friss jég csillogott a korcsolyacsar
nok előtt a pálya közepén s a mun-
kasok felállították a jéghokkipályát. 
A. traktor a gyorspálya útján is vé
gigfutott s „uszonya” vizet simított 
ra .,a jégre^ Hadd legyen itt is friss 
a jég. Aztán kezdődött a munka.

A hokkipályán
3, BKE az MHC-vel játszott barát
ságos meccset s ez a játék egyúttal 
búcsú is volt, mert csütörtökön éjjel 
a csapat már indul Kolozsvárra, 
majd, onnan tovább Bukarestbe. A 
túrára induló csapatot Minder Fri
gyes  ̂ szakosztályi elnök fogja ve
zetni s a csapat tagjai a következők 
lesznek:

Kramer —  Lator dr., Barna 
dr. —  Jeney, Weiner, Blaze- 
jovsky, csere: Farkas, Margó, 

Révay gr.
A csapat tehát tartalék nélkül kel 
útra. A BBTE ugyan felajánlotta 
legjobb játékosainak részvételét, mi
vel azonban maga a BBTE is tú
rára megy vasárnap, a BKE nem 
vette igénybe a Háray—Bikár— 
Barcza hármas egyik tagját sem. 
Reméljük hogy sérülés nem lesz a 
román túrán s így a tartalék hiánya 
nem bosszúlja meg magát.

A vita — mint néhány hét óta már 
annyiszor — most is meddő maradt. 
Negy-öt futó szinte teljesen egy
forma eséllyel pályázik az 1932-es 
gyorskorcsolyázó bajnoki címre. 
Vita nagy küzdőképességét (jó for
mája _ mellett) tartják talán még a 
legerősebb tromfnak abban a nagy 
játékban, amit a kétnapos gyorsbaj-* 
nokság a futókra jelent.

Megírtuk, hogy a bajnoki verseny 
este kerül lebonyolításra s hogy a
ooLnaP két~két távja közti időt a 
3000 meteres „rudlin” és a női 
gyorsversenyen kívül

bemutató mííkorcsolyázás
tölti ki. A bemutató végleges műso
rát most állapította meg a BKE 
műkorcsolyázó szakosztálya s ez a 
sorrend a következő: szombaton
Tertak Elemér, Szilassy Nadine és 
a halló—Diliinger pár fut, vasár
nap este Nyilas Vilma, majd Pa- 
taky Denes és a Nemesné—Nemes 
pár kerül sorra.

A BBTE jéghokkicsapata vasárnap 
Zsolnán mérkőzik az SK Zilina ellen. 
A budai csapat legerősebb összeállí
tásában utazik el a mérkőzésre.

A  gyorspályán
a bajnokság csaknem mindegyik 
résztvevői e komoly munkát végzett 
Wintner Lindner, Erdélyt dr., 
Schneller, Kimmerling és a többiek 
nőkkel elegyesen sprintéig ettek. A 
nők' ugyanis igen komolyan veszik a
vasárnapi első fellépést __ amikor-
is 400 métert fognak futni — s nap
nap mellett edzik magukat a nagy 
összecsapásra.  ̂A  tegnap látottak
alapján a kezdéssel és az első 250__
300 méterrel nem is lesz baj. De 
azon az utolsó 100-on alkalmasint 
„emberhalál7 lesz Azt még nem va
lami nagy lelkesedéssel és még keve
sebb tüdővel futják végig — ha 
egyáltalán végigfutják — a höl
gyek. Tegnap Hlavay Erzsi ment 
közülük a leggyorsabban, de jól fu
tott Wittmann Teri is. Sopousek 
Elza _ inkább stílusra dolgozott de 
40-es 300-ra ő is biztosan jó.

Közben felvetődött a kérdés, ki 
győz a bajnoki versenyen?

Ki a favorit?.

EGYESÜLETI HÍREK
A III. kér. FC bálját ma tartja 

meg az óbudai Korona-vigadóban 
(IH., Korona-tér 2.).

A P. Remény 30-án, szombaton 8 
órakor tartja évi rendes közgyűlését 
Rákospalotán, Damjanics-u. 104. sz. 
alatt.

A Köb. AC február 14-én tartja 
rendes évi közgyűlését klubhelyiségé
ben.

A Szemeretelepi TC évi rendes köz
gyűlésén az alábbi tisztikart válasz
totta meg: elnök: Olchnay László dr., 
alelnök: Vegling István, titkár:
Schveigstell Zsigmond, jegyző: Szó- 
lada Kálmán, pénztáros: Bállá László, 
mtező: ifj. Nagy István, míg helyet
tese Tóth József lett.

A Szemeretelepi TC február 6-án 
műsoros estélyt rendez a klubhelyisé
gében.

Kiss Zsigmond, a P. Törekvés ré
gebbi intézője lett ismét az intéző a 
palotaiaknál.

A VI. kér. FC vasárnap, 31-én tart
ja évi rendes közgyűlését a klubhe-i 
■lyiségében (Váci-út, 109.).
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RÁDIÓ

i,1311 nevezés érkezett mátra
házi országos síbajnoki 
versenyekre

Szepes Béla is e lőreláthatólag hazajön v issza
hódítani a bajnokságot — Külföldi ve r
senyzők a ra jtná l

—  Saját tudósítónktól —

Mai jelentősebb 
külföldi közvetítések

Különlegesség:
9 ő.: London R: A  walesi herceg 

a mikrofon előtt.
Hangverseny:

8 ó.: Heilsberg: Mazant—Verdi-est 
(zenekar, ének).

8.30 ó.: Köln: Mozart c-moíi xni 
séje.

9.10 ő.: Lipcse: Mozart-hangver-
seny.

9.15 ő.: London R: Ausermet Bee
thoven III. szimfóniáját vezényli.

10.15 ó.: London R: (Prága) Stra- 
vinszky zongorázik.

Dalmű:
7.30 6.: Prága, Briinns „Tüzek” (E. 

Schulhoff) (első felv.).
8.10 ó.: Mühlacker: Ruslau és Lúd-| 

milla (5 felv., Glibka).
9 ó.: Róma: Traviata (Verdi).

Vidámság, könnyű zene:
7.10 ó.: Breslau: Tarka est.
7.45 ó.: Becs: Ziehrer-hangverseny. I 
8 ó.: München: Népzene, eredeti |

népi zeneszerszámftkkal.
8.30 ó.; Breslau: Régi táncok.

Jazz:
10.15 ó.: Becs: Tánczene.
11.35 ó.: London R: Roy fox bánd. |

Gramofon:
12.40 6.: Bécs: M. Bőimen énekel.]
1.10 ó.: Bécs: Énekkarok.
7 ó.: Milánó, Triest: Nyitányok.

Az országos síbajnokság az idei 
r°ssz hóviszonyok következtében 
egyúttal az esztendő első olyan 
versenye is, amelyen futás és lesik- 
las is van. Ugróink formájáról a 
vasárnapi UTE— BBTE verseny 
htán már képet alkothatunk, a fu
tókat illetőleg azonban csak a tré- 
hinghírekre és találgatásokra va
gyunk utalva. A  tegnapi nevezési 
zárlaton nagyrészt emiatt a b i
zonytalanság és a sízők versenyéh- 
sóge miatt a meglehetős magasan 
^egszabott nevezési díjak ellenére 
3U  nevezést adtak le, természete
i n  nem valamennyit a bajnokság
ig  hanem a bajnoksággal kapcsola
tos egyéb versenyekre is.

