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szlovákiába és Romániába 16 P, egyéb külföldre 18 P

Megérkeztek
műkorcsolyázóink Newyorkba. Az 
utazás után Minich dr. úgy nyi
latkozott, hogy a tengeri út telje
sen zavarmentesen, kellemesen 
telt él. Nem mondhatják el ugyan
ezt a bécsi műkorcsolyázók —  
Schdfer és Burger Fritzi —  aki 
ugyancsak szerdán értek át az 
Újvilágba, viszont a Majestickel 
m egtett óceánjárás alaposan elő
vette őket.

m

M egkezdődtek  e z  egyénS v e r se n y e k

B arna revánsot vett 
Szabados és Bellák vere
ségéért;

3s0 arányban verte  
a c se h sz lo v á k  
Lauterbachot
Heten sú ly o s  v e r e s é g e t  szen v ed ett  
M alecsektőS  — A m agyar gárda többi 
tagja a várakozásnak m egfelelően  s z e 
rep elt a prágai világbajnokságon

— Tele fon jelentésünk. —

Kispest ma délben 
indul Belgrádba
Esetleg Újvidéken is játszani fog 
kedden

— Saját tudósítónktól —

Raix, Purczeld, Keresztes —  Pa- 
czolay, Dormos, Kormos, Fürst- 
ner, Steiner. Tartalék gyanánt 
Csendes utazik.

Sző van arról, hogy a csapat 
Belgrádból nem tér egyenesen 
haza, hanem Újvidéken játszik 
február 2-án mérkőzést a Rad- 
nicky ellen.

Az asztali-tenisz világbajnok
ság egyéni küzdelmei ■— a meg
döbbentő csapatbajnoki finis 
után —  tegnap reggel indultak 
meg. Az első fordulók csak két 
igazán nagy mérkőzést hoztak. 
Ezek k özü l'az  egyik helyreállí
totta a magyar tekintélyt, mert 
ebben Barna nagy stílusban le
hengerelte a csehszlovákok büsz
keségét, Lauterbachot. A  másik 
azonban megerősíti azt a véle
ményünket, hogy a magyar világ- 
hegemónia erősen megingott az 
asztali teniszben: Kelen ismét
kiábrándító vereséget szenve
dett, s ezzel négyre nőtt azoknak 
a magyar legjobbaknak a száma, 
akiket csehszlovák játékos legyő
zött. Kelent Malaeek verte meg, 
mégpedig meglehetősen súlyo
san.

A többi mérkőzés nem hozott 
különösebb eredményt. A  höl
gyeknél örvendetes Gál Magda 
szép győzelme, melyet a második 
legjobb csehszlovák hölgy ellen

ért el.
Prágai telefonjelentésünk a 

következő:
Prága, január 28.

A rendezőség iga
zi munkája, a tűz- 
próba csak ma 
reggel kezdődött 
meg. Öt verseny
számot megkezde
ni, mindegyikben 
indulórekord, a be
osztást általános 
megelégedésre meg
csinálni nem gye

rekjáték! Eddig nem akadt zök 
kenő, a mérkőzések simán foly 
nak.

Délelőtt és délután verseny
zőinket nem állította nagyobb 
‘feladat elé a játszmabeosztás: 
Barna és Kelen meccsét attrak
cióul szánta a rendezőség és 
ezért este játszatja le. Így a 
mieinknek van idejük a többi 
összecsapáson szurkolni. . .

litván w. o.
Kolar csehszlovák—Tuhy csehszlo

vák w. o.
Szegedi magyar—Müller csehszlo

vák w. o.
Jilck csehszlovák—Müller Jár. cseh-1 

szlowák 3:2.
Findon angol—Bromy csehszlovák 

w. o.
Thum osztrák—Dé Condappa fran

cia w. o.
Sedivy csehszlovák—Montagu an-1 

goi 3:2.
Nickelsburg német—Ozenne francia | 

3:0.
Haydon angol—Kott csehszlovák ]

3:0.

Kispest francia túrájának pom- 
| pás mérlege máris komoly ered

ményeket hozott. A  kispesti csa- 
I pat szombaton a Beogradski, va
sárnap a Jugoslavija ellen játszik 

I Belgrádban.
’ A kispestiek péntekén délben 
I háromnegyed 2 órakor indulnak a 

Keletiről a következő csapattal:
Dénes —  Rozgonyi, Hunyadi —

Ambrosiova, Vedralova csehszlovák 
21:16, 17 ,17.

Vegyespáros
. I. forduló:

Barna, Sípos magyar—Feher oszt
rák, Denker német 19:21, 21:11, 17, 19.

Madjaroglou, Hacnsch német—Pet- 
ricek, Vedralova csehszlovák 3:1.

Bellák magyar, Ravigneau francia 
—Khorana indus, Wildova csehszlo
vák 21:19, 11, 11.

Jilek, Smidova csehszlovák—Ködei, 
Schick csehszlovák 3:0.

Szabados—K. Mednyánszky magyar 
ellenfél nélkül jutott tovább.

V. ’ 'prágaiak óvatos
— Kí

Profíit angol, Sacovs lett'—ítose, 
| Thivy angol w. o.

II. forduló:
Moravek, Iíoffmann csehszlovák— 

Benthin, Caro német w. o.
Flnssmann, Kohn osztrák—Hamr, 

Petricek csehszlovák 3:2.
Kirloskar indus—Heinz csehszlovák I Madjaroglou, Nickelsburg német— 

3:0. I Hadraba, Steiskal csehszlovák 3:0.
Owcarow csehszlovák—Glickmans

Női páros
I. forduló:

K. Mednyánszky, Sípos magyar—

Barna átveszi a 
stílusát és nyer leien támad

es veszt
Az esti m érkőzések

Délelőtt — délután 
Liebsfer, Finberg és két fölösleges 

magyar kiesik
csehszlovák—Magyar ma-I. forduló:.

Szabados magyar—Petricek cseh
szlovák 21:18, 15, 21:22.

Hajek csehszlovák—Bőse angol 3:0.
Finberg lett—Kondal indus 3:0.
Grobauer csehszlovák—Hajós ma

il Var 3:0.
Jones angol—Bnrian csehszlovák

3:1.
Dávid magyar—Vitovec csehszlovák 

21‘19, 15, n.
Fiedler csehszlovák—Steiner jugo- 

sláv w. o.
Madjaroglou német—Hamr cseh

szlovák 3:2.
Schwagcr német—Millar angol 3:0.
’Wáchtel csehszlovák—Proffit angol 

3:1.
Taborski csehszlovák—Cerny cseh- 

Szlovák w. o.
Svroboda csehszlovák—Rines cseh- 

®dovák 3:1.

összes legújabb típusú bel- és 
külföldi márkás rádiókészü

lékek, hangszórók

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

kereskedése
Készpénzért Részletre is 
Budapest, VI., Podmaniczky-u. 21.

Telefonszám : 198 - 46

Krecek 
gyár w. o.

Fachler német—L8 wy német 3:2.
Kohn osztrák—Caro német 3:0.
Zilina csehszlovák—jflouda cseh

szlovák 3:1.
Schön csehszlovák—Naidu indus 3:1.
Sacovs lett—Nyitray magyar w. o.
Házi magyar—Bull angol 21:19,

ti, 10.
Simensas litván—Thivy angol w. o
Glancz magyar—Kain csehszlovák 

21:11, 16, 16. ,
Dass indus—Dzindzáiianskas litván 

3:2.
Bellák magyar—Weinberger ma

gyar 21:17, 13, 22:20.
Smisek csehszlovák—Zámostny cseh

szlovák 3:2.
Boros magyar—Steiskal csehszlo

vák 21:10, 10, 8 .
Wild csehszlovák—Lovászy ma

gyar w. o.
Hadraba csehszlovák—Rótt cseh

szlovák 3:0.
Nikodem csehszlovák—Glück cseh

szlovák 3:0.
Oschins lett—Licbster osztrák 3:0.
Jahn csehszlovák—Földi I. magyár 

w. o.
Moravek csehszlovák—Wilmott an

gol 3:0.
Mechlovits magyar—Blahs csehszlo■ 

Vők 21:11, 11, 22:24, 21:16.
Hexner jugoszláv—Karlecek cseh

szlovák 3:0.
Benthin német—Hochmann cseh

szlovák 3:1.
Remeikig litván—Verger francia

3:1.

Este újra igen nagyszámú kö
zönség lepte el a világbajnoki

II. forduló:

Altér csehszlovák—Hoffmann cseh-1 mérkőzések színhelyét. Az est 
szlovák w. o. I középpontjában a Barna— Lau-

Weiler jugoszláv—Schenk csehszlo- j terbach mérkőzés állt, mely re
vük 3:2. 1 vánsnak számított annak elle

nére, hogy a két játékos a csa
patmérkőzés során nem került

Szabados magyar—Hajek csehszlo- szembe egymással. De Barnának
vák 21:11, u , 13. kellett revánsot vennie Szabados
^Grobauer cschszlovák-Plnberg lett U  Bellák helyett,

Dávid, magyar—Jones angol 21:12, Barna óvatosan játszik, nem 
22'20 21:19. I erőszakol támadást, hanem ki-

Zilina’ csehszlovák—Schön csehszlo- várásra dolgozik és simán győz 
vak 3:0. Barna— Lauterbach 21:18, 14,

Házi magyar—Sacons lelt 21:13, I 21:19
29:27, 21:17. . . . .  A  többi játék: *

Glancz magyar—Simensas litván
21:10, 15, 9.

Hexner jugoszláv—Benthin német | 
3:0.

Női egyes
I. forduló:

I. forduló:
Nemec jugoszláv— Dohnál cseh

szlovák 31:1.
Filipi csehszlovák —  PrybiJ 

csehszlovák w. o.
Kovács magyar— Hejna cseh-

Gál Magda magyar—Seidlerova | szlovák 21:13, 15, 15.
csehszlovák 2i:li, 15, 19. I Malecsek csehszlovák— Kelen

Braunova csehszlovák—Reitzem é\ magyar 21:7, 12, 17:21, 2 A :22
osztrák 3:1. Kelen támadni akar, de igen so

Ambrosiana csehszlovak-Wúdowa kat hibáz. Malecsek 3— 4 lépésre 
csiA szlovák 3:0. az asztaltól állandóan védekezik.

Kettnerova csehszlovák—Vostroilo-1 taktikájának és az első két szetet 
va csehszlovák 3:1. I mán leadja. Később feljön, de

Stapferova csehszlovák—Pohlova ekkor a szerencse nem segíti
csehszlovák w. o. I g  forduló:

Zdobnitzka csehszlovák—Vedralova ’ *
csehszlovák w. o. Flussmann osztrák— Schwager

Smidova csehszlovák—Krausova I német 3:1.
csehszlovák 3:0. | Wachtel csehszlovák— Táborsky

csehszlovák 3 :0.
II. forduló: Kohn osztrák— Fachler német

K. Mednyánszky Mária magyar— 13:1.
Kettnerova csehszlovák 21:18, 7, 11. Boros magyar— Wild csehszlo- 

Zdobnitzkova csehszlovák—Stapfe- I V(£fe 1A:21, 21:19, 19, 1A- 
róva csehszlovák 3:1. | Remeikis litván— Kirloskar hin-

du 3:0.
Férfiparos I n . forduló:

I. forduló: I Hexner jugoszláv— Remeikis lit-
Barna, Szabados magyar—Jahti, I ván 3:1.

Kúttwirt csehtelovák 21:11, 15, 16. I i j » i
Hadraba, Steiskal csehszlovák—Ne- J 

pokoj, Müller csehszlovák w. o. I I, forduló:
Maximovic, Hexner jugoszláv—

Kott. Zámostny csehszlovák 3:1. Sípos magyar— Schneiderova
Madjarogrlou, Nickelsburg német— | csehszlovák 21:19, 10, 10. Sípos 

Tagore, Condappa indus 3:0. győz, ahogy akar.

II. forduló:
Gál Magda magyar— Braunova 

csehszlovák 21:1 A, 22:20, 21:15. 
A második szetben Braunova már 
18:20-ra vezetett, de Gál Magda 
pompás leütésekkel ezt a szetet is 
megnyerte. Igen jó  formában van.

Férfipáros
I. forduló:
Kelen, Dávid magyar— Kirlos

kar, Dass hindu 2A:22, 21:16, 17. 
Az első szetben a hindu pár igen 
szépen védekezett.

Laúterbach, Swoboda csehszlo
vák— Hajek, Nemec 3:1.

Schenk, Fleischer csehszlovák—  
Karlecek, Filipi csehszlovák 3:0.

Szerdai
csapateredmények:

Magyarország—Franciaország 5:2, 
Csehszlovákia—India 5:0, Anglia—Ju
goszlávia 5:3, Lettország—Németor
szág 5:1, Magyarország—Ausztria 5:1, 
India—Jugoszlávia 5:3, Csehszlová-

a—Franciaország 5:1, Lettország— 
tvánia 5:0, Németország—Anglia 

5:2, Csehszlovákia—Magyarország 5:0, 
Ausztria—Lettország 5:1, Németor
szág—India 5:0, Jugoszlávia—Fran
ciaország—5:1, Ausztria—Litvánia
5:0, Anglia—Litvánia 5:2.

A tabella legelején hármas holt
verseny adódott
1—3. Magyarország S 1 40:12
1—3. Ausztria 8 1 41:20
1—3. Csehszlovákia 8 1 44:16

4. Lettország 6 3 35:29
5. Németország 5 4 36:23
6.1ndia 4 5 21:33
7. Anglia 3 6 30:35
8. Jugoszlávia 2 7 26:37
9. Litvánia 1 8 9:42

10. Franciaország 0 9 10:45
A tabellához meg kell jegyezni, 

hogy a „gólarónyt“ a győzelem kér
désének eldöntésénél nem veszik fi
gyelembe.
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— Saját tudósítónktól

Svájcban sem 
fenékig tejfel
— Saját tudósítónktól —

A svájci gyepre távozott ma
gyar játékosok közül hazaérkezett 
Hauser Jenő, aki Pesterzsébetről 
indulva, jó  néhány alakulaton ke
resztül jutott ki oda az elmúlt év 
folyamán. Hauser Lausanne-ban 
volt, de nem az ismert FC Lau-
sanne csapatában szerepelt, hanem j lef  cl osztályú egyletet kell érteni,
a Racingnak volt tagja. Amikor ~ ”
hazaérkezéséről kérdezzük, követ
kezőképpen mondja el a dolgokat 
svájci tartózkodásával kapcsolat
ban:

—  A  svájci klubok közül is na
gyon sok van kellemetlen helyzet
ben. A Grasshoppers és az FC  
Lausanne bírja az iramot, mert 
kitűnő mecénásai vannak, a töb 
biek között azonban álig lehet 
olyat találni, amelyik anyagiak 
terén jól állana. Én is úgy váltam 
meg az egyesülettől, hogy perelni 
fogom  a járandóságomért.

—  Mi van a többi játékossal?
—  Sok az osztrák. Azok jobban 

boldogulnak, közelebb vannak, 
nyelvrokonságuk is hasznukra 
van a német klubokban. A magya
rok közül Friedmann, aki Janda 
néven szerepelt az MTK-ban, fé
nyes formában van. A Lausanne 
csapatában játszik s legutóbb, a 
Rapid ellen is fényesen megállta 
a helyét. Megforgatta a Rapid 
védelmét s a bécsiek nem is tud
tak győzni! Varga volt próbajáté
kon Lausanneban, de Zürichben 
maradt. Általában azokat kedve
lik, akiket főiskolákra írathatnák 
be. így  vannak a horvátok: Hit- 
rec és Zsifkovics, így van Janda 
is.

—  Különben ott is nehéz az 
élet. Különösen nehéz az idegen 
futballistának!

\A k ö z é p e g y le ta k
ta té  é r te k e z le t ü k ö n  fe l 
tá r tá k  s ir a lm a s  h e l y 

z e t ü k e t  é s
m ó d o t , a h o g y  a  ja v u lá s  

e lk é p z e lh e tő
A profi futball nagy nyomorúsága, 

ami már az egész téli idényben 
talpraállította a futball teljes vezér
karát, tömörülésre vitte rá a közép
egyleteket is, amik alatt azt a ki

amelyik nem tartozik a nagy egyle
tek közé. Ez az ú. n. közép-blokk 
már a múlt héten kibontotta a szer
vezkedés zászlaját,, programjáról pe 
dig csütörtökön este tájékoztatta a 
nag vegyietek  m eghívott vezetőit és 
a sajtó képviselőit.

A  közép-blokk értekezletének első 
szónoka Reichard Ottó volt, aki be
vezető szavaiban hangsúlyozta a ba
ráti szándékokat a nagy egyletekkel 
szemben. A  helyzet jellemzésére né
hány adatot sorolt fel.

Az elmúlt évben a 9 közép
egylet összes bevétele a baj
noki mérkőzésekből 28.000 

pengő volt.
Ha az év felét vesszük alapul, akkor 
a 26 hétre elosztva ez

heti 130 pengőt jelent
egyletenkint. Ezzel szemben a legsze
rényebb keretek között is legalább 
400 pengő az az összeg, ami egy kö
zép-egylet heti kiadásait kiteszi.

A nagyegyletek politikája a 
felelős azért, hogy a közép
egyletek már a szétválasztás 

után adóssággal indultak.
Túlnagy játékosfizetésekkel, lelépési 
díjakkal bevitték a köztudatba, hogy 
a profi futball lukrativ vállalkozás 
és ezt a tévhitet most nehéz kiir
tani.

Végül rátért Reichard Ottó a 
program leglényegesebb pontjainak 
ismertetésére. Eszerint

Ki lesz a bajnok? A BLASz
egyik bizottsági szobájában egy-két 
percre éppen összejött a három 
nagyegyesületi intéző: Sallay (Tö
rekvés), Denhoffer BSzKRT, Illés 
(Postás). Hogy miről folyik a szó?
Hát az csak természetes, hogy a 
bajnokságról. Ki lesz a bajnok?

— Mérget mernék arra venni, 
hogy a Postás nem — mondja Den
hoffer. — Úgy elkalapáljuk őket a 
BSzKRT-pályán, hogy csak úgy por
zik. Hiába lehet ott akár 100 Kása,

—  De csak akkor, ha megint olyan 
mázlijuk lesz, mint az ősszel volt — 
replikáz Illés Gyula.

—  Mázli, mázli. . .  Mázlija a III. 
ker.-nek volt ellenünk az ősszel, 
amikor 1:1 volt az eredmény. Bizto
san valami csodaszert ittak a meccs 
előtt akkor az óbudai játékosok!

A mindig csendes Sallay most sem 
tagadja meg magát:

—  Csak két pontot szeretnénk le
adni tavasszal — szerénykedik.

Ám Denhoffer nem hagyja ma
gát. ügy dörög, mint két BLASz- 
vezér.

—  Elismerem, jó csapat a Törek
vés, de nagy szerencséje van. Mond
ja Jancsikám, amikor egy évvel. ez
előtt 2:2-t csináltunk magukkal, mi Inem lehet> nem “  akarnak. 
lett volna a reális eredmény? ....  " - . ....... .

—  Döntetlen — válaszolja Sallay.
—  Döntetlen? Három góllal vol

tunk jobbak maguknál!
A BSljl — úgy látszik — nagyon 

vesztett tekintélyéből. Nem is ve
szik számításba. De mindhárman 
egyöntetűen kívánják, hogy:

— Csak a Sághy játszón elle
nünk!

A pályán még nem kezdődött meg 
a szezon, de a szövetségben már 
igen.

Az Egyetértésnek a Köb. AC ellen 
elvesztett mérkőzése ügyében beadott 
óvását az intézőbizottság elutasította.

Az őszről elmaradt IV—V. osztá
lyú ^bajnoki és Szövetségi Díj 
mérkőzéseket a tavaszi szezon meg
kezdése előtt le kell játszani. így 
határozott a IV. számú intézőbizott
ság tegnap esti ülésén.

Uj balszélsö a BTK-ban. Bezur, az 
amatőr Vasas játékosa a BTK-ba 
kérte átigazolását.

A TCSC föloszlatta csapatát.
A BBFC három százötven pengő 

kölcsön segélyt kapott a BLASz-tól.
A MOVE-ban az első osztály feb

ruár 21-én, míg az alsóbb osztályok 
28-án kezdik meg a szezont.

a közép-blokk kívánságai a 
következők:

a) a terhek arányosabb elosztása. 
A szövetségi részesedést ne a bruttó, 
hanem a nettó bevétel után rójják 
ki és itt is progresszív alapon;

b) a nagy egyletek  csökkentsék a 
rendezés költségeit. Ha pályabért 
számítanak, akkor külön ne számít
hassanak fel rendezési, hirdetési, or
vosi, stb. költségeket;

c) a szövetség segítse elő a közép 
csapatok külföldi elhelyezkedését

d) eszközöljék ki, hogy az adók 
alól átmenetileg m entesítsék a fut
ballmérkőzéseket és a  visszatérítések  
ről a nagy egyletek  mondjanak le 
középegyletek javára;

ej a testnevelési adó 192t óta kb. 
800.000 pengőt v itt 'el a futballsport 
tói, a városi adók 200.000 pengőt tet
tek ki ugyanezen időben, a forgalmi 
adó kb. 10.000 pengő volt évente. Ha 
tehát az adók több m int egymillió 
pengőt elvittek  a. futballtől, az OTT 
adjon most eg y  összeget a nyomorgó 
futballnak. A  középegyletek már i 
téli félfizetést sem tudják adni já
tékosaiknak. A  családos játékosok 
formálisan éheznek.

Kívülről kell tehát jönni a segít 
Bégnek, mert a nagyoktól elvenni

Hiszen
ha a nagy egyletek elmúlt évi össz
bevételét (55.000 pengőt) is hozzá 
csapnák a bevételekhez és közösen 
osztanák fel, akkor sem jutna több 
egyre-egyre, mint 260 pengő. Hol vaD 
ez a 400 pengős rezsitől?

— A közép-blokk — mondotta Rei
chard —, a kapcitálá-s fegyvereivel 
óhajtja meggyőzni a nagy egylete
ket programja helyességéről. A  na 
gyoknak is be kell látniok, hogy

ha a középegyletek megbuk
nak, ők sem maradhatnak 

meg hármasban.
Ha pedig ez az út nem vezetne cél
hoz, akkor legális úton igyekeznek 
majd a többséget megszerezni a szö
vetségben és így keresztülvinni ter
veiket.

Ezután Herczog Edvin emelkedett 
szólásra és előbb leszögezte, hogy a 
mozgalom nem irányul Fodor Henrik 
főtitkár ellen, aminthogy egyáltalán 
nem személyi akció, hanem tisztán 
elvi alapokon mozog. Herczog to
vább fejtette Reichard pontjait és

az olasz rendszerre hivat
kozva olyan új szabályokat 

kért,
amelyek alapján a Ferencváros, is 
kapna Szombathelyen 20 százalékot a 
bevételből, de viszont a Sabariának 
is járna 20 százalék a budapesti be
vételből Már nevetséges az a paT-

megy. Állítsanak egy  7—8 tagú 
direktóriumot a futballsport élére, 
ennek adjanak teljes hatalmat. A  ve
gyes rendszer, a Nemzeti Bajnokság, 
a szövetség centralizációja, a mérkő
zések bevételeinek 1300 pengős • ha
tárig való mentesítése, a nemzetközi 
érintkezés erősebb kiépítése, a já té
kosvándorlás sportszerű szabályozá
sa, a II. liga megerősítése, a Magyar 
Kupa küzdelmének. Végül hangsú
lyozza, hogy a közép-blokk szándé
kai békések. Tárgyalásokat1 javasol 
abban az irányban, hogy „miként 
segítsünk egymáson".

Barna Sándor volt az értekezlet 
utolsó szónoka.. Ő röviden újból rá
mutatott arra, hogy a közép-blokk 
barátságos úton akarja céljait el
érni, de ha kell) a zöld asztal mel
letti harctól sem riad vissza.

Az MTK két kombinált csapata
játszik vasárnap a Hungária-úton a 
WSC mérkőzés előtt. Az MTK nem 
akart idegen ellenfelet, mert esetleg 
a pálya talajának kímélése miatt úgy 
alakul a helyzet, hogy élő-mérkőzés 
nem is lesz lehetséges.

A keddi ünnepen kerülnek sorra
a Hungária-úton az alábbi mérkőzé
sek: délelőtt fél 10 órakor Hungá
ria—Rákoskeresztúri TE, utána fél 
1-2 órakor pedig MTK—Rákosligeti 
AC. Mindkét mérkőzés barátságos 
jellegű.

A BLASz fellebbezési bizottságá
nak tegnapesti határozatai. Elutasí
tották a PATE fellebbezését a KEAC, 
az N. Husos-ét a X, kér. ISE elleni 
ügyben. Részben helyt adtak a VÁC 
fellebbezésének és Bruckenstein játé
kos büntetését 3 hóna leszállították. 
Elrendelte a bizottság az UTE II.— 
BEAG II. meccs lejátszását és hatá
lyon kívül helyezték az UTE 10 pen
gős pénzbírságát.

UTE—MSC barátságos mérkőzés 
lesz vasárnap a Magyeri-úton délelőtt 
11 órakor, míg 9-kor az ifjúságiak 
mérkőznek.

Brünnek is lesz már proficsapata,
Az SK Zsideniee nyergeit át leg- 
utó-b a profialapra, a főtitkár indo
kolása szerint azért, mert „a pro
fesszionizmus olcsóbb, mint az ál- 
amatőrizmus” . A tavaszi idényben 
persze már nem játszhat a bajnok
ságért a Zsideniee, újabb túralehető
ségek nyílnak meg tehát a magyar 
csapatok előtt.

Az MLSz országos fellebbviteli bi
zottsága tegnapesti ülésén az alábbi 
Határozatokat hozta: Kovács István
ÉLASz tanácstag fellebbezett Hajdú 
Mór bizottsági előadóvá történt meg
választása ellen. Az alszövetségi ha
tározat kezdvező volt Hajdprá, az or
szágos felLebbviteJié azt megsemmisí
tette, mivel beigazolást nyert, hogy 
Hajdúnak az Attila FC-nél díjazott 
tisztsége vo-lt. A Salgótarjáni AC 
fellebbezését a Hevesi SE elleni baj
noki mérkőzés ügyében elutasította. 
A  Soroksár FC—kontra Salgótarjáni 
SE ügyben nem hozott határozatot 
a bizottság, hanem megkereste az 
ÉLASz-t újabb momentumok kivizs- 
:álása miatt. Sándor Lajos Pécsi SC 
büntetését 3 hóra mérsékelte. A  Ba

jai TSE ügyében így határozott: 
Konkoly Istvánt fél évre, Goldiberger 
Jánost egy évre, Firányi Vidort fel
mentette, míg Bíró Imre, Lehel Kor
nél, Vadász Jenő és Boros Emil játé
kosok büntetését három hónapra mér
sékelte. A Törökszentmiklósi ISE 
kontra Ceglédi MOVE ügyben előbbi 
fellebbezését elutasította. Ugyancsak 
erre a sorsra jutott a BRSC-nek a 
Hungária SC meccs ügyében beadott 
fellebbezése is. Végül helybenhagyták 
Dankó Károly BIK-játékos három- 
hónapos büntetését.

Az MLSz újabb rendkívüli köz
gyűlésének napja február 13. Az 
elnökség a jelölést arra a bizott
ságra bízza, amelyet a nyári, 
augusztusban megtartott közgyű
lés előtt választottak. A babonásak 
máris azt hajtogatják, hogy a köz
gyűlés semmi jót sem hozhat, hi
szen a napját is rosszul választot
ták meg. Mások azonban azt tárt
ák, hogy a babona nem fog  az 

MLSz-en, annál kevésbé, mert a 
13-ika nem péntek, hanem szom
bat. Vannak azonban olyanok is, 
akik azt tartják, hogy az MLSz- 
nek már mindegy, akármilyen na-

Fáradtan érkezett meg á kom
binált esapat kerületi 

küiialtméoye
T ö b b  m é r k ő z é s t  já t s z h a t 

t a k  v o l n a  m é g  F r a n c ia -  
o r s z á g b a n

O r m o s  a z  e g y e t l e n  s é r ü lt
—  Saját tudósítónktól —

Télvíz idején már egészen 
megszokott képpé kezd válni a 
Délivasút pályaudvarán, hogy 
amikor az esti gyorsvonat befut, 
egé-sz sereg futballista lepi el a 
perront, várva idegenből babé
rokkal megtérő kollégáit. Ezút
tal a III. kér.— Sabaria— Bocskai 
kombinált együttese érkezett meg 
francia túrájáról öt megnyert és 
csak egy elvesztett mérkőzéssel.

A  hosszú út fáradtsága szem- 
mellátható nyomokat hagyott az 
érkezőkön. Sérült azonban Ormo- 

kívül nincs senki. Viszontsón
keze-Ormos térde hosszabb 

lést igényel.
A népszerű Zoli kénytelen lesz 
befeküdni szanatóriumba, hogy 
rendbehozzák a lábát.

Együtt jött a csapattal a 
Havannában élő Weisz, az 

„apró” ,
aki az utóbbi két hónapot a 
Riviérán töltötte, ő t  különösen 
a Beretvás-familia tagjai fogad
ták nagy érdeklődéssel, mert so
kat tud beszélni a Havannában 
élő fiatal futbalistáról, Beretvás 
V-ről. A csapatot hívták még 
Cannes, Monaco, sőt Mulhouse 
csapatai is, de Komor túravezető 
visszautasította a további meg
hívásokat.

Péntek, 1932 január 29.
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Aulóboszon utazik a WSC
S z o m b a t  e s t e  B u d a p e s t e n  

l e s z
— Teiefonjelentésünk —

Bécs, január 28.
A keddi könnyű edzés után ma 

erős kétkapus játékban vett 
részt a WSC Pestre készülő le
génysége. Mindenki a fedélzeten 
volt, egyaránt kitűnő egészség
ben. Főleg Pillwein, Kellinger 
és Franzl kapus friss mozgása 
tűnt fel. A  csapat szombat dél
után 2 órakor indul Pestre autó
buszon és 8 óra tájban érkezik 
meg.

Becs— Berlin mérkőzésre hívta 
meg az osztrákokat a branden
burgi szövetség. Ausztria még 
nem foglalt állást a tavasz folya
mán játszandó mérkőzés ügyé
ben.

Bécsben az SV Saart látja va
sárnap vendégül a WAC. Ennek 
a csapatnak érdekessége, hogy 
benne nem kevesebb, mint nyolc 
volt bécsi I. osztályú játékos sze
repel, élén a válogatott Horeysz- 
szel.

H. O.

lament esdi, ami a szövetségben pon tart közgyűlést,

49 játékos tett tegnap 
amatőrfogadalmat

A  névsor a következő: Sághy, 
Grosz, Kása, Fleischmann, Kli 
csó, Hauer, Herz B., Stimacz, 
Gergits, Neuhaus, Kocsis, Kut- 
rucz, Mester, Galasek, Marton, 
Varga, Matusz, Thuróczy, Klein 
Szalkay, Drobina, Petőcz, Kiss 
Bornstein, Klopfer, Kovásits 
Hirzer II., Laukó, Herz 'S., 
Jeckel, Wimmer, Thalmayer, Ve
zér, Lennerth, Balasovits, Kauf- 
mann, Müller, Skalitzer, Leiwan- 
der, Pupola, Weisz, Ányos, Ko
csis, Csajka, Pintér, Gulyás 
Stumpf, Wilhelm és K. Schuster.

Gscliweidl —  Parisban
— Telefonjelentésünk —

Bécs, január 28.
A páris-brüsszeli út eseménye, 

hogy Gschweidl, a Vienna-center 
a párisi Racing Chib-tól szerződ- 
tetési ajánlatot kapott. Ez az új
sütetű francia profizmus első szip- 
kázási kísérlete. Gschweidl gon
dolkozást időt kért, de valószínű, 
hogy hajlik a párisiak kitűnő 
ajánlatának elfogadása felé, hi
szen Bécsben felmondták könyve 
löi állását és 'a  Viennánál is lejár 
a szerződése. Igaz, hogy utóbbit 
biztosan megújítanák, de —  a 
Racing bizonyára többet ígér.