A bajnokságban minden komoly 
versenyzőnk indul, sőt még a Ber
linben- tartózkodó Szépés Bélát is 
hazavárják. Nem tudjuk, hogy neki 
Milyen alkalma volt a készülődésre 
es így bizonytalan, hogy meg tud- 
3a~e védeni tavaly veszendőbe ha
gyott bajnokságát a fiatalokkal 
bemben.

Az egyes számokra a nevezések 
a következőkép alakultak:

Futőbajnokság
P ?  km) 19 nevezés. Ötös csapat
bajnokságra nevezett 6 csapat. Az 
®8yes kategóriák részére kiírt ver- 
ínyekre: I. o. 13, III A  osztály 9, 
l'B  osztály 59, idősebb a) 5. — 

-12 km-es ifjúsági futóbajnok- 
3ja neveztek 11-en, a nem baj- 

ifjúsági futóversenyekre 
d-an. -— a  8 km-es női bajnok
i r a  4 nevezés érkezett, az I. o 

versenyre 1, a II/B-re 6.

26-;
A lesiklóbajnokságban

'-an próbálnak szerencsét és az 
os csapatbajnokságra is 7 csa 

„  Jelentkezett. Ezenkívül az I. 
IT y®rsenyi'e 13, a II./A -ra  5 
j,y .^ (re 64, idősebbek a) kate
d r á já r a  7, a b) csoportra 6 
- ,  rin y z ő  nevezett. —  Az ifjú-

összetett versenyre máris jelent
kezett a Karpathenverein három 
kiváló versenyzője, Ruzsinszky, 
Novák és Bányász, valamint 4 
kiváló síző (köztük a két Burkert) 
az Óriáshegységből. Várnak még 
lengyel nevezéseket is. A  nemzet
közi összetett versenyre 20 férfi, 
2 női és 1 ifjúsági nevezést adtak 
le. Elindul a vasárnaptól keddig 
tartó versenyeken a síszövetség 
norvég oktatója, Kaare Traeffen  
is, de csak versenyen kívül.

A  versenyek színhelye Mátra
háza, a lesikló és futóverseny út-; 
vonalának kijelölése azonban függ 
az addig esetleg megváltozó hó
viszonyoktól. Végleges döntés az 
útvonal kijelölésére csütörtökön 
történik.

A z U T E  
tegnap ünnepelte baj

nok kézilabdázóit
Az 1930—31. évi kézilabdabajnok 

UTÉ-esapat tiszteletére tegnap este 
népes lakomát tartottak, melyen az 
UTE részéről Szűcs János társelnök, 
Arányi Árpád alelnök, Fényes Elek 
szakosztályi elnök, $chwarz Zoltán 
és Spetser Imre intéző, valamint 
Újpest edzője, mint a „családhoz 
tartozó": Bányai Lajos jelent meg. 
a BLASz-t pedig FüKrer László és 
Juhász Attila dr. képviselte.

Fényes Elek üdvözölte a vendege
ket, majd a játékosokhoz intézett 
buzdító szavakat.

— Ne csüggedjetek — mondta 
ha csak egy „plecsnit” kaptok egész 
évi munkátokért! A sportszerűséget 
tartsátok elsősorban szem előtt..

Szűcs János nagy beszédében 
kézilabdaszakosztályon túl az UTE 
ról beszélt. A 14 működő szakosztály 
ról, a versenyzők mögött álló odaadó 
vezetőgárdáról. „Ha a vezetők kíván
nak valamit, a versenyző biztos lehet 
abban: hogy az a helyes!” Végül 
annak a reményének adott kifejezet, 
hogy az UTE lcézdlabdacsapata to
vábbi sikereivel a magyar sport 
ügyét fogja szolgálni és fejlesztem 
fogja nálunk ezt a szép játékot. 
Führer László a BLASz nevében üd
vözölte a bajnokcsapatot, azutan

hvű\ lfs}klóbajnokságban 8,
„ „ „  .„ifjúsági versenyben 17 a 
, vezok száma. —  A női lesikló- 

Jhofcság 6 résztvevővel indul, 
és uV°‘ Versenyre 1, a II./B -re  8
csn rT ^ ég az idősebb hölgyek ( ! ) .  - - - - -  - - - - - - — M
^Portjában  is akadt egy jelent- Arányt Árpád bekapcsolódva Fényes 
kezo. I szavaiba, 11 ezüstérmet aj anlt^ fel,

Az ugróbajnokságra
Csa nduló jelentkezett, a hármas 
Ifí-jjl bajnokságra 5 csapat. Ezen- 
IT / .  az I- o. versenyre 11, a 
ha oh 0Sztályra 2, a II./B  osztály
ig,^ ,,: ,az idősebb a) osztályra 1 

adtak le. —  Az ifjúsági 
Sett a:>nô ságra 8 nevezés érke-

12 ÖSsZetett bajnokságra 
kezettfÍ’ 8 ifj ósagi és 4 nő jelent- 

^  bajnoki versenyen kívül 
ttemzetközi versenyt 

eQdez a síszövetség és erre az

ha a csapat megvédi a bajnokságot 
1932-ben. A játékosok nevében Rtt- 
ter Frigyes köszönte meg a szives 
szavakat, Aschner Lipótot éltette és 
szép plakettet adott át megemlékezé
sül Fényes Eleknek.

Bányai Lajos is felszólalt. Reméli 
így végezte be beszédét, hogy a kézi
labdázók a profifutballistákkal pár
huzamosan haladnak a bajnokság 
felé.

Végül 15 játékos (Létay István 
KUzl Károly, Földes Károly, Blau 
László, Zotyik István, Mérvéi Hen
rik, Szabó Árpád, Deutsch István 
Stronz Sándor, Ritter Frigyes, 
László Miklós, Dobos Imre, Deutsch 
Imre, Földes Zoltán és Schnitzler 
János) kapott bajnoki érmet.

énekszámaival. 1. a) Foxtrott (Jack 
Hart—Tóm Blight: If you can’t sing 
whistler); b) Foxtrott (Heymarm— 
Gaibert: Das gibt’s nur einmal, a
„Táncol a kongresszus” c. filmből. 2. 
a) Szilágyi—Eisemann: Köszönöm,
hogy imádott, keringő a „Hyppolit” 
c. filmből; b) Szabó Guy—Kalmár: 
Imádom most is a romantikát, ke
ringő. ‘(Székely Bálint.) 3. a) Slow- 
fox (Saul Klein: On a little balcony 
in Spain); b) Slowfox (Donaldsen; 
Little white iies). 4. a) Márkus Alf
réd: Csak egy, amire kérem, tangó 
(Székely Bálint); b) Tangó Argen- 
tino (de Carlos—Fogelmann: Ötre
vez). 5. a) Lehár—Harsány!: Vá
gyom egy nő után, dal „A mosoly 
országáéból; b) Sally—Nádassy: 
Rumba fojtom bánatomat, rumba 
(Székely Bálint). 6. Foxtrott (Tol- 
chard Evans: Lady of pain). 7. Sa- 
phir—Szövényi: Ázsiába, rumba (Szé
kely Bálint). — 10.45 ó.: Somogyi 
Gyula franciárny elvű előadása: „Fran
cois Rákóczi et l’ancienine alliance

franco-hongroise” .
Csütörtök, január 28.