H. O.

A  középszlovenszkól BT vasárnap 
tartotta közgyűlését Ruttkán. Az új 
tisztikar: Elnök: Bízik. Aleluök:
öorilovits és Móhter. Titkár: Kiss.
Pénztáros: Diéta. Jegyző: Darula. A 
választmány tagjai: Sluka, Sárkány, 
Michaler, Jantosovits és Újhelyi.

A  Csabai MÁV SE szombaton 
megtartott közgyűlésén az alábbi 
tisztikart választották meg: Elnök:
Raáb Mihály alelnök: Csíki György, 
Végh. Mihály űr. Főtitkár: Zahorán
János. Titkár: Mari Sándor. Jegy
ző: Knizse Ignác. Főpénztáros: Papp 
György. Ügyész: Lakó József dr. — 
Orvos: Dabóz Zoltán.

Új pályát épít a Köb. AC a Mag- 
lódi-úton. A  pálya építési munkála
tai most anyagiak hijján megsza
kadtak. A kőbányaiak vezetősége 
emiatt szerdán segélykeretemmel 
fordult a BLASz-hoz.

A  Beregszászi MSE közgyűlése a
következő új vezetőséget választotta: 
Elnök: Bakay István, Ügyvezető:
Szepesi Endre. Titkár: Morgenthaier 
István. Labdarúgőszakosztály vezető
je: Tavaszi Imre.

Hints még terminusa az osztrák- 
magyar amatőr Európa Kupa 

mérkőzésnek
— Saját tudósítónktól —

A magyar szövetség az amatőr 
osztrák— magyar mérkőzés nap
ját március 20-ban állapította 
meg terminusainak összeállítá
sánál. Ezt a tervét még decem
berben közölte az osztrákokkal 
is, akik mindeddig nem válaszol
tak. Most azonban arra kérik az 
MLSz-t, hogy a mérkőzés napját 
tolja el júniusra, amikor is 19, 
26 vagy 29-én szívesen jönnek a 
mérkőzés lejátszására. A  mérkő
zés eltolását azért kérik, mert 
Grác valamiféle jubileumot ül 
március 20-án, már pedig az 
osztrák amatőr játékosok zöme 
onnan kerül a válogatottba. Grác 
külföldi ellenfelet akar jubileu
mán vendégül látni.

Az MLSz nem szeretné elha
lasztani a mérkőzést. Hivatkozik 
levelében arra, hogy a terminust 
már régen közölte s abban a hit
ben élt, hogy az osztrákok az 
ellen nem emelnek kifogást. A 
júniusi napokat nem tudja sza
baddá tenni a mérkőzésre, mert 
akkor a magyar amatőr bajnok
ság döntői folynak. Különben pe
dig nincs tudomása arról, hogy 
Grác már valami idegen csapa
tot lekötött volna március 20-ra, 
tehát el lehet fogadni ezt a na
pot.

Ha azonban az osztrákok min
denképpen ragaszkodnak a mér
kőzés elhalasztásához, akkor an
nak új napjául október SO-át, a 
német— magyar mérkőzés napját 
ajánlja az MLSz.

A Somogy játékosai február 4-ig 
szabadságot kaptak, 4-én azonban 
már sor kerül az első edzésre.

Gara, a „33“ FC fedezete féléves 
szünet után tavasszal ismét szere
pelni fog a budaiak csapatában.

A kiskunsági alosztály tavaszi 
mérkőzései. Április 24.: KAC—Vasa 
József SE, JTE—Nagykálózi SK. — 
Május 1.: K. Petőfi—KAC, Vass Jó
zsef SE—Nagykálózi SK. — Május 
8.: Nagykálózi SK—K. Petőfi, Vass 
József SE—JTE. — Május 22.: K. 
Petőfi—Vass József SE, KAC—JTE.

■ Május 29.: JTE—K. Petőfi, KAC 
•Nagykálózi SK.
Spielmann-Szenes Gyulát, a Nem

zeti jeles csatárát a KŐLASz aanatör- 
ssűrije legutóbb tartott ülésén ama
tőrré nyilvánította. Spielmann visszar 
tér Csillaghegyre s a CsKAC csapa
tában fog játszani.

* Futballtréneri állást vállal kedd, 
szerda és pénteki napokra, akár vi
déken is. Cím: VIII., Baross-u. 125., 
IV. em. 4. Schlosser.

A Pécs-Baranya játékosai, Kővári 
kivételével, tegnap délután már a 
pályán edzették magukat. A  trénin
gen mint vendég résztvebt Biri (IIL 
kérj és Somogyi (Sabaria) is; Az 
edzést Kollár Zoltán vezette.

A Sabaria vezetősége szombat dél
előtt felkeresi a város polgármesterét 
s újból tárgyalásokat kezd a Sabaria 
megsegítésének érdekében.

A BSzKRT a Cs. MOVE-val ját
szik vasárnap a sportutcai pályán 
délelőtt fél 11 órakor. 8 órakor a TI , 
9-kor az ífj., fél 12-kor a MILL 
meccsel.



3
Péntek, 1932 január 29.

A z e g y esü le tb e n  e d z é s t  
tartó fe r en cv á ro sia k
hiányoztak, d e a z  o p e

rá ció n  szerencsésen  
tú leső  B orsányiy m eg  a
több! v á l o g a t o t t j
m ind m egjelent a tegnapi 
gyakorlatozáson
Jó  állapotban van az M Tli-pá lya  -  Nagy
k&iiwwGi készülődnek Egyiptom ba a kivé
izgatottak

—  Saját tudósítónktól —

Nagy József, a  Pro Vercelli m agyar trénere 
szerint
a  m a g y a r  l á m a d ó s t í l u s  
i d e j é t  m ú l t a

N aay Jó zsef (észrevehetőleg a torinói mérkő
zé s  tapasztalatai alapián) elvetendő- 
nek mondja a  belső játék erőrteteset 
é s  az  oBasz játékm odor mellett tor 
lándzsát

Magyar interjú egy nagy olasz 
sportlápban

_  Saját tudósítónktól —

Az egyiptomi útra készülő válo
gatott játékosok, a szövetségi ka
pitány rendelkezései szerint teg
nap délután a Hungária-úton tar
tották tréningjüket. A  gárda 
ugyan megfogyatkozva vett részt 

gyakorlatozásban, mert a ferenc
városi játékosok .engedélyt kaptak, 
íiogy megszokott napjaikon végez
zék gyakorlataikat. Kedden is, 
szerdán is tréningeitek az Üllői- 
útón s ma, pénteken is újra vég
zik a megszokott gyakorlataikat.
_ A  tréning tehát a ferencváro

siak nélkül folyt le.
A  hungáriaúti pályáról letolták 

a _ havat, csak éppen annyi van a 
Pálya földjén, amennyi kelleme
sebbé teszi a járást és a játékot 
rajta. A  keményre fagyott földön 
Pem akadna a cipők stoplija, így 
azonban játékra egészen alkalmas

Ha történetesen olvadás 
vagy nagy hóesés nem követ
kezik vasárnapig, akkor a 
WSC elleni játékra —  január 
végét tekintve —  egészen 
tűrhető pálya áll rendelke

zésre.
Tegnap az Aknai, Kővágó, Kai- 

már quartett volt az első, aki a 
Pályára ment. A négy játékos 
négyszögbe állott s adogatta egy
másnak a labdát. Lassan és gyéren 
gyülekeztek a többiek s a követ
kező kifutó B arátky^olt, aki má-

Llo yd -p in ce  etterem
•V., Wurm-utca 2. ss., a DimokoraónSl
Menürendszer étlapszerinti ételekből. Házhoz 
j 8 száiutliatá. P 1.50, 10 jegylüzet P 14.—

—  Nem baj, legalább harmro 
san jó kondícióban leszel.

Azon a téren semmi hiba 
Már egész héten edzettem magam.

-  Hol?
-  Otthon. Szobaedzést folytat 

tam Csak nem adok annyi előnyt
többieknek, hogy készületlenül 

álljak ki a mérkőzésekre!
Egész kis udvar alakul Borsányi 

körül, akin semmi jele sem látszik 
már az operációnak. Éppen olyan, 
mmt volt s így biztosra lehet 
venni, hogy a pályán is éppen 
olyan lesz, mint -volt ezelőtt. El 
mesélte azt is, hogy

furcsa meghívót kapott.
A szövetségi kapitány ugyanis a 
szövetség irodája útján minden ki
jelölt játékosnak küldetett értesí 
tést a tréningről.

Borsányi borítékjába azon
ban tévesen azt a meghívót 
tették, amely a mai tanács
ülésre hívja meg a PLASz 
tanácstagjait és elnökségét.

—  Csak nézem, nézem a meg
hívót —  meséli Borcsa — , de fur
csa ez. Engem tanácsülésre? Mit 
akarnak velem? Bár nem esnék 
kétségbe, ha beszélni kellene a 
futball ügyeiről, deltát még in 
kább játszom. Aztán azt mondja 
a meghívó, hogy a tárgy a vál
ságban levő futballsport kérdéseit 
ölili fel.

—  Nem is olyan rossz helyre 
címezték azt a meghívót

sík labdát kínált Kalmárnak:
-— Jenő, ez jó laszti —  gurí 

tóttá oda neki.
,—  Jó nehéz, ugye? —  tolta 

vissza bizalmatlanul a center
labdát.

Amíg odakint tovább folyik 
Passzolgatás, benézünk az öltő 
zőbe. Avar készülődik éppen s ma
gyarázza a többieknek, hogy Bor
sányi már otthon van vasárnap 
óta.

—• Ki is jön valószínűleg — 
mondja. —  De ha ma nem is, va
sárnap biztosan itt lesz.

Híres és Ujváry hallgatja Ricsi 
elbeszélését s most Aknai is befut 
az öltözőbe. Valaki megszólítja:
, —  No, Jancsi, már nincs semmi 
vaja?

Csak pénzem  nincs —  hang- 
Zlk a válasz — , erre  kellene va
lami tiv o ssá g .

"— Az nemcsak kapusbetegség 
1 szól Avar. —  Minden kapusnak 

van azonban egy baja, ami leülő- 
nó? kapushiba. A villától felfelé  
‘óimdegyik beteg!

~~ A rró l né beszélj, ami e g y fo r 
mán betegsége  m ind kettőnkn ek  —- 
Va8 vissza Aknai.

Híres a pályára fut s
a kijárónál éppen Borsányiba 

ütközik.
Bányai mester jön vele. Mariássy 
dezL1*16! a játékost s kér-

~~ Hogy vagy Borcsa? 
m Kitünően, kapitány űr! A z  a 
keli Ûa kiszedés nem- tartozik a 

eueraes dolgok közé, de nem is 
' lnu ------- ’ ' Csak folyton

üthány nagyszerű labdát fog  el,
ki, sőt

Híres éktelen erejű lövését 
előre bemondva fe jje l védi ki.
Langfelder megsokalja az ug

ratást s megváltoztatja a csatárok 
hangulatát:

—  Nem vicc a kapuba lőni —  
mondja —  mert az nagy. Tessék 
a felső lécet eltalálni.

Erre újabb lendülettel indul 
meg a bombázás. Híres hamaro
san találattal dicsekedhet. Dicsek
szik is vele!

Mándi is megérkezik.
Nem áll oda a kapura lövők közé, 
hanem magával viszi Dudást és 
Kővágót, hogy velük végezze gya 
korlátáit. így  lassan elnéptelene
dik az egyik kapu s átvonulnak a 
csatárok a másikhoz, ahol közben 
már Barátky és Kalmár küldözi 
nagy nekifutások után a labdát 
Ujváry ölébe. Híres és Avar is 
beáll közéjük, sőt megjelenik Vig 
is. Feltűnően rikító, piros-fekete 
ujjas van rajta. Avar kiált feléje 
elsőnek:

Szervusz plusz!
—  Hát ez meg mi
—  A dolog úgy áU —  magya 

ráz Avar — , hogy Vig volt jelölve

(Az olasz bajnokság vasárnapi for
dulójában a Pro Vercelli 4:2 arány
ban legyőzte a Genovát, amely nem
rég még bajnokaspiránsnak számí
tott. E győzelem hatása alatt a ró
mai „Littoriale” munkatársa beszél
getést folytatott a Pro Vercelli ma
gyar edzőjével, Nagy Jóskával s en
nek a beszélgetésnek során nemcsak 
az olasz futballról esett szó, hanem 
egész Európa labdarúgásáról  ̂is. 
Nagy Jóska kijelentéseinek egy része 
a magyar közönséget is érdekelheti 
és ezért az alábbiakban kivonatol
juk a beszélgetés anyagát.

Tudni kell, hogy a Pro Vercelli 
egyik legjellegzetesebb egyesülete az 
olasz futballnak. Arról nevezetes, 
hogy csak Vercellibe való játékoso
kat szerepeltet csapatában s híres 
fehér ingét a nagy külföldi invázió 
idején sem ölthette magára idegen 
futballvándor, de még más városba 
való olasz futballista sem. Ma, a 
nagy délamerikai játékosimport ide
jén ez a hagyomány hátrányt jelent 
a Pro Vercelli számára s a csapat a 
tabella végére szorult. De  ̂a vasár
napi győzelem is azt bizonyítja, hogy 
a vercellii erényekre ma is lehet szá
mítani s hogy az erények gondozása 
jó helyen van Nagy Jóska kezében.)

A vercelüiek szegé
nyek, de gőgösek

Bevezetőben arról panaszkodik 
Nagy Jóska, hogy a vidéki csapat
nak nehéz a helyzete. Úgy látszik 
Olaszországban is. Kicsinyek a be
vételek s pénz nélkül nem leliet baj
nokságra menni. Mert ha nincs pénz, 
el kell adni a jó játékosokat. Itt 
teszi fel az olasz újságíró a kérdést 

—  Igaz, hogy Piola a Juventusba 
készül?

(Piola a Pro Vercelli fiatal cen 
tere. Nemrég fedezte fel Nagy Jóska 
s máris az ólasz futball egyik nagy 
ígéretét látják benne a szakértők.) 

Voltak tárgyalások, de úgysemrdZ A V ai f Iv'-'y y r vy vw j I . j  , .,i -pv.
az esetre, ha Borcsa esetleg nem lehet semmi eredményük. Piola egy 

-lA-__„■ o r r é g i .  kosos vercellii família sarja estudna eljönni. S. Langfelder azt 
mondotta, hogy az Egyiptomba 
jelöltek plusz Vig szabadság nél
kül folytatják az edzést. Azóta 
Viget plusznak hívják.

Jó ideig tart még a játék, a
mnrfdia valaki Két tucat olym  kapuralövés, a különféle gyakor- mondja valaki. —  Két tucat olyan ‘  VA7h Pn Re,is dr.. a

van. vagyok, kitűnő étvágyam

játékos mellett, amilyen te vagy, 
nem lenne válságban a magyar 
futball! De az a pár tucat elnök 
és miegymás válságba v isz i . . .

A játékosok közben két cso
portra oszlanak.

Az egyikben Senkeyvel Kalmár 
és Barátky labdaadogatást, labda 
fogást gyakorol, a másik pedig 
ostromolja a kaput. Ujváry védi. 
Igen nagy igyekezettel és siker
rel. Takács Béla, a Bordó, kettő 
az egyhez akar adni minden lö
vést, ami a tizenhatosról hálóba 
jut.

—  Hol a 16-os? —  kérdik.
—  Azt majd a lövés után mon

dom meg —  válaszol a ravasz 
Taki.

Avar, Dudás, Kővágó, Híres 
ostromol, de nem igen jut be a 
labda a hálóba. Ujváry igen nagy 
kedvvel vetődik, ugrik _ minden 
labda után. Már Borsányi is rúg 
egyet-egyet csak úgy civilben, sót 
a közben megérkezett Turay is 
felöltözve ereszt meg egy-egy lö
vést, ha hozzá kerül a labda. 
Aknai is a kapura lövők közé áll 
s nagy hangon jelenti be:

Az én labdámra figyelj, Uj
váry. Hadd tartok egy kis elő- 
adást a csatároknak!

Szó se róla, jól küldi kapura a 
labdát. De Ujváry könnyen _ fog. 
Majd átadja a helyét az újpesti 
kapusnak. Erre aztán irtózatos 
erővel zúgnak a labdák s hamaro 
san nagyon felhúzzák Aknait a 
csatárok. Hiába jelenti ki, hogy 
nincs gól, egymásután repülnek 
be a labdák mellette.