9.15 ó.: Gramofonhangverseny. — 
12.05 ő.: veszprémi Farkas Vince és 
cigányzenekarának muzsikája. ■—•
4 ó.: „A háztartásról” . Vízvári Ma
riska előadása. - 5  6.: vitéz Párdy 
Imre: „A  baromfiak hizlalása es ér
tékesítése” . — 5.30 ő.: Szalon- és
jasz-zenekar hangversenye^ Kalmár 
Pál énekszámaival. — 6.30 ó.: .Angol 
nyelvoktatás. — 7 ó.: „Boldoguló.-
sunk igazi útja” . Angyal Pál dr. 
előadása. — 7.30 ó.: A  m. kir. Ope
raház előadásának közvetítése. ,Mi
gnon” . Dalmű 3 felvonásban. Szöve
gét Geothe „Medster Vilmos tanuló- 
évei” c. regénye után írta Carré és 
Barbier. Fordította: Ormay F. Zené
jét szerezte Thomas. Főszereplők: 
Mignon: Gere Lola; Philine: Szabó 
Lujza; Meister Wilhetm; Laurisín 
Lajos; Lothario: Kálmán Oszkár. —« 
Majd: Rácz Béla és cigámyzenekará- 
nak muzsikája.

§ tÍ§ § l ■
t o

H á l
m ű s o r .

Szerda, január 27.
Budapest 23 kw, 550.5 m: 9.15 6.:

A Budapesti Koncert Szalonzenekar 
hangversenye. 1. Kéler Béla: Rákóczi, 
nyitány. 2. Waldteufel: Viszontlátás
ra, keringő. 3. Bizet: A  gyöngyhalá
szok, ábránd. 4. Wetzger P.; Szere
nád. 5. Jacobs R.: Szíved, dalkerin 
gő. 6. Kálmán Imre: Szeretem önt, 
dal a „Cirkuszhercegnő” c. operett
ből. 7. J. S. Svendsen: Norvég rap
szódia. 8. Mariotti: Páván Dogale. 9. 
Seress Rezső: Csak azt szeretném
mondani, tangó. 10. Garai Imre: 
Gyere haza, minden meg van bocsát
va, slowfox. — 9.30 ó.: Hírek. —
12.05 ó.: Hangverseny. Közreműkö
dik Kisfaludy Melanie (ének) és 
Gyöngyössy Judit (gordonka). Zon
gorán kísér Polgár Tibor. 1. Mar- 
cello: Szonáta a-nvoll; Adagio, Alle
gro, Largo, Allegro, (Gyöngyössy Ju
dit.) 2. a) Strauss: Ajánlás; b) Schu
bert: Margit a rokka mellett. (Kis
faludy Melanie.) 3. a) E. Moor: Pre
lúdium; b) Gluck: Melodie; c) Se- 
nallie: Allegro spirituoso. (.Gyön 
gyössy Judit.) 4. a) Székács: Sietős 
dalok; b) Kurucz:' Hervadó rózsák 
közt; c) Tamay: Nézd; d) Mikus- 
Csák: Az első dobbanás. (Kisfaludy 
Melanie.) 5. Popper: Concert polo- 
naise. (Gyöngyössy Judit.) — 12.25 
ó.: Hírek. — 3-30 ó.; Morse-tanfo- 
lyam. — 4 ő.: A m. kir. Mária Te
rézia 1. honvédgyalogezred zenekará
nak hangversenye. Karnagy Fricsay 
Richárd. 1. Pápai Molnár Kálmán" 
Fanoméi!, induló. 2. Lincke: Operett- 
nyitány. 3. Schuck Manka: Sírva vi
gadunk, magyar egyveleg. 4. Stepha- 
nides Sándor: Black boy, blues. 5. dr, 
László Gyula—Barna Hamupipő
ke, 'balettszvit: a) Inrtoductíon; b)
Papucstánc; c) Hamupipőke belépője; 
d) Bevonulási induló. — 5.15 ó.: ,A  
vám, a vámháborúk és a vámterüle
tek szerepe az európai válságban". 
Monori Kovács Gyula dr. előadása. 
■«— 5.45 6.: A  Magyar Női Zongora- 
kvintett hangversenye. A kvintett 
tagjai: Ragyóezy Jolán (zongora)
Szathmáry Margit (I. hegedű), Puky 
Rózsi (II. hegedű), Nagy Ilonka 
(mélyhegedű), Kötsky Jcáán (gor
donka). 1. Brahms: Zongoraötös f- 
moll: I. AllegTo non troppo; II. An-

A z  o sz trá k  m o to rk e ré k p á r  
v e rs e n y n a p tá r
a gazdasági vá lság  ©Ifenere ts nagy
szám ú versenyt öl©3 fel, de ennél is 
meglepőbb, hagy néhány új klasszikus 
esem ény szerepel a listán

adott közzé — nem mindennapi érde
kességet rejt a magyar versenyzők 
számára, akik a csökkentett számú 
magyar versenyek miatt előrelátható
lag kihasználják az alkalmat és 
gyakrabban rándulnak át a szom
szédokhoz. Annál is inkább valószínű 
ez, mert az osztrákok az idén is

sok pályaversenyt rendeznek,

Amíg nálunk a gazdasági válságra 
és átlátszó ürügyel&e hivatkozva a 
klasszikus motorversenyek egész so
rát mondották le, amíg nálunk igen 
sovány és egyelőre vigasztalan képet 
mutat a sportnaptár, addig a szom
széd Ausztriában a napokban közzé
tett motorkerékpár és automobil ver
senynaptára óriási meglepetésre nem
csak

igen nagyszámú versenyt
ölel fel, hanem néhány komoly jelen
tőségű új sporteseményt is. így a 
Bruck melletti országúti sebességi 
verseny, az Alpenpass-Fahrt, a Bécs 
körüli sebességi motorkerékpárver
seny, a bécsújhelyi sebességi körver
seny és a Glocknerstrassen hegyi
ideiglenes naptárban, ami nem je
lent mást, mint hogy az eddigi ver
senyek mellé

az osztrákok nem kevesebb, 
mint öt ú j sebességi ver

senyt iktattak be,
A régi, az évek sora óta rendszere

sített versenyek kivétel nélkül meg
rendezésre kerülnek, a TT, a Sem- 
mering, a Gaisberg, a Riederberg 
versenyek, a neunkircheni rekord
napok, úgyhogy az osztrák gárda 
alapos tevékenységnek néz.elébe an 
nak ellenére, hogy a szomszéd Auszt
riában sem rózsásak a gazdasági vi
szonyok.

Az ideiglenes osztrák versenynap- 
tár — melyet az osztrák főhatóság

melyekre mindig szívesen hívnak 
meg komoly tudású magyarokat.

Az osztrák versenynaptár fonto
sabb eseményei a következők:

Április 3. Rund um Wien, meg
bízhatósági verseny. 10. Kilométer
verseny a Neunkirchner Alléén. 17, 
Gráci pályaverseny. 24. Gráci pálya
verseny.

Május 8. Osztrák TT. 15—16. 
Gráci pályaversenyek. 22. Prebichl 
hegyiverseny. 22. Brucki országúti 
sebességi körverseny.

Június 5. Pályaverseny Sankt Pöl- 
tenben. 12. Kriaui pályaverseny. 19. 
Alpenpass-Fahrt. 26. Pályaverseny 
Badenban.

Július 10. Bécsi sebességi verseny. 
17. Wurzenpass hegyiverseny. 24. 
Gaisberg hegyiverseny.

Augusztus 15. Glocknerstrasse 
hegyi verseny. 27—28. OeAC Túraút,

Szeptember 4. Pályaverseny Wels- 
ben. 11. Semmering verseny. 18, 
Pályaverseny Grácban. 25. Rieder
berg hegyiverseny.

Október 2. Zirlerberg hegyiverseny* 
9, Kriaui pályaverseny.

A R M g e - p í i h a j H é  v e r m y -  
gépet küldeni Kozmának

Kozma Endre, a tavalyi magyar 
500 kern-es motorkerékpárbajnok 
nemrég tárgyalásokat kezdett a 
Bruek-céggel egy 500-as verseny 
Rudge speciálgép ügyében. A kép
viselet azonnal érintkezésbe lépett a 
gyárral, melynek levele tegnap fu
tott be. A Rudge-gyár Kozma érde
meinek elismeréseképpen

hajlandó egyik .tavalyi TT - 
gépét leküldeni

a számára. Ez a gép testvére annak 
a Nőtt-féle masinának, melyen Kom- 
lóssy fog a szezónban versenyezni, 
úgyhogy a két magyar krekk való
ban megfelelő géppel vághat neki a 
szezónnak. Sajnos Kozma ügye nem 
egyszerű, tavalyi versenygépét,

Bp. 84— 250 rendszámú 500-as 
AJS királyláncosát nemrég el

lopták
és Kozma hiába tűzött ki 50 pengő 
díjat a megtalálónak, hiába nyomoz 
a rendőrség, a gép mind a mai na
pig nem került elő. Márpedig erre a 
gépre feltétlenül szüksége van Koz-

, . , . ífT i mának, hogy a Rudge körüli pénz-dante, un poco adagio; III. Scherzo, •• • u . , , ,  meeöldha^a
A lW r „ -  t v  n-termio. AlleeTo ugyl KeraeseKet megoldassa.

4 EVEZÉS I*

TENISZ
Allegro; IV, Poco ostenuto, Allegro 
non troppo. 2. Dohnányi: Zonogra- 
öfös c-moll: I. Allegro; II. Scherzo,
Allegro vivace; III. Adagio, quasi 
andante; ÍV. Allegro animato.
6.45 ó.t Olasz nyelvoktatás. (Galléra- 
ni Bonaventura.) — 7.15 6.: Magyar 
nóták. Előadja: Tihanyi Vilma Bora 
Sándor cigányzenekaréval. — 8.30 ó  
Színműelőadás a Stúdióból. „Tosca”
Dráma 4 felvonásban. Irta Sardou.
Fordította Makó Lajos. Rádióra át
dolgozta és rendezi Náday Béla.
Majd: Szabó Guy László jazz-z« _ 
karának muzsikája Székely Bálint cionáriusok kapnak majd meg.

A teniszszövetség 25 éves jubiláns 
közgyűlésének időpontját április 2-ára 
tűzte ki a MÓLSz jubileumi bizottsá
ga. A  rendes évi közgyűlést csak 
jubileumi díszközgyűlés után tartják 
meg. A  teniszszövetség jubileuma al
kalmából aranyjelvényt alapít, me
lyet a legki válébb játékosok és : 
legnagyobb érdemeket szerzett fűnk-

A Budapesti CsEE meghitt ünnep
ség keretében nyújtotta át vasárnap 
a tavalyi budapesti regattán győztes 
tagjainak, a Schön-fivéreknek jól 
megérdemelt versenydíjukat, egy 
ezüstserleget. Gaupp József egyesü
leti alelnök talpraesett beszédben Üd
vözölte a győzteseket. Ugyancsak ez 
alkalommal nyújtotta át Gaupp Jó
zsef a Danubia CsE négy verseny
zőjének, Gyimothy Károlynak, Tor- 
szky Gusztávnak, Mengele Antalnak 
és Zemlényi Károlynak az elmúlt esz
tendőben aratott győzelmekért az 
általa adományozott ezüst cigaretta
tárcákat.

B IR K Ó Z Á S
A Kaposvári Turult törölték a csa

patbajnoki résztvevők sorából. A ki
írás értelmében ugyanis a kitűzőit 
mérkőzéseket elhalasztani nem lehet, 
a Turul ezzel ellentétben a székesfe
hérvári ARAK elleni mérkőzését el
halasztotta. Az MBSz a mérkőzést 
21:0 arányban az ARAK javára iga
zolta.

Az MBSz ma este 8 órakor értekez
letet tart, amelyen az olimpiai kikül
detéssel kapcsolatos'kérdéseket vitat
ják meg. Legfontosabb tárgya ennek 
az értekezletnek a kiküldetést bizto
sító gyűjtés lesz. Az értekezletet* 
amelyen a birkózásnak minden ba
rátját szívesen látja a szövetség, , az 
OTT nagy tanácstermében tartják 
meg.

Miskolc város birkózóbajnokságait
február 21-én rendezi meg ez évben 
az MVSC.
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2. Rejtvénypólyózíitunk 
eredmény©

. A s^P számú megfejtők között 
igen sok akadt olyan is, aki nem mel
lékelte a. megfejtéshez a szelvénvt. 
Nyomatékosan felhívjuk a t. megfej
tők és barátaink figyelmét, hogy a 
nyeremények elbírálásánál nem vehet
jük figyelembe azokat a megfejtése- 
ket, amelyeknél nincs mellékelve a 
pályázati szelvény,

A kitűzött dijakat a következők 
nyertek:

1. díj. „Osmia” töltőtoll: Dr. Ban- 
oemburg _ József, Bpest.

II. díj. A Nemzeti Sport 2 havi 
előfizetése: Perük József, gimn. tan., 
Buj, Szabolcs m.

III. díj. A  Nemzeti Sport 1 havi 
előfizetése: Dr. Ostor Endre ügyvéd
jelölt, Csorna.

IV. és V, díj: A NSp. évkönyve 
1929, vagy 1930-i évfolyamának egy- 
egy kötete: Dr. Záhony Béla felsőker. 
isk tanár,_Bp. Gyulai-út 1 1 . és Kovách 
Andor, Pápa, Vörösmarty-u. 1 1 .