—  Mi az, csak az gól, ami ka
pura megy?

Húzzák, ugratják Aknait, aki 
végül is nekidurálja magát s ná

latok végzése. Közben Reis dr., a 
szövetség orvosa is megjelenik a 
pályán s Taki nevetve mondja:

—  Itt most nincs szükség or
vosra, mint más válogatott előtt 
néha. Erről a túráról senki sem 
mond le, az biztos!

Szó sincs róla, hogy valaki 
lemondásra gondoljon.

Nagy kedvvel és lelkesedéssel ké
szül minden játékos az útra ’s úgy 
kell a pályáról is valósággal leker
getni őket. Ha Mariássy dr. nem 
mondaná jó  órás játék után, hogy 
elég, talán sötét este is ott rúg
nák még a labdát, céloznák a ka
put a válogatottak. így  azonban 
Avar és Híres vagy tízszer 
mondja:

—  Cak még ezt az egyet hadd 
lövöm be!

Ujváry is legalább húszszor 
kiáltja m ár:

—  Ez az utolsó labda, amit 
fogok!

Végül mégiscsak elérkezik az 
utolsóhoz mindegyik s igyekszik 
az öltözőbe, ahol meleg víz és 
masszázs vár minden játékost.

• Csak egyetlenegy fenyőfürdö, a
í Pilavin-tabletta tartalmaz tengeri sót 
és szibériai fenyőkivonatot.

régi, gőgös vercellii família sarja és 
hozzánőtt a fehér Inghez. Nem hoz
hat szégyent sem Vercellire, sem a 
családra. . .

Ki lesz
az olasz b a jn o k?

Az olaszok számára ma a leg- 
izgatóbb kérdés: Bologna vagy Ju- 
ventus? Nagy Jóska így felel e kér
désre:

— Az a valószínű, hogy Bolo
gna már nem vesztheti el a bajnok
ságot, hiszen három pont nagy előny. 
De én mégis nyíltnak látom a dol
got, mert Bolognát eddig megkímél
te a balszerencse, márpedig nehéz 
végigküzdeni a bajnokságot balsze
rencsesorozat nélkül. És kérdés, hogy 
vájjon mindig így lesz-e. Kérdés, 
hogy vájjon rendelkeznek-e a bolo
gnaiak akkora erőtartalékkal, mint 
amekkoráról a torinóaik tanúságot 
tettek.

A m agyar futball 
válságáról

A nyilatkozat legérdekesebb része 
azonban az, amelyben a magyar 
futball válságáról van szó. íme ez a 
rész:

(— Osztja azt a nézetet, hogy a 
magyar és csehszlovák futball jelen
leg kevesebbet ér, mint az osztrák 
és az olasz?)

— Ha így is lenne, nem lehet raj
ta csodálkozni. Magyarország most 
nagy válságot él át; nem sportbeli, 
hanem általános gazdasági válságot 
és ezt a sport is megérzi természe
tesen. A gazdasági válság sehol sem 
olyan súlyos, mint nálunk s ezzel jár, 
hogy a mi játékosainknak is rosszu

megy. Hogy Hires-Hirzert említsem, 
aki minden bizonnyal a legkiemel
kedőbb magyar játékosok közé tar
tozik, ő sem tud összehozni havonta 
még 2000 lírát sem. (Ez kb. 600 
pengőnek felel meg, ami Olaszország
ban szerény fizetésnek számít, hiszen 
Orsi fizetése négyszer ennyi: 8000 
líra. Szerk.) Az élet súlyos gondjai 
érthetőieg elhalványították a játéko
sokban a régi idők nagyszerű szel
lemét is.

(— Semmi más?)
__ De igen. Technikai hibák is

vannak, amint ezt a torinói mérkőzés 
is igazolta.

(— És mik azok?)
— Magyarországon még főleg a 

középen folyó gyors, sűrű passzjáték 
régi iskoláját játszák. Ez pedig nem 
sokat ér a mai ofszájdszabály idején.
A futball új játékmodort követel 
meg ma már, amely nem azonos a 
régivel.

(— Hanem?)
— Hanem az, amit az olaszok al

kalmaznak. Az összekötők hatra- 
maradnak s csaknem beleolvadnak a 
fedezetsorba, ahonnan hosszú előre- 
adásokkal dobják előre a repülő 
centert és szélsőket. A fő: a labdá
nak kell mozogni és nem az ember
nek. A magyar futballnak mielőbb 
éreznie kellene ennek az iskolának a 
befolyását, ha nem akarja elveszteni 
régi hadállásait. A csehszlovákokra 
is áll ez, hiszen a kemény játék erő
szakolása nem segít rajtuk.

(— És mi van Ausztriával es 
Itáliával?)

— Azt hiszem, hogy jelenleg Auszt
ria a jobbik s ő nyeri meg a második 
Európa Kupát.

(— Miért?) •
— Mert nála van az erős csapa

tokkal szemben a hazai pálya előnye, 
ami mindig sokat ér.

(— Mi a véleménye az olasz fut
ball hibáiról?)

— Előbb az erényekről beszéljünk. 
Mert nagyok az erényei is: akarás, 
elszántság, gyorsaság, ötlet. Elegen
dő a technika is.

(— És a hibák?)
— Egy nagyon nagy hibája van. 

A fiatalsága. Hiányzik még az olasz 
futballból a ravaszság, az agyafúrt
ság. Ha ezt megszerzi, verhetetlen 
lesz. S ez csak néhány év kérdése.

(Nagy Jóska legutolsó megállapí
tásában van némi udvariasság, de 
amilyen iramban fejlődött fel néhány 
év alatt az olasz futball mai magas
latáig, mindent fel lehet róla téte
lezni.)

dinamikus hangszóró, úgy egyenáramú mint 
váltóáramú készülékekhez az eddigi hang
szóró átadása esetén 3 0 - 40 pengő árenged
ménnyel bármely rádió szaküzietben besze 
rezhető.

Sudu-ba:Orion uzx5lájnpa.gyde

Francia német túrára megy 
M i k o r  a Kőbányai AC

— Saját tudósítónktól —
Az idei holtszezonban egyetlen 

amatórcsapatunknak sem sikerült 
téli túrát lekötni. A Törekvés és 
az FTC tárgyalásai ugyan ered
ményre vezettek, de különböző 
okok miatt egyik sem utazott el.- 
Annál örvendetesebb, hogy a II. 
osztály egyik élcsapata, a törekvő 
Kőbányai AC milyen pompás kis 
francia-német túrát hozott tető 
alá husvétra.

Az első mérkőzést március
25-én játsza Parisban a Kőbányai. 
AC az SC Strassbourg ellen, majd 
husvét két napján Páris környé
kén fog  mérkőzni. Hazatérőben 
Németország egyik kisebb városá
ban, Ingolstadtban vendégszere
pei a kőbányai gárda.

Az eddigiek szerint tizennégy 
játékossal és két kísérővel vesznek 
részt a kőbányaiak a kéthetes 
úton.

A BTC Tatabányára ráadni vasár
nap, ahol az Újpest elleni Magyar 
Kúp a-meccsre készülő TSC ellen ját
szik barátságos mérkőzést. A  piros
fehérek a következő csapatta] utaz
nak: Sevella — Moeonyi, Rádai — 
Bori, Németh, Bárdos IL — Illyés. 
Pusztai, Sáros I., Haluska, KispáL 
Tartalék: Seemann. A csapat Vozik 
Károly vezetése mellett vasárnap 
reggel 8 órakor indul a Keleti pá
lyaudvarról.
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A Sa&aria játékosai már fé! 
kilenckor Szamtoidyre 

érkeztek
Telefonjelentésünk

Szombathely, január 28.
A l i L kér.—Sabaria kombinált

franciaországi útján részt vett négy 
Sabaria-játékos: Vermes, Kovács
Beikó és Sárközi a Nagykanizsa fe
löl jövő sínautóval 8  óra 25 perckor 
befutott Szombathelyre.

A játékosok megelégedetten beszél
gettek az útról, de Vermes azért 
megjegyezte:

— Hiába, mégsem volt ez az út 
olyan, mint mikor a Sabaria csapata 
együtt van külföldön. Hol volt az a 
hangulat, amely nálunk szokott len- 
nill De azért komoly panaszra okunk 
nincs.

L. L.

s s s m Péntek, 1332 január 29.

Túra-megbeszélés
Orvosi vizsgálat -  Langfelder 
Ferenc tájékoztatta a játéko
sokat—  Indulás hétfőn délben

Direktórium a kárpátalji 
kerület éléi

•— Telefonjelentésünk —
Ungvár, január 28.
Ismeretes az az ál

datlan harc, mely a 
| CsAF-MLSz kárpát- 
f alji kerületében az 
j ungvári és a vidéki 
3  egyesületek között 

dúl. A legutóbb tartott közgyűlésen
felb0rUlL a- be,f zet- A | —  ar.

I v.éí este- ... járultak
Az ungvári blokk a választást pa

nasszal támadta meg a OsAF-MLSz 
pozsonyi központjánál. A központ 
tegnap tárgyalta az ügyöt, s a vá
lasztás eredményét megsemmisítette, 
a kerület élére pedig öttagú direktó
riumot állított. A direktórium tag-

Négy »kombinált« 
ötödik az Egyiptom- 
ország válogatott

meccs s az 
—Magyar-

Az Egyiptomba készülő túra
társaság vezetősége a legapróléko
sabb gonddal készíti elő a kirán
dulást, hogy az sportbelileg is, 
társadalmilag is a lehető legjob
ban  ̂ sikerülhessen. A  tegnapi 
edzés után orvosi vizsgálat volt, 
majd meg Langfelder Ferenc, a 
túra menezsere tájékoztatta a há 
rom egyesületből válogatott já 
tékosgárdát a túráról.

Az orvosi vizsgálatot Reis dr.

eléje a játékosok, amint a pályá
ról az öltözőbe mentek. Dudás 
nagy csodálkozva fogadta a dolgot 
s így szólt, mikor Mariássy dr, az 
orvoshoz küldötte:

—  Minek itt az orvosi vizsgá
lat? Majd a Roda-út után, ha át-

jai: Péter Zoltán dr. MSE, Mandel mentünk a tengeren.
„  Jenő BSC, 

Auslender 
Ábrahám HM TE.

Sz. Gy. L.

Dobrovoíszky m u  UAC, I A Rodát, amelyen a Ferencvá- 
Marton LTK es Róth|rog elsőnek tette meg az utat

Egyiptom felé, még most is félő 
tisztelettej emlegetik a futballis
ták. Dudást megnyugtatták, hogy

ezúttal nem a Rodán, hanem 
[ az Izmiren utazik a társa

ság,
amely lényegesen nagyobb hajó.

Különben azonban Dudásnak 
igaza volt. A z  orvosi vizsgálat 
csak azt állapította meg, hogy

mindenki egészséges
és „túraképes”  állapotban van. 
Csupán Lázár és Táncos nem 
kapta meg ezt az órvosi véle
ményt, mert nem volt ott a vizs 
gálaton. A két fradista későn ér
kezett, Mariássy dr. ezért utasí
totta őket, hogy ma délelőtt men
jenek ki Reis dr.-hoz. Az ered
mény azonban náluk sem kétséges. 
Mindketten egészségesek és fitek.

Persze ők is azt vitatták, hogy 
felesleges a vizsgálat, de Mariássy 
dr. könyörtelen:

—- Nem engedem el senkinek 
sem a vizsgálatot. Mielőtt Egyip
tomban partra szállhatunk, ott is 
orvosi vizsgára kell menni minden 
utasnak. Nem tehetjük ki magun
kat annak, hogy valakit vissza
tartanak!

Az öltözőből a Hungária-út 
pályavendéglőjébe vonult a társa- 
«ág, ahol

teljes számmal ülte körül az 
asztalt.

A  játékosokon kívül Maüinger 
Béla, Mariássy dr., Pataki Mihály, 
Blum Zoltán, Langfelder Ferenc, 
később^ Klement Sándor és Senkey 
Imre is megjelent a megbeszélő-

Beleolvasnak
_ Zuglótól megyek Kelenföldig 

villamoson. Jókora út, hogy unal
mát elűzzem, sportlapot szedek 
elő s az olimpiai gyűjtés miként
jét tanulmányozom. Húsz sor
nyit sem haladtam, amikor észre- 
veszem, hogy a mellettem ülő csi
nos hölgyet is érdeklik az olim
piai ügyek, ö is velem olvas. Fel
nézek rá, de ö kinéz az ablakon 
közömbös szemekkel, eképen 
hangsúlyozván, hogy érdeklődé
sére nem én, hanem csak az új
ságom tarthat számot Tovább 
olvasok, ö is tovább olvas. Imigyen 
meglővén az alapja az olvasókör
nek, mihamar jelentkeznek újabb 
érdeklődök. Egy éltesebb úr szem
ben velem szemüveget szed elő és 
túraeredményeket olvas, mert 
feléje az az oldal jutott. Elegáns 
magas fiatalember monoklival a 
balszemén mellém áll, úgyhogy 
óiig hagy egy kis helyet a kalauz
nak, aki szintén nem nélkülözheti 
a tájékozottságot az olimpia 
ügyében. Idönkint vad szemekkel 
felpillantok, de hasztalan. A csi
nos hölgy baloldalamon mindjárt 
a levegőbe mered,, a kalauz jegyet 
kínál, a monoklié a hölgyet nézi, 
hogy a következő pillanatban 
azután valamennyien tovább ol
vassunk. Dühöm a tetőfokra hág, 
valami megmagyarázhatatlan, de 
mindenesetre jogos irigység fog 
el, pokoli eszme villan agyamban. 
Mikor valamennyien a legérdeke
sebb résznél tartunk, megfordí
tom. az újságot. Az olvasókör lel
kileg felhördül, a hölgyüké meg
sértődött és felém se néz, a mo
noklid azonban megbocsájt és a 
túraeredményeket is szívesen fo
gadja, a kalauz nemkülönben. Az 
éltesebb úr pedig velem szemben 
nagyszerűen járt, mert mo3t S 
olvassa az olimpiai oldalt. Fejem
be száll a vérem, agyguta kerül
get, mindenki olvas, csak én nem. 
Elfojtott káromkodással és hir
telen mozdulattal zsebrevágom a 
lapot. így ugyan megesz majd a 

' fene' az unalomtól, de legalább a 
I többiek sem olvasnak. De nem 

ám! Ámde mázlim van, nagy 
mázlim. A hölgy mellőlem leszállt 
is  egy úr került a helyére. E l
helyezkedik s újság után nyűk 
Zöldszínűt vonszol elő, bele
mélyed. Én pedig óvatos szemek
kel körülnézek, azután alig 
észrevehetően balra dőlök, csak 
egész keveset, nem is kell sokat, 
máris szemtanaiba kerültem az 

[ újsággal. Mohó szemeimet az új
ságra vetem. Áldás kíséri 
Utamat! Mérhetetlen öröm fog el, 
ptert illető úr éppen az olimpiai 
gyűjtést olvassa. Lelkim mélyé- 

' ben adok hálát, hogy minden 
Gonosz dacára mégis elolvas
hatom azt, ami érdekel!

(tabi)

— Saját tudósítónktól —

hogy mindenki. fogadja meg a jó  
szót s tegye meg annak parancsát 
jó  szívvel, szeretettel. A másik 
pedig a pontosság. Sokszor elő- 
fordul, hogy valaki tréfából is azt 
mondja:

—- Várjanak a többiek rám egy 
kicsit!

A Langfelder mellett ülő Bor- 
sányi elneveti magát, mire Lang
felder így szól:

— Nem személyeskedés ez ré
szemről, de

a pontatlanság átka a túrá- 
nak

azt nem fogom  tűrni. Ha min
denki megérti a jó  szót s meg
fogadja azt, ha mindenki mindig 
pontos lesz, akkor mi, vezetők 
megadjuk a többit ahhoz, hogy 
jól is érezze magát mindenki.

Ezután a túra részleteit és az 
utazást ismertette Langfelder.

—  A túra —  úgymond —  a 
vasárnapi WSC-mérközéssel k ez 
dődik. Ezt a játékot a legkomo
lyabban kell venni, mert az egész 
világ felfigyel erre a mérkőzésre. 
Olyan lesz ez minden tekintetben, 
mint a legkomolyabb bajnoki mér
kőzés. A WSC-töl ígéretünk van

arra, de a WSC neve is garancia
arra, hogy a játék teljesen fair 
keretek között folyik le. Ezt várja 
a magyar közönség is, amely előtt 
meg kell mutatni a csapatnak, 
hogy méltó arra a feladatra, 
amelyre kijelölték.

Az utazás hétfőn délben a Ke
leti pályaudvarról történik. A 
pályaudvar éttermében ebédel a 
társaság s

háromnegyed kettőkor indul 
el Be.grád felé,

ahol meghál. Kedden folytatja az 
utat Athénbe, ahol

csütörtökön ül hajóra.
Megérkezés után egy hét alatt 
négy mérkőzést játszik a csapat, 
mint kombinált Kairó és Alexán- 
dria város csapatai ellen, de utána 
öt nap pihenővel készül a váloga
tott mérkőzésre. Ez a mérkőzés 
rendes, országok közötti váloga
tott lesz s február 19-én kerül 
sorra.

A  hazatérés Athénen és Belgrá- 
don át a legkényelmesebb formá
ban történik majd, hogy a feb
ruár 28-i bajnoki mérkőzésekre a 
játékosok valamennyien fitek le
gyenek.

1924-ben alakult, m ásodik éve játszik  a z  első  
osztályban, edd g bekerített pályája  sem  volt 

s  most

veretlenül vezet
a  debreceni alosztályban

a Püspökladányi MÁV SE
Mögötte nem  kisebb  c s a 

patok sorakoznak, mint a D K A S E , DASC, 
D TE, D E A C  ’ 1

—- Saját tudósítónktól —

Püspökladány, január 23,. 
Az őszi forduló kemény küzdel

meinek lezajlása után az elsőosz
tályú amatőrcsapatok között mind
össze négy csapat dicsekedhet a 
büszke „veretlen” jelzővel, A győri 
ETO, a  Szolnoki MÁV, a Szolnoki 
AK és a Püspökladányi MÁV 

ETO, Sz. MÁV, SzAK . . .  mind 
nagy neve a magyar vidéki futbal 
nak, mindegyik névhez sok dicső
ség emléke fűződik. De ki az a 
Püspökladányi M ÁV? —  kérdez-

lentős sikert ért e? a püspökla-

—  őszintén megvallom, az utol
só percig sem hittem, hogy az első 
helyen tudunk fordulni. Nagy ellen
felek  állottak fiatal csapatunkkal 
szemben s hiába voltam meggyő
ződve arról, hogy a ladányi együt
tes jó, mégis féltem, mert jófor
mán semmi rutinja sem volt a csa
patnak. így  azután örömöm annál 
nagyobb volt a forduló befejezést 
után, mikor a P. M ÁV verétkmül 
vette birtokába az első helyet.

—  A nagy sikert a csapat köré
ben uralkodó kitűnő mellem hozta 
meg. Egy népes család a  mi csapa
tunk. Amikor csak lehet, együtt 
vannak a fiúk, pedig nagyrészük 
fárasztó, órés éjjeli-nappali szol
gálatot tart.

— A csapat teljesítményének ér
tékét emeli, hogy az utolsó öt mér
kőzésünkéi sérülés, illetve kitiltás 
miatt két) állandó hátvédünk nélkül 
voltunk kénytelenek végig harcolni,

—  A tavaszi forduló elé tel
jes bizalommal tekintünk.

Fiabal játékosaink egyre fejlődnek 
s azt hiszem nem tévedek, ha azt 
állítom, hagy tavaszra a P. MÁV 
jobb lesz, mint Ősszel volt.

(—  Az a hír terjedt el, hogy új 
pályát építettek főnök urék?)
" —  Nem kérem, nem építettünk 

új pákját, csuk a régit hoztuk ala- 
pomn r\endbe. A M ÁV igazgató
sága ele a Vasutas Liga áldozat- 
készségével sikerült eddig szaba
don álló pályánkat bekeríteni s ta
vaszra, már eisöosztályú nívón álló 
pályám fogadjuk majd ellenfelein
ket.

• Igyekszünk, dolgozunk mind
annyian!

—  Vezetőségünk tagjai is kivet
ték részüket a sikerből, különítsen 
Major Gyula, K iss Ferenc, Ep- 
stein László, Daünum Béla és Ko
vács Lajos azok, akik sokat dolgoz
tak, a P. M ÁV zöld-fehér miméinek 
dicsőségéért.

Kérem, _ legyen szívets írja 
meg még azt is, hogy kicsiny egye- 
sülktimkndc a futballon kívül van 
atlétika, tenisz, céllövő, kerékpár 
és birkózó szakosztálya is s hogy 
a mi nevelésünk B. Kis Géza, a je 
les hosszútávfutó, aki a maratoni 
bajnokságban legutóbb ötödik he
lyen végzdtt. 

így  az elnök.
Magunk részéről még csak 

annyit, hogy a P. M ÁV talán soha
sem került volna ennyire a fel
színre, ha nincs neki Kerekes Gé
zája. Az ideális elnök mintaképe 
Kerekes Géza, kit büszkén vallhat- 
nánnk magukénak legnagyobb 
egyesületeink is.̂  Nagy hivatali el
foglaltsága ellenére is ott van csa
pata minden mérkőzésén, élénken 
résztvesz a Keleti LASz és a ke
leti BT munkájában is. Játékosai
nak atyja a mindenkinek jóbarátja.

s i l l í r  ^ s s s l , Fr r .  ri í « K Ktájékoztatta az utazásról s az 
egész túráról a kijelölt játékosé 
kát.

—  Közel négy hétig leszünk 
együtt, fiúk  —  mondotta Lang
felder —  s ha azt akarjuk, hogy

aen szemlélő. M iféle csapat ez, hi
szen eddig még alig hallottam 
róla? S vrrAtlen

Igen, veretlen! S aki sportember 
eddig még nem hallott a P. MAV- 
ról, az^majd hallani fog ezután,ez az idő komoly sikereket kozzon I „ ‘U  f °g ezut4n’

és kellemesen teljen el, akkor félre  f 1 • i® - . , Keletmagyar ország 
kell tennünk erre az időre min- Dj?Jnoi{,sa£anak egyik legjogosabb 
dent, ami szétválaszthatna ben -1 vf,r° in̂ ” yc?sa 3 ,aa e^ j elek szerint 
nűnket. Ez alatt az idő alatt csak\ou  mai d nyáron az orszá-
mqgyarok vagyunk, jóbarátok, 1*os„  amaK>rbajnokságért küzdők

Maet néhány szórni bemutatjuk a 
Püspökladányi MAV-ot.

Alakult 1924-ben, tehát
mindössze hét éves múltra 

tekinthet vissza.

magyarok vagyunk, jóbarátok, I “  
testvérek, akik eg y  célért küz- 1 soraíDan 
dünk, egy szívvel, egy lélekkel 
harcolunk.

—  Több mint húszán leszünk 
együtt. Nem lehet tehát azt kí
vánni, hogy mindig, mindenben 
mindenkinek ' egyform a legyen a 
véleménye. A zért van azonban ö t  hétig a keleti másodosztályban 
vezetőség, hogy az határozza meg harcolt. Már itt is mindig az elsők 
mindig a teendőt. K ét ellenféltől között foglalt helyet s két ízben 
függ, hogy a vezetőség betölt- csak a döntőben szenvedett vere
gesse hivatását s az egész U rán-1 séget.
dulás alatt mindenki jól érezhesse I Végre az 1929— 30-as évben el- 
magát abban a napsugaras or- nyerte a II. osztályú bajnokságot s 
szágban, azon a csodás földön, bekerült az első osztályba, 
ahová megyünk. A z  egyik az, Már az első esztendőben is je-

Üj csatár a „33“ FC-ben. Fodor, a
MAC, majd a BVTK csatára a „33“ 
FC részére nyert igazolást. Fodor 
vasárnap már játszik a PTBSC el
len.

dányi gárda, hiszen a tizennégy!,. Hyperol szájvíztabletta ideá-
csapat között a hetedik helyre küz- " !  Ŝ J'® S torokfertőtlenítő.
dötte fel magát , Laukó n i “ Anyos és Trenc*. a Bá-

Ilyen rövid múlt után érkezett el u í S  b f h ™  ^a~ iqo i ón , a “ em az uibE-be, Ennem a Dunakc-
J f 'w m r Í ?  ái-> - 821 Magyarságba fogják kérni le-Az ev jól kezdődött. Első mécs- j igazolásukat. .

csén 3:8-08 dönteilm  eredményt A  Csabai AK közgyűlése. Vasár
ért ef a ladányi gárda a nagyhírű nap tartotta a CsAK XX. évi tiszt- 
DVSC-vel szemben. I újító közgyűlését Jánossy Gyula

De ez csak a kezdet volt. A  foly- p?,?armester elnökletével a város
tól mér m m n k A b  7 I ^ k ö z g y ű l é s i  termében. A

közgyűlés több tárgya hatalmas vi
hart idézett elő. A hivatalos jelentés

tatás még pompásabb.
Sorra hajol meg a P. MÁV , , ,  „ -  -  ------------ -------- —
előtt a „nagyok”  közül a I x̂zxmxt teljes egésoóben keresztül. 
DEAC, a DKASE, a DTE UJ' tátikán  Elnök: Jánossy Gyn-

’  i «  ta polgármester. Ügyvezető elnöki
közben pedig a kicsikkel egemben Biró Károly dr. Tiszteletbeli elnö- 
is  szaporodik a M ÁV pontjainak kök: Bohl»«rt József kormányfőtané- 
szárm. Egyetlen komoly akadály a ^ s’ Roth Kővári Jenő, Vass

vas m egosatoaottapoatotai. L  '' P t e H r o f S l ik  m f i *
Álljon most Itt a csapat összes Sohmall Antal. Ellenőr: Mengyán

eredm énye: DVSC 3:3, Székgyár János- *ntézők: Veress Árpád fut-
2 :1 , KSC 6:4, DMTE 1:0, DEAC ball, Béfby Károly tenisz, Ohrisntlán 
2 :1 , Bőrös 6:0, DKASE 1-0 ati í í !ka’ Hns*ór László úszó.
D TSE 2:2, DVSE 3:1, K. M O V E h ^ r W f  RaÍ08' Orvos:
5 :0 , DTE 4:0. I P l x  f  i Műszaki tanácsadó:

A nüsnökfodánul B;jn . András. Jegyző:tíSzlankovszki
/ „ ' f r X c csapat 19 jd- István. Ezenkívül választottak még 
tekoém l küzdötte végig az őszt, A 13 tagú választmányt, 6 tagú snort- 
névsor ez: Ferenc, Cs. Kovács, intéző, 6 tagú gazdasági és 3 tagú 
ömber 11-11 rn-eccg, Harcsa II. 10, aaámviMgálóbizottságokat.

Harcsa I. 9, Göndör, Erdélyi I. 8-8,1 , A ”S3'‘ ™  »  PTBSC-vel játnrfk va- 
Bücher, Erdei II. 7-7, Ulicska, S  ^ ! uíán m  3 órakor a pasa- 
Szabó, Solténszky, Bodnár 6-6, Be- t ó S "  t  PTRSC C8a-
senyei 4, Kovács Tatát 2-2, Balog, fésülünk 1  I S  ~  ™in‘  ér: 
r e™ «» ,k . Hóri M  m i * * * .  K i * ! ,

* dody is szerepelni fog a pénzügyiek-
A  P. MÁV legfőbb vezére s moz- f  \  A íe“ «  mérkőzés előtt, fél 1 

gatója, Kerekes Géza állomásfőnök auB| £
í*y  beméi csapaténak alkarért!: 1%* Ul~ 1,aa
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B o e t y  t ip p e l  

dímpiáea:
1ÚÚ hm> 1. Báeáup, Z. Ham, 3. Székely. 
tfxZOO m. 7. Aatedka, Z. Mayyacwszáy, 
3. ]&páa

—  Saját tudósítónktól ■—

Mikor lesz Ma 0 óra 15 perckor e l' 
a csapatdöntő? | ntazott a BKE Kolozsvár

felé— Telefonjelentésünk —

Prága, január 28. |
Óriási érdeklődés előzi meg Prágá

ban az asztali-tenisz csapatvilágbaj
nokság holtversenyének eldöntését. A 
rendezőség szerdán úgy tervezte,
hogy vasárnap délután (az egyéni 
és páros számok szombati befejezése 
után) bonyolítja le ezt. Éppen az 
érdeklődés miatt szükség van egy 
nagyobb helyiségre, melyet még
nem jelöltek ki véglegesen. Most a 
,Lucerna“ van előtérben, ezért S000 

koronát kérnek. Nagy a valószínűsé
ge annak, hogy a döntőt csak hétfőn 
tartják meg. Minden a további tár
gyalásoktól függ.

Csak 8 játékos utazott el — Farkas M átyás 
lemondott — Rajnai péntekről szombatra  
virradó éjjel m egy a csapat után

— Saját tudósítónktól —

Arne Borg az Idrottsbladet ha
sábjain a svéd úszósport helyzeté
vel foglalkozó cikket írt, tekintet
tel a közelgő olimpiára. A cikk 
végén felállítja olimpiai győzelmi 
listáját is, amelyben szép keretet 
juttat nekünk magyaroknak. Szin
te azt lehet mondani, bárcsak a 
valóság nyilatkoznék meg régi 
nagy barátunk szájából.

Az Arne Borg által felállított 
„olimpiska prislista”  igy fest:

Férfiak:
100 m gyors: 1. Bárány, 2. Ka- 

lili japán, 3. Székely.
400 m gyors: 1. Charlton auszt

rál, 2. Kalili japán, 3. Ruddy ame
rikai.

1500 m : 1. Makino japán, 2. 
Charlton ausztrál, 3. Crabbe ame
rikai.

4x200 m staféta: 1. Amerika, 2. 
Magyarország, S, Japán.

100 m hátúszás: 1. M. Kalili
amerikai, 2. Deutsch német, 3. 
Walton amerikai. (Kojacot nem 
veszi számításba Borg!)

200 m mellúszás: 1. Reingoldi

finn, 2. Spence kanadai, 3. 
Schwarz német.

Műugrás: 1. Micky Reiley ame
rikai, 2. Dutch Smith amerikai, 3. 
Simaika egyiptomi.

Toronyugrás: Ugyanezek, ugyan
ebben a sorrendben.

Nők:
100 m gyors: 1. Madison, 2. egy 

másik amerikai, akit ma még nem 
ismerünk, de biztosan —  jön! 3 
Cooper angol.

400 m gyors: 1. Madison ame
rikai, 2. M. Braun hollandi, 3 
Cooks angol.

4x100-as staféta: 1. Amerika,
2. Anglia, 3. Németország. (Talán 
Hollandia! Szerk.)

100 m hátúszás: 1. Eleanor
Hóim amerikai, 2. M. Braun hol
landi, 3. Mealing ausztrál

200 m mellúszás: 1. C. Dennis
ausztrál, 2. Jacobsen dán, 3. Wol- 
stenholme angol.

Műugrás: 
vist svéd.

Torony: 
amerikai.

1. Coleman, 2. Sjök- 

Valamennyi helyezett

Japán négyhetes
p ia i úszógyéii

most feleződik 
Tokióban

Ungvár asztali-teniszbajnokságának 
eredménye: 1. Miklós Endre TJTK,
2. Adler UTK (döntő: 21:15, 18:21,
21:13, 14) , 3. Mankovioh Ernáiméi 
UAC.

TENISZ

A BKE jéghokkicsapata ma, 
pénteken „hajnalban”  0 óra 15 
perckor elutazott Kolozsvárra. 
Csak néhány órával az elutazás 
előtt, tegnap este derűit ki, hogy 
Farkas Mátyás nem utazhat a 
csapattal. Farkas ugyanis leesett 

Moldvay. I a lépcsőn, megsérült s így az utol
só pillanatban lemondta a játékot. 
A  lemondás természetesen zavar
ba hozta a BKE-t, mely amúgyis 
csak 9 játékossal indult volna út
nak. Farkas helyett Rajnai elvi
tele mellett döntöttek, de mivel 
Rajnai útlevele nem volt rendben 
Farkas helyettese csak 24 órás ké
séssel indulhat a csapat után.