, Legközelebbi rejtvényeink követke
ző szerdai számunkban fognak meg
jelenni.

2 . rejtvénypályázatunkban közölt 
rejtvények helyes megfejtései a kö
vetkezők:

Keresztrejtvény: Vízszintes szavak: 
Mack, macska, arw — Aussem, sar
lós, e — t, oct, how, elszi — cin, 
elakad, Loos — hat öt, n, Lowe, rs
— Ströek Albi, Tóm — h, öv, sem, 
oder, ü —• irr, ri AJS, roll — tré
ning, a, Bindl — r, súg, yankee, ne
— eo, Román, él, Bar — erőm, bronz 
érem — Blitz, da, per, a — ááá, é, 
ó, prémium — inhalálni, Silny.

Háromból egyet: Sunde, Pilgrim, 
Osmella, Ruddy, Thorpe, Cevenini, 
Sechehay, André, Riley, Niittymaa, 
Osbom, Klumberg, azaz: Sportcsar
nok.

Multheti rejtvényeinket még a kö
vetkezők fejtették meg helyesen: (a 
neveket a megfejtések beérkezésének 
időrendjében adjuk).

Weisz Andor Bpest, Parlagi József 
Bpest, Thomas Henrik Debrecen, 
Resehny Károly Bpest, Druja Mihály 
Bpest, ifj. Török Ferenc Csillaghegy, 
Müller Árpáda Bpest, Elek Tibor 
Bpest, Kőszeghy József Dorog, Fá
bián Dénes Bpest, Cseresnyés József 
Bpest, Kéry Ferenc Bpest, Kenyeres 
Béla Balatonfüred, Wolf Tódor Bpest, 
Eberstein Ernő Bpest, Szoboszlay 
Aladár Kecskemét, ifj. Holub József 
Pécs, dr. Ondrus Lajos Bpest, Vasa- 
nits Gyula Bpest, Glück-nővének Új
pest, Őváry János és Albert Pécs, 
Preczekjan János Kispest, Tezsla 
Nándor Bpest, Zsidákovits Lajos Bu
dafok, Gasparovics Lajos Bpest, 
Leuchter István Bpest, ifj. Urbán 
Kálmán Salgótarján, Kádas Tilbor Vi- 
segrád, Spera István Cinkota, Lasz- 
tovicska R. Balatonfüred, Rónai Ist
ván Balassagyarmat, Kosaras László 
Bpest, Schwarezwald Margit Újpest, 
Rényi Imre Bpest, ifj. Ár József 
Bpest, Láng István Bpest, Varga 
László Bpest, Sebestyén Sándor Bpest, 
Glück Albert Újpest, Marschalek 
Tery Újpest, Folkmamn Ádám Bpest, 
Erős Mór Bpest, Csáki Nándor Bpest, 
Eördögh Jolán Szeged, Knustek Béla 
Bpest, Móréi György Bpest, Marion 
Ferenc Bpest, Horváth Miklós Bpest, 
Ráner Béla Albertfalva—Budafok, 
Neumann Janka, Neumann Ernő, 
Neumann Béla Bpest, Vékony Tiva
dar Újpest, Róth Pál Újpest, Móri 
Jenő Bpest, Németh Gábor Bpest, 
Szalai János Kelenvölgy, Zeisler Pál 
Bpest, Kőszegi Pál Bpest, Hábel 
Kriszti Bpest, Gaál Zoltán Pesterzsé
bet, Schwartz Vilmosné Bpest, Berkó 
József Tatabánya, Unghváry Irén, 
Unghváry Gizella Tatabánya, dr. 
Szabó Jilek Béla Bpest, Rényi István 
Bpest, Fetter László Kunsze-ntmiklós, 
Hertling Béla Balatonfüred, ifj. Wei- 
land Károly Zalaegerszeg, Lévai Béla 
Bpest, Tóth Jenő Bpest, Ejury K 
Jenő Pestújhely, Fábián Gábor Gyula, 
Herédy Árpád Szolnok, Kecskeméti 
Lajos Battonya, Gál György Debre
cen, Kfetz Károly Miskolc, Ivancsik 
Ferenc Tass-kertváros, Szász László 
Bpest, Füstös Árpád Bpest, ifj. Sztru- 
hár György Bpest, Dala Ilonka Pest 
erzsébet, Bozsogár József Nagycsá 
kány, Fischer Kálmán Bpest, Klein 
László Miskolc. Ragendorfer Imre 
Szombathely, Szvoboda Lajos Salgó
tarján, Nobel Iván Újpest, Lakatos 
Gyula Bpest, Lengyel László Bpest, 
Bődé Sándor Hódmezővásárhely, Bíró 
Béla Abony, Majdányi Mihály Ahány, 
Alster József Tótkomlós, Rosenwas- 
ser Tibor Bpest, Freud József Bpest, 
Totola Frigyes Nagykanizsa, Tamás 
Gyula Nagykanizsa, , Poór József 
Nagykanizsa, Buttkai László Debre
cen, Kelchen Rezső Bpest, Énekes 
László Bpest, Preszler Ervin Bpest, 
dr- Bandenburg József Bpest, Deák 
Ferenc Bpest, Hegyessy Gyula _ Sal
gótarján, Schwarcz Endre Rákos
szentmihály, Hamburger Istvánná 
Bpest, Böszörményi Miklós Bpest,

Braun Antal Újpest, ifj. Kósik Fe
renc Esztergom, Köstenbaum Sándor 
Ungvár, Sugár Elek Bpest, Weisz 
István Bpest, Unterreiner Gáspár 
Bpest, Somogyi István Bpest, Patzkó 
Zoltán Sopron, Neumann Miklós 
Bpest, Eötvös Lászlóné Bpest, Pölös- 
key József Bpest, Gránitz Dávid Új
pest, Steiner Erzsébet Újpest, Vadász 
Ferenc Újpest, Gárdonyi József Új
pest, Chri-stian László Békéscsaba, 
Bródy Gyula Bpest, Bíró Sándor 
Bpest, Bódi Géza Újpest, Nasztady 
Irén,^ Naszlady Sándor Kaposvár, 
Brokés Endre Kaposvár, Kéry Balázs 
Bpest, ifj. Kovács Kálmán Bpest, 
Murarik Kálmán Budafok, Lukács 
István Bpest, Göblyös János Török- 
szentmiklós, Németh Ferenc Brassó, 
Metzger Margit Bpest, Sándor Géza 
Balassagyarmat, Vogel Jenő Bpest, 
Katona Marienne Bpest, Breuer Béla 
Bpest, Pollók János Bpest, dr. Reich- 
mann Leó _ Bpest, Bartal Ferenc 
Bpest, Somi Kováts János Magyar
óvár, Berkes Lajos Bpest, Gerse La
jos Vác, ifj. Tonna Lajos Bpest, 
Treigár EmilBpest, dr. Majzik László 
Bpest, Kollász  ̂ Jenő Bpest, Steiner 
István Bpest, Siklós Zsigmond Bpest, 
Sándor Vilmos Bpest, Lehoczky Endre 
Ujszász, Pusztai Lajos Bpest, Szeme
re József Bpest, Chabada Frigyes 
Bpest, Fabriczky Matild Bpest, Ma
gos® Béla Bpest, Pain Emil Bpest, 
Erdős Klári Bi&st, Kerling Samu 
Sopron, Kondor István Bpest, Rei- 
schig Rezső Bpest, Seffer László 
Bpest, Vida Emil Cegléd, Székely Ti
bor Bpest, Grossz Imre Bpest, Somo
gyi János Bpest, Masszi Lajos Bpest.