Ma 0 óra 15 perckor a követke

ző játékosok indultak útnak Min- 
dér Frigyes vezetése mellett: 
Kramer —  Lator dr., Barna dr. — 
Jeney, Weiner, Blazejovsky, csere: 
Margó és Révay. Ez a csapat ma, 
pénteken a kolozsvári Universita- 
tea ellen játszik, aztán szombaton 
tovább utazik Bukarest felé. Bu
karestben vasárnap és kedden a 
TC Román lesz a BKE ellenfele, 
míg hétfőn  —  amennyiben techni
kailag sikerül megvalósítani — 
Brassóban játszik a korcsolyázó 
egylet csapata. Hazafelé jövet, 
szerdán újra Kolozsvárott lesz 
mérkőzés, majd csütörtökön haza
érkezik a BKE.

1907 április 7 -  
1932 április 2

A tenisz szövetség j 
jubileuma

A tenisz-szövetség, akárcsak a 
MUS, ezelőtt 25 évvel alakult meg. 
A  negyedszázados fennállás meg
ünneplésének előkészítésére a 
szövetség bizottságot küldött ki,

Az utolsó edzés
a gyorskorcsolyázó bajnokság előtt I 
tegnap este 9 óra után folyt le a 
jégen. A versenyzők frissen elké-\ 
szített jeget, kitűzött pályát és 
feljavított világítást kaptak s j 
Hidvéghy, Bihary, Lindner és \

11 KISOK jégltokki- 
bajnobsága

Tegnapi eredmények
VII. Izraelita rg.—VIII. Zrínyi rg. 

3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Bíró: Geiger II. 
VII. Izr. rg.: Szemere — Bohrer,

Blazejovsky kivételével az egész I Goldberger — Szotffer, Wachsmanm,

Tokió, január 10,
Japán a losangelosi olimpia közel

ségében nagy konjunktúrát lát, ame
lyet minden tekintetben ki akar ak
názni. A hatalmas japán terjeszke
dési vágynak át kell csapnia dicső
séggel Amerika nyugati partjaira 
is!...

Hogy a múlt év nyarán megtar
tott Japán—Amerika úszómérkőzésen 
a japánok olyan óriási előretörést 
mutattak, ez annyira föllelkesítette 
őket, hogy az olimpián az úszónem
zetek között az első helyre akarnak 
kerülni.

Teljes létszámmal indulnak az 
olimpián s úszóik megelőző edzését 
a legtökéletesebben megszervezik.

Január 3-án kezdődött To-kióhan, 
az YMCA téli uszodájában a japán 
úszó szövetség nagy téli úszó gyüleke
ző te, amelyen nem kevesebb, mint 
harminc úszó, nem rövldebb időre, 
mint négy hétre volt összegyűjtve.

Az olimpiai gyülekezet ezínvona-

Saját tudósítónktól —-
lát az ifjú tehetségek mellett mi
sem mutatja jobban, mint híres 
résztvevőinek nevei és eredménye. A 
tanfolyam tagjai: Makino, 800 m
10:16.6 mp. — Tsuruia, az olimpiai 
mellúszóbajnok. — Takemura, 800 m 
10:26 mp. — Yohoyama, 800 m 10:25.2 
mp. — Kavazu, 100 m hát 1:12 mp. 
— Kiyokava, 100 m hát 1:12.2 mp a 
még mások, egészen fiatal gyerekek, 
akik azonban az őszi próbavérsenye* 
ken szédületes időket úsztak.

Az olimpiai edzéseket Matuzawa, 
az olimpiai edző vezeti, egy sereg új 
tehetség fölfedezője. Fanatikusan 
dolgozik és bízik eredményében:

— Miután a japán-amerikai or- 
szágokközti úszómérkőzésen győztünk 
—■ mondotta—, most már csak az 
utolsó simítások vannak hátra. 
Olimpiai küzdelmünk célja éem 
más, mint Amerika legyőzése. Csak 
ebben bízunk, csak ezért dolgozunk.

J. Morita.

bajnoki mezőny komoly munkát 
mely v. Szánthó László elnöklete I végzett. Vita, Kimmerling, E> dé- 
mellett serény munkát végez. A  lyi, Sógor és Mosanszky néhány 
bizottság legutóbb tartott ülésén 1 juniorral a nyomában rudat fu-
a jubileumi év főeseményeit a tott. Schneller, a gyógyuló Vida, a - - - Wartiwmamol agv-
díszközgyülésben, az azt követő sprinteket próMígató ^intner- és ® ás\ ̂ >  öen megértYe biztosítottá 
ünnepi lakomában és a jubiláns a lcésön érkezett Belhazy egyeauA ^
bajnoki versenyben állapították dolgozott. Hidvéghy és Blazejov- r. _ y „ .  Madách g. 3:0
meg. (A  jubiláns bajnoki ver- sky a partról nézte a többieket. 
senynél meg kell jegyeznünk, hogy Blazejovsky megbetegedett, nem 
az 1932. évi bajnoki verseny csak indulhat. Hidvéghy —  pih en , .  
mint a juhileumi év „ünnepi ver- Bihary és Lindner nem jö tt ki.
senye” , nem pedig mint „jubilá-\ X férfiakhoz hasonló szórga _____ _____________ __________
ris bajnoki verseny”  tartható 1 lommal gyakoroltak a nők is, sőt: I Weisz — ~Gál, <Berger,” Kerekes, 
meg, mert ez a bajnokság az ősz- \ p r 6 b a v e r s e n y t  is futottak. Csere: Davidovits. 
szes bajnokságok sorában a 33-ik, I fjlavay Erzsi, Sopousek ElzaA Kitűnt a győztes csapat góllövője: 
a MOLSz fenhatósága alatt rende- Wittmann Teri, Havas Lily, Gom- Hittig (3), illetve Kerekes és Ber- 
zett bajnokságok sorában pedig a bos Erzsi, Tóth Silvia vett részi 1 
21-ik lesz. Tehát maga a bajnok- ebben a j^oo méteres próba-rudli 
ság nem jubilál.) bán, melyet a hölgyek a fenti sor-

A jubileumi bizottság a közgyű-1 rendben végeztek be. Hktvay Erzsi
ideje 52 mp volt, ami 500-ra 1:05 
mp-t jelent.

Tegnap estével a készülődéseii 
ideje lezárult. Szombat— vasár■ 
nap: a nagy vizsga!

Az TJTE vízipólózók szombaton este 
fél 9 órakor az újpesti Tungsram 
kultúrházban éremkiosztó vacsorára 
hivatalosak.

Uszóválogatottunk részére —
amelyben a 4x200-as staféta egy 
második garnitúrával szerepelne — 
az úszószövetség Svájcban keres jú
lius folyamán versenykörút-alkalmat. 
A tárgyalások a múlt évben szerzett 
nagyszerű benyomások és összekötte
tések következtében teljes sikert 
ígérnek.

Kopenhágában úszott a két angol 
hölgyűszó, Hinton és Cooper. Hinton 
a 200 méteres mellúszást 3:14.1 má
sodperccel nyerte, egytizeddel Jakob- 
sen, a régi világrekorder előtt. Coo
per íoo méteren győzött gyenge 
l:14-es idővel, de nagy fölénnyel, 
mert Andersen, ellenfele csak l:18-at 
tudott.

Szombaton tartja a MUSz a vá
logatottak utolsó téli tornáját. Hét- 
fon, február 1-én pedig már életbe
lep az új uszodabeosztás, amelynél 
fogva a válogatottak munkája a víz
ben folytatódik. Az első válogatott 
vszőtréninget kedden az ünnep elle- 
úere is megtartja Komjádi. Az úszó- 
tréning háromnegyed 6 órakor meg
beszéléssel kezdődik.

A magyar asztali teniszcsapat szer
dai súlyos veresége nyomán olyan 
bírálat jelent meg a sajtóban, hogy a 
MOATSz elnöksége kötelességének 
tartotta felvilágosítást kérni a csa
patkapitánytól. Az elnökség neveben 
Popper Béla társelnök tegnap este 
telefonösszeköttetést keresett Mech- 
lovits-csal, aki — mint Popper elnök 
velünk közölte — kielégítő jelentest 
adott. Kijelentette, hogy az előzőleg 
az osztrákok ellen kimerítő meccset 
vívó csapat estére már fáradt volt, 
de minden egyes tagja a tőle telhetőt 
nyújtotta s a nagy vereséget a rossz 
sorsoláson kívül nem utolsósorban a 
badzerencsének is köszönhetjük.

lés kérdésében úgy döntött, hogy 
annak megtartására a tanácsnak 
április 2-át fogja  javasolni. Ere
detileg április 7-re tervezték a 
díszközgyűlést, mert 25 év előtt 
április 7-én volt a MOLSz alakuló 
közgyűlése. Ez az időpont azonban 
technikai okokból nem felelt meg.

Klein. — Csere: Zsoldos.
VIII. Zrínyi rg.: Bodnár — Kardos, 

Ordódy — Reiter, Turchányi, Széchy.
Góllövő: Wachsmann (3), Turohá- 

nyi (2). Szoffer ismét feladata ma-

(1:0, 1:0, 1:0). Bíró: Neogrády.
IV. Eötvös r.: Dénes — Neuwirth, 

Stefancsics H. — Goszfeth, Hittig, 
Lajta.

VII. Madách g.: Arvay — Csángó,

V. Berzsenyi rg.—II. Hunfalvy fk. 
2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Bíró: Geiger I.

A  győztes csapat legjobb embere 
Braxatoris volt, aki a gólokat is ütöt
te. A Hunfalvy fk.-ből Stoics vált ki.

Amerikai jéghokkicsapat Európá
ban. A bostoni All Stars február 
6-án Párisba érkezik g ott, majd még 
4—5 helyütt Európában mérkőzni 
fog.

A* osztrákok elfogadták a MOKSz
javaslatait a február 6—7-i osztrák 

■magyar gyorskorcsolyázó verseny 
részleteit illetően. Az osztrák—ma
gyar mérkőzés ügyében ma tanács
ülést tart a korcsolyázó szövetség.

Ragyogóan sikerült Jégünnepély 
Az évi rendes közgyűlés tekinte-1 zajlott le az elm últ vasárnap az ŰJ 
tében a bizottság azt az álláspon-1 Lipótvárosi Jégpályán. Gyorskoreso 
tbt foglalta el, hogy a rendes köz- lyázóversony, Jégkirálynőválasztás, 
gyűlésre csak a díszközgyűlés jelmezverseny, tréfás-mókás ▼«*** 
után három héttel ejtsenek sort.
Ez ugyan ütközik.az alapszabá- telén mondanunk sem kell,
lyokba, de a jubiláns esztendőre I k o g iy  valamennyi számnak nagy si 
való tekintettel ezúttal alkalma-1 jjere volt. Részletes eredmények 
sint mégis ezt a megoldást fogják gyorskorcsolyázó versenyben: 4—6
választani. I éves korig: 1. Mezei Ibolya. 6—8 külföldön tölti a szombatot és vasár-

A díszközgyűlés estéjén lesz a évig: 1. Léiéit Ferenc. 8—10 évig: | napot.

S T ° . k S g l t e f a m é g i s  felutazik néhéu, mint a diszkozgvuiesre a te I14_ 19 én g . % Kolven Viim,os. « ^ — Á l 
versenyben: 1. Márkus, Szécsi, 2,
Tuszfeai, Forbát. Zsákbanfutásban:
1. Fuohs György. Virstlievésben: L 
Neme® János 1932. évi lipótvárosi 
jégkirálynő: Szilágyi Vera, udvar 
hölgyei: Kelen Zsuzsi, Farkas Zsuzsi

nisz-szövetség meghívja a magyar | 
társadalom színe-javát.

V Í V Á S A

A bajnoki gyorskorcsolyázó verseny
I műkorcsolyázó bemutatói a szereplők 
I személyét illetően megváltoznak, mert 
| több versenyzőnk vidéken, illetve

A Miskolci KTE műkorcsolyázó

BKE-versenyző, így a Nemes-házas
pár és Szekrényessy Attila. A  BKE- 
futók nem a versenyen vesznek részt, 
hanem bemutatót futnak.

Szombaton Gödöllőre rándul ki né
hány BKE-műkorcsolyázó, ahol Zötl- 
ner Ottó vezetése mellett bemutató

Jelmezversenyben: L Gergely Tibor korcsolyázás lesz.
(jegesm edve). I Február 2-án nagyszabású műkor

A Besztercebányai Slávia 18:01 csolyázó bemutató lesz Győrött. Szent 
(4:0, 4:0, 10:0), majd a második mér- Györgyi Imre, a MOKSz elnöke és 
kőzésen 22:1 (8:0, 12:1, 2:0) arány- j Kappelraayer Frigyes, a BKE yá- 
ban verte a ZTK Zólyomét. lasztmányi tagja a következő gárdát

A Brünner EV az osztrák váloga-1 vezeti Győrbe: Galló—Dillmger,

Az MVSz délnyugati kerülete
szombaton tartja évi rendes közgyű
lését Pécsett a Nemzeti Kaszinó he
lyiségében.

A Tiszti Vívó Club párbajtőrver-
sárnap reggeI „9 órakor kéz- tQtt L6derelTel megerősítve a 

dodik. A  verseny __ mezőnye P ^ ° EÍ® legújabb tervek szerint Zakopanéban 
a torverseny két mérkőzést játszani az elme-

olyan jól végezni, mint tortol, akkor Lake pIftcidbenj Jajiu4ri
a verseny győztesének t^mthetjúk picidben 20 cm új hó
mert kardban valószínűleg győzni - 1
fog, illetve feltétlenül jobb halynést

Tusák—Balázs, Levitzky Piri, Nyi
las Vilma, Imrédy Magda, Wein- 
wuim Béby, Botond Györgyi, Szek
rényessy Attila, Szendrő István és 
Vadas Márton, ha addigra hazaérke
zik.

Ma lehet jelentkezni a női gyors-
a sizés újra teljes erővel I versenyre. A BKE gyorskorcsolyázó 

. .  rr. 1r,4„v™ *v  n I megindulhatott. A  hőmérséklet — 3 szakosztálya tegnap este fektette fel

M  A BBTE Pop^ óI és Ujtátrafü- Ezek al&pj&n  ̂ .. . .v  mdWil imnnf.f mAirhivÁst. A. budaiakvégezni. M  ^ J S I r e d r ő l  kapott meghívást. A búdnak jelentkezni,

és Kalniczky marad veszélyes ellen-1 P. 
fele, mert ha épéeben nem jó, vagy 
kardban formáját nem tudja kivívni 
akkor Hatz vagy Kalniczky megelőz 
heti őt az összversenyben,

kapcsol atos női gyors- 
| verseny jelentkezési ivét. Ma lehet

Rótt — Ktiry Klára -  Tábori
a szenzációs februári műsorban 

Premier szombaton (január so-to)
K o M É D iA  O r f e u m  Jókai-tér 10. Olcsóbb mint a mozi

ha be tudja 
osztani mérkőzésnaptárába —  öröm
mel tesz eleget mindkét meghívás
nak.

Kétfordulós lesz az olimpiai jég -1 
hokkitoma. A résztvevők csekély I 
számára való tekintettel az olimpiai 
jéghokkitorna kétfordulós lesz, a 
négy résztvevő — Kanada, Amerika, | 
Németország és Lengyelország 
mindegyike tehát kétszer fog  mind- j 
egyik ellenfelével mérkőzni. A  jég
hokkitorna 4-én kezdődik és 13-án ér 
véget Lake Placidben.

Amerikai gyorskorcsolyázó női vi
lágrekord. Oconomowoban Dorothy 
Frainey (St. Paul) 54.8-as remek 
időt futott 500 méterre s ezzel világ
rekordot javított. 1000 méteren He- 
len Bina 2:04.8 alatt győzött, ez az 
idő azonban már gyengébb Nehrin- 
gowa 2:03.6-03 világrekordjánál.

M ű jégen
—  Cuda hideg vám!
—  Hű, akkor megyek sízni!
—  M iért?
—  Biztosan természetes hó vánl
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A kasai pályán eléri egyéni re
kordok  alapján

Wintner lenne az első, 
Kímmerling második, 
Vita a harmadik

a gyorkorcsolyáző bajnok
ságban
A tényleges formák szerint is ez 
a károm faió a károm, legkomo
lyabb jelölt

— Saját tudósítónktól —

Magyarország 
XXIV. gyorskor
csolyázó bajnok
ságai most szom
bat— vasárnap ke
rülnek lebonyolí
tásra a városlige
ti jégen. A BKE 
szakított az eddi
gi szokásokkal, s 

ezúttal nem reggel, hanem este 
tartja meg a bajnoki versenyt, 
hogy azt a közönség számára is 
hozzáférhetővé tegye, de meg 
azért is, mert a tavalyi esti 
gyorsversenyek egytől-egyig ki
váló eredményeket hoztak.

Az idei bajnokság előtt futóink 
nem mutattak megállapodott for
mát, s így a bajnokság képe köz
vetlenül a verseny megtartása 
előtt sem alakult ki. Hogy a baj
noki mezőny tagjainak tudásáról 
képet adjunk a sportközönség
nek, alább közöljük a bajnokság
ban résztvevő futók egyéni re
kordjai alapján összeállított re
kordlistákat. Ebben a négy lis
tában mindegyik futó élete leg
jobb eredményével szerepel.

Egyéni rekordok
(Az alább következő kimutatások-

ba csak a hazai pályán elért ver-
senyeredményeket vettük fel. De ezek
közül is kizártuk az úgynevezett
„rndli" futás 
eredményeket.)

alkalmával elért

500 méter:
1. Kimmerling 45.5 (1931)
2. Wintner 45.6 (1931)
3. Schneller 46.9 (1931)
4. Blazejovsky 47.3 (1931)
5. Vita 47.5 (1931)
6. Lindner 47.8 (1931)
és Vida 47.8 (1931)
8 . Sógor 48 (1931)
9. Erdélyi dr. 48.8 (1930)

10. Hidvéghy 50.8 (1932)
U. Bihary 50.9 (1932)
13. Mosánszky 51.1 (1932)
13. Belházy 52 (1931)

1500 méter:
1. Wintner 2:32.4 (1931)
2. Kimmerling 2:33.4 (1930)
3. Vita 2:33.9 (1931)
4. Schneller 2:34.6 (1931)
5. Sógor 2:35.3 (1931)
6 . Erdélyi dr. 2:36.2 (1928)
7. Vida 2:37.1 (1931)
8 . Blazejovsky 2:38.7 (1930)
9. Hidvéghy 2:40.3 (1931)

10. Lindner 2:41.8 (1931)
11. Belházy 2:42.4 (1931)
12. Mosánszky 2:44.1 (1931)
13. Bihary 2:45 (1928)

5000 méter:
1. Vita 9:15.3 (1931)
2. Erdélyi dr. 9:16.2 (1928)
3. KimmerHng 9:18.8 (1931)
4. Wintner 9:19.1 (1931)
5. Mosánszky 9:31.2 (1932)
6 . Sógor 9:34.5 (1931)
7. Vida 9:34.7 (1931)
8 . Hidvéghy 9:35.7 (1931)
9. Bihary 9:37.1 (1928)

10. Belházy 9:43 (1932)
11. Schneller 9:45.4 (1931)
32. Blazejovsky 9:52.9 (1932)
13. Lindner 10:08.6 (1931)

1 0 . 0 0 0  méter:
1. Wintner 19:02.1 (1931)
2. Kimmerling 19:29.6 (1931)
3. Sógor 19:34.3 (1931)
4. Erdélyi dr. 19:34.7 (1931)
5. Vita 19:37.2 (1931)
6 . Vida 19:38 (1931)
7. Belházy 19:41 (1931)
8 . Hidvéghy 19:51.9 (1932)
9. Blazejovsky 20:13.1 (1930)

10. Schneller 20:23.2 (1931)
11. Bihary 20:30 (1932)
12. Lindner —
és Mosánszky —

A  hazai pályán elért egyéni rekor
dok

összesítése
alapján a következő sorrendet kap
juk:
1. Wintner
2. Kimmerling
3. Vita
4. Erdélyi
5. Sógor
6 . Vida
7. Schraeller
8 . Blazejovsky

1 0 . Belházy
11. Mosánszky
12. Lindner
13. Bihary

2 +  1+ 4+ 1 — 8  

1 +  2+ 3+ 2 =  8  

5 +  3+ 1+ 5 =14 
9 +  G+ 2+ 4 =21 
8  +  5+ 6 +  3 =22 
6.5+ 7+ 7+ 6  =26.5
3 +  4+11+10 =28
4 +  8+12+ 9 =33 

13 +11+10+ 7 =41 
12 +12+ 5+12.5= 4Í.5
6.5+10+13+12.5=42 

11 +13+ 9+11 =44

A tényleges form ák  
alapján

a fentebb közölt listák természe
tesen többrendbeli változást szen
vednek. Elsősorban bizonyos ge
nerális változást jelent az a körül
mény, hogy futóink az eddigi ver
senyek alapján nem mutattak 
olyan formát, mely legjobb ered
ményeik elérését eredményezte 
volna. Ha tehát az utolsó hét 
munkája nem okozott valami je 
lentősebb félj avulást, vagy ha a 
bajnoki verseny két napján nem 
lesz a jég egészen elsőrendű, úgy 
az egyéni rekordoknak megfelelő 
eredményekre aligha várhatunk, 
bár a verseny olyan küzdelmes 
lesz, hogy ez a küzdelem talán 
mégis többet hoz ki a verseny
zőkből, mint amennyire az átlag
forma után következtetni lehetne.

Az idei évad versenyeredményei 
alapján

500 méteren
az egyéni rekordok listája csak 
annyiban módosul, hogy Schneller, 
aki egyelőre nem érte el tavalyi 
formáját, alighanem hátrább fog 
végezni. Az első öt helyért tehát 
Kimmerling, Wintner, Vita, Lind
ner és Blazejovsky fog küzdeni.

1500 méteren
szintén Schneller az, aki elmarad 
majd az élmezőnytől, a többiek 
közül az első három gyilkos küz
delmet vív majd az elsőségért. 
Ebbe a harcba Erdélyi szólhat 
bele esélyesen, de a 3000 méteres 
rekordja közben 2:38-at futó 
Hidvéghytöl is kitelhet valami 
nagyon jó  idő. Sógornál kérdéses, 
hogy a verseny napjáig formába 
jött-e. Lindner aligha bírja végig 
a távot, Blazejovsky azonban eset
leg csinálhat meglepetést a helye
zések körül.

5000 m éterre
az egyéni rekordlista első hat he
lyezettje és a kitűnő Hidvéghy 
egyformán jó  időt futhat. Ezen a 
távon —  mely az 500 méterrel 
együtt az első napon kerül eldön
tésre —  igen sok függ a sorso
lástól. * A  szabályok értelmében 
500 és 5000 méterre egymástól 
függetlenül sorsolják össze a pá
rokat s így tisztán a sors szeszé
lyétől függ, hogy .melyik favorit 
kap majd erős s melyik kap gyen
ge párt a futáshoz.

IQ.000 m éter
az a táv, melyen utolsó alkalom 
kínálkozik a bajnokság megszerző, 
sére vagy a helyezés javítására. 
Idén Hidvéghy érte el erre a 
távra a legjobb eredményt s meg
verte a listavezető Wintnert. Több 
futó azonban idén még egy ver
senyt sem futott 10.000 méterre 
s így nehéz Hidvéghy teljesítmé
nyének abszolút értékét megálla
pítani.

Arra, hogy
ki lesz a  bajnok?

Péntek, 1932 január 29,

a mai bizonytalan formák mellett 
tippelni lehetetlen, összetett ver
senyről van szó, ahol négy táv 
eredményéből adódik ki a sorrend 
s ahol akár a négy táv mindegyi
kén közbejöhet valami kellemes 
vagy kellemetlen körülmény, ami 
aztán felborítja az egész befutót. 
Komoly esélye —  betűrendi sor
rendben —  Kimmerlingnek, Vitá
nak és Wintnernek van. Utánuk 
—  mint bajnokaspiráns —  Erdé
lyi jöhet szóba, ő utána Hidvéghy 
(ha ugyan nem marad le nagyon 
a sprinttávon). Sógor felnyomu
lása idei eredményei alapján meg
lepetés volna.

Budai hegyek: 5 cm. (Az erdőkben kitűnő, 10— 15 cm.) 
Galyatető: 25— 30 cm. porhó.
Kékes: Északi lejtőkön lo— 20 cm.
Dobogókő: 15 cm.
Bükk-„Bánkut” : 30 cm.

Ausztriában:

0

6

Rax Schneeberg: 80 cm. Zell ara See (Schmittenhöhe); 30— 90 
cm. Kanzelhöbe: 40— 50 cm Arlberg: 25— 50 cm. Hahnenkamm: 
60 cm. Arthurhaus: 130 cm. Ivühtai: 150 cm. Obergurgl: 120 cm. 
Feuerkogel: 108 cm.

busz. Külön sí- és podgydsztartó. Szá
mozott ülőhelyekre jegyek a Belváro
si Takarékpénztár oktogontéri fiókjá
nál (Tel. 199—11). Menettérti jegy 
P 12.50. MTSz és MSSz igazolványaira 
20 százalék kedvezményi‘

• „A MAVART mátrai autóbusza 
■zombaton d. u. 15,30-kor es vasárnap 
■eggel 6.30-kor indul az Oktogonról 
i galyatetői útelágazáshoz (17. km- 
iö). Visszaérkezés vasárnap 21.15-
cor. Menetidő 3 és fél ó. Fűtött autó- tv » « « * * «« .   *•

A mátraházi sáncén
állandóan dolgoznak, a 
bafnokság napiára 50 
méteres ugrást vár 
a norvég Traeüen
M átraháza alatt jelölik ki a futóverseny 
terepét, de a lesiklókat alkalm asint fel 
kell vinni a G á lyára  — A futó- és lesiklo- 
versenyek sorsolása — Szepes Béla indul.

— Saját tudósítónktól —

Ma este Troppauba 
utazik a Gaiió Diliin
ger pár, Leviizky Piri 

é s Fa rk as  Ivor 
pontozó bíró

— Saját tudósítónktól —

A troppaui nemzetközi ver
senyre meghívták a BKE műver
senyzőit, a BKE azonban ver
senyzői másirányú lekötöttsége 
miatt eredetileg nem szándéko
zott műkorcsolyázót küldeni a 
Troppauer EV versenyére. A 
meghívást azonban olyan sok és 
szívélyes hangú sürgetés kö
vette, hogy végül is a korcso* 
lyázó egylet szakosztálya elhatá
rozta, hogy a Galló— Diliinger 
párt és Levitzky Pirit Farkas 
Ivor pontozóbíró kíséretében ki
küldi a troppaui versenyre. Ma 
történik döntés afelől, hogy 
esetleg Kertész Ferenc is kimen
jen a versenyre. A műkorcsolyá
zók ma este indulnak, szombat— 
vasárnap futnak és hétfőn tér
nek vissza Budapestre.

A BBTE qéghokkicsapata 
vasárnap Zsolnán, 
hétfőn és kedden  
Besztercebányán  

m érkőzik
A BBTE jéghokkicsapata szom

baton délután újabb túrára indul. 
A  budai csapat nevét tátrai és 
pozsonyi mérkőzései jócsengésűvé 
tették s így most a meghívások 
egész seregével árasztják el.

Zsolnával
még hetekkel ezelőtt állapodott 
meg a BBTE s ennek a lekötött 
mérkőzésnek lebonyolítására va
sárnap kerül sor. A budaiak Hir- 
csák —  Bliessner, Erdődig —  
Háray, Bikár, Barcza, csere: 
Stoics, Heuthaler, Kiss G. össze
állítású csapatukkal szombaton 
délután negyed 3 órakor utaznak 
el Zsolnára, ahol délelőtt fél 11 
órakor az SK Zsolna, délután 3 
órakor pedig Zsolna válogatottja 
ellen mérkőznek.

Zsolnáról
Besztercebányára

megy át a BBTE, ahol hétfőn 
este fél 9 órakor Szlovenszkó 
egyik legjobb csapatával, a Besz
tercebányai Slaviával mérkőzik. 
A  revánsra másnap délután kerül 
sor s a mérkőzés után azonnal 
haza is utazik a kék-piros csapat. 
A  túra vezetője vitéz Szánthó 
László egyesületi alelnök, a jég- 
hokkiszakosztály elnöke lesz.

Itt említjük meg, hogy február 
elsejére és 2-ára a Brünner EV 
is meghívta a budaiakat, akik 
szívesen mérkőztek volna ezzel a 
tekintélyes játékerőt képviselő 
együttessel. A brünni utat azonban 
technikai okok miatt el kellett 
halasztani. Valószínű azért, hogy 
a brünni kirándulás még ebben a 
téli idényben megvalósul.

íHÓSPORTá
á í í . ......  . . . .  . .ti

Január 29-én kezdődnek és 31-ig 
tartanak a besztercebányai nagy sí
versenyek, amelyeken a norvég Gunar 
Gran jansen is indul. A versenyre a 
kiváló besztercebányai gárdán kívül 
50 idegen versenyző nevezett.

A Magyar Turista Egyesület Pén
teki Asztala a zsíroshegyi síkamevált 
minden körülmények között megtart
ja. A hűvösvölgyi végállomástól Soly
márra és Nagykovácsiba 60 filléres 
kedvezményes autóbuszjáratok indul
nak. Innen szánkók és kocsik állnak 
rendelkezésre. Jelmezek, konfetti, 
szerpentin és meleg öltözőhelyiségek 
a menedékházban. A síkarnevál kez
dete délelőtt 11 órakor, délután 2 
óra után tánc a menedékházbaa. Min
den turista jelmezben jöjjön.

A  vasárnaptól keddig tartó or
szágos bajnokságok lázba hozták 
a még hóban ínséges télen is moz
galmas Mátraházát. Versenyzők 
és vezetők serege tanyázik már 
hetek óta Mátraházán és míg a 
hegyeket rója és élvezi az erdők
ben igen tekintélyes havat, egyre 
azon sóhajtozik, hogy legalább 
még néhány centiméter esne_ le a 
bajnoki versenyek megkezdéséig.

Erre most már kevés a kilátás 
és ezért az adott viszonyokkal 
kell számolni a versenyzőknek és 
a rendezőknek. A nagysáncon 
egész héten dolgoztak. Az erős 
napsütés ugyanis megolvasztotta 
a hó tetejét, mikor pedig a nap 
elment, rájött a fagy és jeges lett 
az egész sánc. Ezt kellett rendbe
hozni és Traeffen vezetésével a 
versenyzők megfeszített munká
jának sikerült is olyan állapotba 
hozni a sáncot, hogy

Traeffen szerint vasárnap
már 50 méteren felül lesz a 

sáncrekord.
Erre kívüle az idegen vendégek 
közül Burkhart, Bányász és Möh- 
uald is képes lehet.

A  nagysáncról ezért nem is ug
rottak a hét folyamán és a kisebb 
sáncon oktatta Traeffen a ver
senyzőket. Ö maga nem ugrott, 
mei't tavalyi kettős lábtörése kö
vetkeztében a lába megdagadt' és 
vasárnapig pihenni akar. A sérü
lések is megkezdődtek a veszé
lyessé vált hóvisz :nyok kövétkez- 
tében. Kozma még mindig sínyli 
vasárnapi bukását (bár Ványával 
és Szpes Gyulával együtt néhány 
nagyon szépet ugrott) és tegnap 
Balatoni is olyan súlyosan esett a 
csuklójára, hogy mindjárt haza is 
utazott Pestre és a bajnokságban 
való indulása is kétségessé vált.

A versenyzők nagy izgatottság
gal várták

a sorsolás eredményét,
amely különösen a futásban és a 
lesiklásban döntő lehet a bajnok
ság sorsára is. A sorsolás a kö
vetkező :

18 km-es futóversenyben
(itt  nemcsak a bajnokságban in
dulók, hanem a nemzetközi ver
seny és az egyes kategóriák in
dulói is együtt vannak.)