Szerda, 1032 január 27;
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A n n y O ndra új é le tre  keltette  
a N ebántsvirágot

Saját tudósítónktól —
Közkeletű frázis, hogy a Nebánts- 

virág „örökifjú” operett. Csakhogy 
ezek̂  az örökifjúságok az új gene
ráció számára mindig gyanúsak, 
mert  ̂rendszerint azt jelentik, hogy 
az így nevezett darabok hajdan 
nagy sikereket arattak s az öregek 
szívesen nézik meg őket ismét, mint 
saját elmúlt fiatalságuk emlékét. A 
régi Hervé. operettnek szerencséje 
volt. Olyan primadonna vállalta, 
hogy új életre kelti beszélőfilmen, 
aki elegendő frissességet, fiatalságot 
és_ szépséget tudott adni az „örök
ifjú” Nebántsvirágnak a sajátjá
ból.

Anny Ondra játssza a kis zárdái 
növendéket, aki beugrik Celestin 
Floridor operettjének főszerepébe s

annyi új ötlettel, olyan ennivaló 
kedvességgel és komoly elismerésre 
méltó tehetséggel modernizálja az 
avult színpadi technikával összefér- 
celt cselekményt, hogy a közönség 
— ha akarja — könnyen elfeledkez
het az operett klasszicitásáról. Ami 
föltétlenül csak elősegíti a sikert.

_ A primadonna partnere, segítő
társa és részese a sikerben Oscar 
Karlweiss, aki a kettőséletű kompo
nistát alakítja kitünően. A kisebb 
szerepekben Júlia Serda, Yvonne 
Albinus, Georg Alexander és Hans 
Junkermann mind elismerést érde
mel.

A rendezés legfőbb érdeme, hogy 
a régi operettből igazi beszélőfilmet 
varázsolt elő.

N apfény, k irá ly i p o m p a , könnyű kaland, bol
dog szerelem , humor és két jó zeneszóm :

űj fs lm operett
*— Saját tudósítónktól —

V íg aszd íjh an :
1. Lukács István, Budapest.
2. Siklós Zsigmond, Siófok.
3. Steiner István, Budapest.
A hosszúra nyúlt víg öszvérsemji. 

2. keresztrejtvényünk döntötte e l  
Teljesen helyes megfejtést a vigasz- 
díjasok közül csak Lukács István 
küldött be, így ő lett az első. A má
sodik és harmadik helyezett lényeg
telen hibával fejtette meg ugyan, de 
szigorított feltételeink értelmében ez 
is döntött. Az előfizetéseket (I. díj: 
félévi, II—III. díj: negyedévi tiszte
letpéldány) február elsejével meg
indítjuk, a plakettek kiadóhivatalunk
ban 9 és 2 óra Icözött átvehetők.

A Riviérán kezdődik. Walter Jan- 
sen az a bizonyos párisi fiatalember, 
aki sokat szórakozott, sokat szere
tett és afrikai utazásra készül. S az 
utolsó estén találkozik egy ismeret
len szőke szépséggel. Holdfényes 
este az Adria partján, egy olvadé
kony tangó, utána bolondos, forró 
kaland. Mire ismét felkél a nap, a 
szőke szépség már messze jár és a 
párisi fiatalember, Afrika helyett, 
utána utazik.

_ Királyi várban folytatódik. Nem 
díszletek közt, hanem igazi trónte
remben. Ahol a szőke szépséget 
éppen megkoronázzák. A párisi 
fiatalember mintha későn érkezne. 
De mégsem. Vidám barátja és a

királynő kedves húga segítségével 
mégis csak összetalálkozhat szerel
mesével. Egy szigorú, bár fiatal 
ezredes eltávolítja a fiatalembert. 
Ez az a bizonyos komplikáció, mely
ből a második felvonás fináléja ki
alakul.

csak szőke és csinos, de azonfölül 
magyar Székely Ibolyka egy fox- 
trottot énekel és lejt. Adélé Sand- 
rock és Kari Ludwig Diehl nem éne
kelnek, de annál jobban játszanak.

A film kiállítása pazar és ha a 
téma nem is új, mégis kedves, mu
latságos, szórakoztató.

Marlene Dietrich új filmjéről szen
zációkat regélnek. Hogy ilyen még 
nem volt. A  film címe: „Shanghai- 
express” . Rendezője ennek is Stern- 
berg, míg két további főszereplője 
nem kisebb sztár, mint Anna May- 
Wong (a Piccadilli, a Song, stb. hős
nője) és Clive Brooik (a Sárga liliom 
főhercege).

Rubinstein Erna beszélőfilmen. A
Magyar Filmiroda külön kis zenei 
híradót készített a Kamara-filmszín
ház számára. Az új híradó érdekes
sége, hogy Rubinstein Erna, a világ
hírű magyar hegedűművésznő is sze
repel benne. És filmen is éppen olyan 
sikert aratott, mint amilyeneket a 
hangversenyteremben szokott.

Conrad Veidt mint Rasputin, vagy! 
ahogy a film címe mondja: ííaspu-
tin, az asszonyok démona. Conrad 
Veidt új filmjében hosszú csapzott 
szakállal játszik. A most elkészült 
Rasputin-filmben Charlotte Ander a 
partnere Veidtnek, de nem kisebb 
színészek szerepelnek még a filmben, 
mint példánl Bornhard Goetzke. Ját
szik a filmben a magyar Temáry 
Elza is.

A happy end a Riviérán követke
zik. Ide tér vissza Walter Jansen és 
ide követi a királynő, a karcsú, 
szőke Frédi Haerlin, miután lemon
dott a trónról.

íme, ez az „Őfensége csókja”.
Jansen és Haerlin egy nagyon 

szép tangót énekel a filmen, míg 
Jansen kövér barátja, Ottó Wall- 
burg és a királynő húga, az ugyan-— ------------------ ‘■‘ fej

Film színházak műsora

Itt a február, híre-hamva sincs! 
még a téli kerékpáros mezei 

versenykiírásnak

BELVÁROSI (IV., Irányi-u. 21. T„: 83—
3—29).: Előadás: 5, negyed 8 , fél 10.
Montecarlo bombázása (filmregény 12 
felv., Anna Sten, Hans Albers). — Kit 
szerettem az éjjel? (Bohózat 10 felv 
Liáné Haid.)

BODOGRÁF (VIII., József-körút 63. T. 
38—4—76.): Előadás: fél 5, negyed 8, 10 
Liliom (Molnár Ferenc színmüve 
Charles Farell, Rose Hobart). — Ex 
felség (Norma Shearer).

BUDAI APOLLO (II., Széna-tér. T.: £1 
—5—00.H Előadások hétk.: fél 5, 7, fél 
10, vasárnap: fél 3, háromn. 5, negyed 
8, háromn. 10 órakor. Táncol a kon
gresszus. (Lilian Harvey, Lil Dagover 
W illy Fritsch, Conrad Veidt világ
film je 15 felv.) és a kiegészítő hangos 
műsor.

Saját tudósítónktól

CAPITOL (Baross-tér 32. T.: 34—3- 37.):
Előadások: 4, 6, 8, 10, vasárnap: 2, 4 , 
G, 8, 10 órakor. Viktória. (Ábrahám Pál 
hangos filmoperettje, fősz.: Verebes
Ernő, Gretl Theimer.) — Hangos hír 
adó.

Karácsony előtt még nagy fogad
kozásai volt mellreverős a harci
kedv. Egyszerre három egyesületi 
intéző is akadt, aki kijelentette 
munkatársunknak, hogy a téli ke
rékpáros mezei versenyt február 

2 -án lebonyolítják.
Eltelt egy hónap. A fogadkozás 

elcsitult, a kijelentések szétporzód- 
tak. A tett elsikkadt a közönyben. A 
versenyt rendezni akaró egyesületi 
intézők között azóta talán egy sem 
akadt, akinek eszébe jutott volna, 
hogy a kérdéssel behatóan foglal
kozzék ..  Mindegyik a másik kez
deményező erejétől várta a cselek
vést s így: el is posványosodott szé
pen a terv.

Nem lesz idén téli kerékpáros 
mezei verseny. Nem lesz, mert a 
szövetség most a választások előké
születeivel van elfoglalva, tehát 
nincsen ideje e torna lebonyolításá
nak kérdésével foglalkozni s az egye
sületek, mint mondtuk: téli álmu
kat alusszák.

CHICAGO (V II„ István-út 39. T.: 32—1— 
75.): Konzert. (Olga Csehovával a fő 
szerepben.) — Ut a menyországba. 
(Charles Farrell.) — Hangos magyar 
híradó. Előadás: 5, fél 8, fél 10.

CORSO (Váci-utca 9. T.: Aut. 87—4—02.): 
A  kocaturista (vígj., fősz.: Ottó Wall- 
bnrg. Maria Solveg, Trade Berliner). 
— Európa utolsó pelikánjai (kultúr- 
film). — Híradó. Előadások: 4, 6, 8 , 
10, szombat, vasár- és ünnepnap: fél 4 
fél 6, fél 8, fél 10.

DÉCSI (VI., Teréz-körút 28. T.: 21—3— 
43. 25—9—52, 14—8—05.): Előadás: 4, 6, 
8, 10, „ vasárnap: 2, 4, 6, 8, 10 órakor, 
őfensége csókja (zenés, énekes, táncos, 
németül beszélő íilmattr., fősz.: Friedl 
Herlin, Székely Ibolyka, Walter Jan 
sen, Ottó Wallburg). — Híradók.

ELIT (V., Lipót-körút 16. T.: 16—1—51.): 
Exfeleség (világfilm 10 felv.. Norma 
Shearer). — A  rádióriporter (vígj. 10 
felv., fősz.: Paul Morgan). Előadások: 
4, 7, 10 órakor.

FÉSZEK (VIII., József-körút 70. T.: 46 - 
0—40.): Előad.: fél 5, negyed 8, háromn. 
10. Vas. fél 3-tól folyt. Vas. d.-e. Bnr- 
legzkmatiné. — Borneói maharadzsa 
(Rose Hobart, Charles Bickford). — 
Vas. kivételével: Elvesztettem a ba
bámat (Camilla Horn),

Nem lesz idén téli kerékpáros me
zei verseny. Nem lesz, mért valaki 
elrikkantotta magát, hogy az ilyen 
hideg időben könnyű tüdőgyulladást 
szerezni. . .  s erre utánabégették e 
mumust jónéhányan.

Hiába minden tervezgetés. Az 
avultság kerékvágásából és a meg- 
szokottság kimelegített karosszéké
ből nem akarunk kikecmeregni.

Alszunk, alszunk, alszunk, 
még ráérünk.

S közben szeretnők, ha kerékpá
rosaink világraszóló eredményeket 
érnének e l . . .

. . .  És közben elfelejtjük, hogy a 
gyümölcshöz elébb virág is kell. . .

Na, talán majd jövőre.

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos 
utca 18. X”  895-43, 897—07.) Előadás: 
5, negyed 8 , fél 10. Szomb. és vas.: 
4, 6, 8 , 10. Inspiráció (Grcta Garbó, 
Lewis Stone, Róbert Montgomery). — 
Magyar hangos hiradó. Vas. délelőtt 
11: Skippy és kutyája (Róbert Coogan, 
Jackie Cooper).

IMPERIAL (VII., Bemibnszky-utca és 
Aréna-nt sarok. T.: 32—8—90.): Előad.: 
5, fél 8, háromn. 10. Vas. fél 3-tól. 
Vas. d.-e, burleszkmatiné. — Borneói 
maharadzsa (Rose Hobart). — Síim — 
Sicc.

JÓZSEFVÁROSI (VIII., Kálvária-tér 6 . 
T.: 34—6—44.): Előadás: negyed 5, 7,
háromn. T0. Vas. 2,tői. A borneói ma
haradzsa. (Rose Hobart.) — Exfeleség 
(Norma Shearer.) — Vasárnap délelőtt 
fél 11 órakor gyermekelőadás.

KAM ARA (VII., Dohány-utca 42—44. T.: 
44—0—27.): Előadások: 6 , 8 , 10, vasár- 
és ünnepnap: 4, 6, 8, 10 órakor. Ne- 
bántsvirág. (Hervé örökbecsű operettje 
Anny Ondra, Georg Alexander, Oscar 
Karlweiss, Hans Junkermann fősz.) —

LUDOVIKA (IX., Üllői-Ót 101.): Előadá
sok: fél 5, 7, negyed 10. Szigorúan fel
nőtteknek! Árianne. (Elisabeth Berg- 
ner fősz. Az orosz leány.) — Három a 
papa. (Szőke Szakáll.)

NÉP (Váci-út 76. T.: 92—6—80.): A szőke 
válóok (vígj. 9 felv., fősz.: Lien De- 
yers, Paul Hörbiger). — A tenger dé
mona (dráma 10 felv., fősz.: Constanee 
Talmadge). — Fox hangos híradó* 
Előadás: 5-től folytatólag.

OMNIA (VIII., Kölcsey-utca 2. T.: 301— 
25.): Előadások: 4, 6, 8, 10, vasár- és 
ünnepnap: 2 4, 6, 8, 10 órakor. Friedl 
Herlin, Székely Ibolyka, Walter Jan- 
sen, Ottó Wallbnrg főszereplésével: 
Ofensege csókja (énekes, zenés, táncos, 
németül beszélő filmattr.). — Híradó.

A húsvéti ünnepekre tervezik a 
Harden kupamérkőzést Montecarlóban.
Az idei Harden kupameccset a ore- 
monai Tersztyánszky-versennyel szán
dékozik a szövetség egy útban meg
csinálná, minthogy egyébként esetleg 
valuitaris nehézségek miatt idén újra 
elmaradna a klasszikus hatos kard- 
csapatverseny. A monacóiakkal foly
tatott tárgyalások szerint a Harden- 
verseny húsvétkor lenne s utána né
hány nappal vívnák a Tersztyánszky- 
versenyt.

Vasárnap a Tiszti VC párbajtőr
versenyét vívják. Az összetett verseny 
második versenyszáma kerül lebonyo
lításra vasárnap. A  párbajtőrverseny
ben természetesen pontosan ugyan
azok a vívók indulnak, mint a tőrben 
indultak, mert hiszen a verseny fel
tételei ezt írják elő. A vasárnapi ver
seny esélyei körülbelül ugyanazok, 
mmt a tőrverseny esélyei voltak s 
nagyobb változások már csak a kard
versenyben lesznek, ahol az erőviszo
nyok másképpen alakulnak.

Február derekán lesz a szövetség 
tisztújító közgyűlése. A  közgyűlést 
tanácsülés fogja megelőzni, amelyen 
az új szabályokat kell j-óváhágyni. A 
tanácsülés valószínűleg már a jövő 
héten összeül.

°RtpN  (IV. Eskü-tér 5. T.: 82—1—02.): 
Előadás: fél 6, fél 8, fél 10 . Vas.: fél 
4-kor. Milliók holdban. (Siegfried Ar- 
no<) — Varieté. —• Híradók.

PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet-kör- 
ut 8 . Telefon: 365-23.) El ad.: 4 6, I 
10. Hyppolit, a lakáj (Magyar han
gos film. Irta: Zágoa és Nóti, Játsza: 
Csortos, Goth, Kabos, stb.) — Hangos 
híradók.

PATRIA. (V ili., Népszinház-tu 13. T.: 45 
6—73.): Előad.: fél 5, negyed 8, há

romn. 10. Vas. fél 3-tól. Liliom (Mol
nár Ferenc színműve. Charles Farrell, 
Kosé Hobart). — Exfeleség (Norma 
Shearer).

A vitéz Somogyi-vándordíjért folyó 
csapatverseny Szombathelyen vasár
nap a legnagyobb sikert hozta. A 
nyugati kerületnek ez a kitűnő esz
méje gazdag, eredménnyel kecsegtet, 
mert a kerület területén sikerült a

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

in »:t i : o - ,iL m I 'aT iTi Á,V! 8'. és ünnep: !—4 j

vívók és a közönség, érdeklődését, 
nagy mértékben felébreszteni. A nyu
gati kerület feltétlenül előijár ötlet
ben  ̂ és kezdeményezésben az összes 
kerületek között s biztos, hogy csak
hamar legjobb vívókkal fog dicseked
hetni. A kerület elnöke, v. Somogyi 
tábornok és vitéz Szereday kerületi 
előadó dicséretes munkát végeztek. A 
vasárnapi jól sikerült versenyen 
Lichtneckert ezredes és Kosa Miklós 
bíráskodott a szombathelyiek legna
gyobb megelégedésére.

*fo !y t„ azután 6, 8,_ . . . .  tuij ii,, aauvau o, ö,
10. Inspiráció (Greta Garbó, Lewis--- 1, Rol—'L ”  ‘  ' —  '— - ”  izzóvá u ai JJHW18
Stone, Róbert Montgomery). — Flippy.
— Híradók. Vas. és ünnep d. e 1 1* 
Skippy. (Jackie Cooper, Róbert Coo- 
gran.)

KOXY (VII., Rákóczi-űt 82. T. J.: 45— 
8—24.): Előadás: 4-től, vasárnap 2-től 
A  borneoi maharadzsa (Rose Hobart, 
Charles Bickford). -  A  kölcsönkért 
feleseg (Hans Albers, Évi Éva) — 
Hangos híradó.

A ( V I I . ,  Erzsóbet-kőrűt 
45. T.: 429-46 419-02.): Előadás: 5,
negyed 8 , fel 10. Szomb., vas., ünnep
nap: 4 6 . 8, 10. Vas. d. e. f T l l :
Lakner bácsi gyerraekszinháza — Di. 
risible, a levegő királyai. (Jack Holt, 
Ralph Graves, Fay Wray.) — Híradó.

T^ ™ A ° ' IŐVút «■)= Csak felnőt
teknek! Dita Parlo és Gustav Frölich 
fősz.: A  szent láng. — Petrovich Szve- 
tiszláv: Kit szerettem az éjjel.

^SZÍNHÁZ
Mai m űsor

<%>

aanwBiöB, nana a nnaermann rósz.) — 
Aranyásók Erdélyben. (Ufa hangos 
kultúrfilm.) — Hiradó.

(Teréz-körút 60. T.: 19—7— 
67, 68.): Előadás: 5, negyed 
8, fél 10, vasár- és ünnep
nap: 4, 6, 8, 10 órakor
Nebántsyirág. (Hervé 

örökbecsű operettje, fősz.. 
Anny Ondra, Georg Ale

xander, Osear Karlweiss, Hans Junker
mann.) — Aranyásók Erdélyben. (Ufa 
hangos kultúrfilm.) — Világhírűdé.

CORVIN ( V i l i ,  József kőrút és Üliől-út 
sarok. T.: 88-9-88, 39-5—84.): Elő
adás: fél 6. fél 8. fél 10. Vasár- 
és ünnopnap fél 4-kor is. Abrahám— 
Földes—Harmath: Viktória, (Gretl
Theimer, Verebes, Petrovich.) — Hír
adók.

URANIA (Rákóezl-út 21. T.: 460-43 és 
460—46.): Előadás: 5. negyed 8, fél 10.

OPERA HÁZ: (fél 8) János vitéz
NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Hableány, 

penzió (D).
KAMARÁSZINHÁZ: (háromn. 8) Gyöngy, 

kaláris.
VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Mágnás Miska.
VÍGSZÍNHÁZ: (8) Fizessen nagysád.
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) A  szépség 

vására.
RJJL'-RT SZÍNHÁZ: (8 ) Hawai' rózsája.
FÖV. OPERETTSZINHÁZ: (8) Maya.
ANDRASSYUTI SZÍNHÁZ: (9) Az igazi 

asszony.
BETHLENTÉRI SZÍN PAD: (6 , 9) Kacsa- 

utca 13.
ROYAL ORFEUM: (fél 5, fél 9) 5 Ju. 

netro.
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Rótt és 

Tábori.
STEINHARDT SZÍN PAD: (háromn 9) 

Steinhardt.

Fiókadminisztráció Csehszlovákiában! 
L ip a  Ujságiroda, Bratislava, 

Hosszú-a. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó; 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé László

--- ---- w. w— V* J  VU V| i v i  *«•
Vas. és ünnepnap: 4, 6 , 8 , 10. A fehér 

(Léni Riefensthal '  “
Hangos Hiradó.

mámor 
nők). -

és 50 síbaj. Nyomatott a Stádlom Sajtóvállalat Bt. 
körtorgógépein. — Felelős üzemvezetőt

Győry Aladár