1. Pintér UTE, 2. Torma MTE, 
3. Szendey dr. MSK, 4. Ruzsin- 
szky HDV, 5. Kiss BBTE, 6. Kau- 
ser MAC, 7. Bálint BBTE, 8. 
Uhlyarik BBTE, 9. Orbán LASE, 
10. Kisgyörgy BEAC, 11. Novák 
HDV. 12. Stettka TFSC, 13. Bátky 
TFSC, 14. Köves MAC, 15. Tas-

sonyi E. LASE, 16. Möhwald A. 
HDV, 17. • Szalontay MAFC, 18. 
Lakatos LASE, 19. MihóK LASE,
20. Járitz UTE, 21. Dierolf MSK,
22.. Fodor UTE, 23. Lengyel, 24. 
Szendery MAFC, 25. Wlatty 
LASE, 26. Bejczy MAC, 27. Dezső 
MAC, 28. Szepes Béla MAC, 29. 
Kuhár TFSC, 30. Bereczky 
MAFC, 31. Morócz MAFC, 32. v. 
Bánk MAC, 33. Burkehrt J. HNV, 
34. lengyel, 35. lengyel, 36. Kad- 
vány BBTE, 37. Hermann BBTE, 
38. Hilkene MSK, 39. Manó MSK. 
40. Szepes Gyula MAC, 41. Gitta 
MTE, 42. Sípos MSK. 43. Szen
dey A. MSK, 44. Kappal MAFC, 
45. Neszvadba MAC, 46. Sípos 
MAFC, 47. Kovács MAFC, 48. 
Bányász F. HDV, 49. Csekey 
BBTE, 50. Gerő BBTE, 51. Péchy 
LASE, 52. Domonkos MSK, 53. 
Iglói MSK, 54. Zborai MSK, 55. 
Beck MAC. 56. Antal BEAC, 57. 
Matuskovicz MAC, 58. Léránt 
MAC, 59. Fóthy MAC, 60. Marsik 
LASE, 61. Kozma UTE, 62. He
gedűs MSK, 63. Hammer LASE, 
64. Tóth MSK. 65. Eleőd MAC, 
66. Burkehrt R. HDV, 67. Som 
BBTE, 68. Benedek MSK, 69. 
Belloni MAC, 70. Zichy gr. MAC, 
71. Szabó MAC, 72. Harmat 
TFSC, 73. Gál FSC, 74. Radkai 
TFSC, 75. Győri MTE, 76. Fi- 
scher MTE, 77. Pritsch HDV, 78. 
Makray LASE, 79. Samra LASE,
80. Podolecz BBTE, 81. Zombori 
MAC, 82. Adelmann MAC, 83. 
Ványa TTE, 84. Balatoni MAC, 
85. Nagy LASE, 86. Zelkó BBTE,
87. Bucsek MTE.

A lesiklóverseny fontosabb
startszámai a következők:

1. Szepes Gyula MAC, 2. Bejczy 
MAC, 3. Ványa TTE, 4. Ruzsin- 
szky HDV, 9. Marsik LASE, 13. 
Tassonyi LASE, 15. Novák HDV,
21. Hegedűs MSK, 23. Burkehrt 
HDV, 27. Zelkó BBTE, 29. v 
Bánk MAC, 32. Járitz UTE. 34. 
Hargitai BBTE, 45. Adler-Rátz 
MAC. 46. BélyC ^ E ,  57. Szen
dey B. MSK. 'fÜy.^ieőd MAC. 62. 
Mezey BBTE, 65. Szepes Béla 
MAC. 71. Balatoni MAC, 73. Möh
wald HDV, 74. Bányász HDV, 76. 
Iglói MSK, 77. Burkhart HDV, 
79. Sipos MSK, 80. Kozma UTE,
81. Zichy MAC, 85. Torma MTE,
88. Glatz BBTE, 99. Dierolf MSK, 
106. Kadvány BBTE.

A bajnokságban
biztosan indul Szepes Béla is,

aki tegnap táviratban közölte a 
MAC-cal, hogy szombaton érkezik 
és a versenyen biztosan részt* 
vesz.
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Péntek, január 29.
Budapest 23 kw, 550.5 m: 9.15 6.:
m. kir. államrendőrség zenekará

nak hangversenye. Karnagy Szöllőssy 
Ferenc. 1. Rossiní: Regina, nyitány. 
2- Waldteufel: Szirénvarázs, keringő.
3. Barna Izsó: Blaha Lujza, népszín
mű-egyveleg. 4. Urbach: Ábránd De- 
hbes müveiből. 5. Noble—Campbell— 
Ccnnelly: Aludj kedvesem, foxrott.
"• Doppler Ferenc: Ilka, nyitány. 7. 
Hruby; Egyveleg Lehár müveiből. 8. 
■Wehle L.: Gyufák díszőrsége, fox in
termezzo. — 9.30 ó.: Hírek. — 12.05 
®-: Szmimoff Szergej „Volga” orosz 
oalalajika-zenekarának hangversenye. 
Zongorán kísér Szasa Gorodinszky.

Sasok, indulódal (zenekar és kő* 
*Us). 2. Csajkovszki: Valse semtimen- 
tale (zenekar). 3. Grodszky: Noctur- 
ne, duett (Kologrivoff és Pokorszky). 
f ' Falusi ünnep, egyveleg (zenekar 

kórus). 5. Csajkovszki: Gopak a 
•■Nazeppa” c. operából (Szasa Goro- 
őinszky). 6. Ponare: Hattyúdal (Vo- 
ronin Dimitrij). 7. Borodra: Dal a 
tatárjárásról (zenekar). 8. Szibériai 
hépdaloik (kórus zenekarral). 9. a) 
Hajnal a Volgár; b) Kimegyek a 
Folyóra (kórus és zenekar). — 12.25 

Hírek. — 2.45 ó.: Hírek, élelmi
szerárak, piaci árak, árfolyamhírek. 
r~ t ó.: „A  fehérruhás asszony” . El- 
osszéles. Irta és felolvassa S. Bokor 
■“lalvin. — 5 ó.: Hangverseny. Köz
reműködik Vinkovioh László (ének) 
?? Gál Marcell (hegedű). Zongorán 
®sér Polgár Tiblfr. 1. a) Hiúidéi— 
Hubay; Larghetto; b) Wieniawszki: 
Scherzo Tarantelle; c) Beethoven: 
Menüett. (Gál Marcell.) 2. a) Liszt: 
Doreley; b) Hubay: A cremonai he- 
p'-űs, ária. (Vinkovich László.) 3. 
. a‘0: Symphonie espagnole, Andante 
es Allegro non troppo. (Gál Mar-

4. a) Beretvás: Csák azért 
ILampérth Géza verse); b) Mur- 
gacs: I. Tükrös szív; II. Veszélyes a 

alatonon; III. A minap. (Vinkovich 
, asz ló.) — 6 ó.: „Szarvas mondák 

legendák”. Panka Károly dr. elö- 
oasa. — 6.25 ó.: Pertis Jenő és ci- 

?anyzenekarának muzsikája. — 7.20 
»A fagyásról” . Horváth Attila 

ur- előadása. — 7.50 ó.: Klasszikus 
operettrészletek. A Mándits szalon- 
zenekar hangversenye. 1. Offenbach: 
^zeP Heléna, nyitány. 2. Strauss Já- 
i-P?: Cigánybáró, egyveleg. 3. Mil- 

cker; A koldusdiák, egyveleg. 4. 
itenbach: Párisi élet, egyveleg. 5. 
lPpé: Boccaccio, egyveleg. 6. Le- 

g c3: Giroflé és Girofla, nyitány. — 
9 Gdry Árpád előadó-estje. — 
•5 o.: Az operaházi zenekar hang- 
i senyének ismertetése. — 10 ó.:

zeneművészet klasszikusai” . A  m 
ka’ ?Bera!láz tagjaiból alakult zene- 
... F hangversenye. Karnagy Dohná- 
de, Hruő dir. 1. Mendelssohn: Szél- 
stni ®s szerencsés utazás (Meeres- 
„  u« und glückliche Fahrt), nyitány. 
J  .^hubert—Dohnányi: Fantézia f- 
á,,, ' Brahms: II. szimfónia D- 
g  ’ °P- 73. — E hangverseny után 
^ S á n d o r  és cigányzenekarénak

Szombat, január 30.
j,,®'*'* ®,: A- rádió házikvintettjének 
hn>.^erKeni'e- — 12.05 ó.: Gramofon- 
szó'ST6rSSny‘ — 4 ó.: Gyermek j&b- 
5 ó° ia- (Harsányi Gizi előadása.) — 
r '+-r Turáni Társaság előadás3o- 
___ f-aban Pékár Gyula felelvasása, 
sem ^  ®'! Szalónzenekari hangver- 
ó.. yA“ -arriagy Bertha István. — 6.30 
A* ivr üzeri a rádió. — 7.15 ó.: 
let r -ap ar Elektrotechnikai Egyesti- 
zat-í ̂  Szakosztályanak előadássoro- 
T e t 1 JovHza György felolvasása: 

SzelJu?8'. Kondenzátor. Rezgőkör, 
hosst t^ tas* Rezgések. Hullám- 
chim Prekvencia”. — 7.45 6.; Joa-
szeti^r- hangverseny a Zeneművé- 
na„ „ . h°i3,kola nagyterméből. Kar- 
a ^s,°lt Nándor. Közreműködik 
Széri?emÜvészeti Főiskola zenekara, 
nes. a{  Sy„  Károly és Koromzay Dé- 
tok b ’ Hamlet, nyitány. 2. Változa- 
El5ajt^dűre zenekari kísérettel. 
Versed oz®nássy Károly. 3. Hegedü- 
Alfeavy magyar stílusban, op. 11., 
Finain° poco maestose, Románc, 
zav n á a a Zin®ara. Előadja Korom- 
ftegyedrW "  9 ó.: A  rádió külügyi 
Horváth Ra‘ T í Majd: zalaegerszegi 
rnn,,;,;. Rezső és cigányzenekarának 
Ö iS S 4**- ~  11 ó.: Francé Villani 
lést; o asznyelvű előadása: „Urna- 
cjtnem*,. aHisti italiani dél rines- 
yiliQ” alla carte di Mattia Cor-

Mai [eientesebb 
t ö l l i  kazvetliések

Hangversenyek:
7.40 ő.: Brünn:

seny.
W agner-hangver-

8.45 6.: Heilsberg: Hangverseny
régi zeneszerszámokkal.

9 ő.: Bécs: Francia mesterek
(Berlioz, Ravel, Debussy). 

9 ő.: Milánó, Torino, Trieszt: 
Hangverseny, A. Serató 
(hegedű) közreműködésével 

9.10 ő.: Stockholm: Spanyol zene.
Dalművek:

7 6.: Ostrava: „Luise” (Cihar-
pantier, 5 felv.).

8 ő.: Berlin: „Boris Godunov”
(Mussorgsky, 4 felv.).

8 ó.: Bukarest: Trisban és Izolda
(Wagner) (gramofon).

9 ó.: Róma: Három a kislány
(Schubert—Berté).

Könnyű zene, vidámság:
6.25 ó.: Heilsberg: Koncentrált ka

baré.
5 ó.: Bécs: Zenekari hangver-

7.30 ó.: 
7.40 6.:

8 ó.:
8.30 é.: 

10.30 ó.:

10.45 6.:
10.45 ó.: 
Jazz: 
10.25 ó.:

11 6.: 
11.15 ó.:
9.30 ó.:

seny.
Lipcse: Tarka-óra.
Bécs: Vidám farsang. 
Langenberg: Vidám-est. 
Strassburg: Operettest. 
Hamburg: Strauss-hangver- 
seny.
London (M ): Angol dalok. 
Berlin: Kabaré és slágerest

Bécs: Krall-jazz.
London (R ): Savoy-band. 
Berlin: Boronsky-jazz. 
Lipcse: Éterhullám-zene
(Theremin-rendszer).

Mit haliunk  
a jövő héten?

Vasárnap: 9 ó.: Újsághírek, kozme
tika. — 10 ó.: Egyházi zene és szent
beszéd. — 11.15 ó.: Unitárius isten- 
tisztelet. — Majd: Az operaházi ze
nekar hangversenye. — A szünetben: 
Zilahy Lajos tart előadást. — 2 ó.: 
Gramofon. — 2.45 ó.: Földmívelés-
ügyi előadás. — 3.30 ó.: Rádió sza
badegyetem. — 4.15 ó.: Zenedélután 
Hubay Jenő dr. budai palotájában. — 
5.20 ó.: Jeszenszky Sándor előadása.
— 5.45 ó.: Munkásdialegyletek. —
6.30 ó.: Bibó Lajos előadása. — 7 ó.: 
Jazz. — 7.50 ó.: A  Nemzeti Szín 
ház Kamaraszínháza előadásának 
(Gyöngykaláris) közvetítése.
Majd: Cigányzene.

Hétfő: 9.15 ó.: Hangverseny. —
12.05 6.: Cigányzene. — 4 ó.: Asszo
nyok tanácsadója. — 5 ő.: Révész 
Béla felolvasása. — 5.30 ó.: Egyházi 
zene. — 7 ó.: Német nyelvoktatás. —
7.30 ő.: Turry Peregrin előadása.
Majd: Az operaházi zenekar hang
versenye. — Utána: Esti zene (Kal
már Pál).

Kedd: 9 ó.: Hírek. — 10 ó.: Egy
házi zene és szentbeszéd. — 11.15 ó.: 
Görögkatholikus istentisztelet. — 
Majd: Az operaházi zenekar hang
versenye. — 2 6,: Gramofon. — 3.45 
ó.: Meseóra. — 4.20 ó.: Postászene
— 5.30 ó.: Dani bá’. — 6 6.: Cigány
zene. — 7 ó.: Halász Gyula felolva
sása. — 7.25 ó.: Basilides Mária dal
estje. — 8.: A Király Színház elő
adásának (Hawai rózsája) közvetíté
se. — Majd: Cigányzene.

Szerda: 9.15 ő.; Katonazeme. —
12.05 ó.: Házikvintett. — 5 ó.: Sza- 
lónzene. — 6 ó.: Lyka Károly elő
adása. — 6.30 ó.: Olasz nyelvoktatás.
— 7 ő.: A postás kultúregyesület
hangversenye. — 8.30 ó.: Felolvasás 
Tóth Imre emlékirataiból. —• 9 ó. 
Szórakoztató zene. — Utána: Ci
gányzene.

Csütörtök: 9.15 ő.; Szalonzene. —
12.05 ó.: Hangverseny. — 4 6.: D
Roller Erzsébet előadása. — 5 ó.: 
Földmívelésügyi előadás. — 5.30 ó.: 
Könnyű zene. — 7 ó.: Angol nyelv
oktatás. — 7.30 ó.: Az Operaház
előadásának (Wagner: Tannháuser) 
közvetítése. — Majd: Gramofon.

Péntek: 9.15 ó.: Postászene.
12.05 ó.: Balalajka-zenekar. — 4 ó.:
Novella (Illy János). — 5 ó.: Házi- 
kvintett. — 6 ó.; Gyorsírás. — 6.30 
ó.; Katonazene. — 7.45 ó.: Watzke 
Rudolf ária- és dalestje. — A szü
netben 8.45 6.: Külügyi negyedóra.
—• 10 ó.: Cigányzene. — 10.45 ó.: 
Szalonzene.

Szombat: 9.15 6.: Gramofon. —
12.05 6.; Szalonzene. — 4 ó.: Játszó
éra. — 5 ó.: Misszióselőadás. — 5.30 
ó.: Várady Zoltán dr. előadása.
5.50 ó.: Rádió amatőrposta. — 6.15 
ó.: D’Indy-emlékhangverseay. — 8
ó.: „Falu rossza” . Tóth Imre 3 fel- 
vonásos népszínműve. — Majd: Ci
gányzene.

Korcsol«4k. 
ródlik, sík,

i mindenféle

Kerékpárok, varrógépek, újak ég hnsináíwué- 
szállított árban. Eladás, vétel, csere. Nikkele
ié i ,  élesítés. Javítás 24 óra alatt. Esaanfald  
műszerésznél, Vnl., Dobozi-utca 7-3. Telefon- 

hivó József 381-52.

T U R IS T A S Á G

Vasárnapi kiMuiásnk
Pátria Turista Egyesület

Sítúra. Találkozás: 8 órakor a Ber
lini-téren, Vezető: Szécsi Jenő.

Uránia Síelő és Turista Társaság
I. Sí- és gyalogtúra a budai he

gyekbe. T.: 8.30 órakor a Széli Kál
mán-téren. V.: Urich Jenő. — II. 
Sítúra a budai hegyekbe. T.: 9 óra
kor a Berlini-téren. V.: Fuchs Nán
dor. — Az egyesület február 5-én, 
pénteken este 8.30 órakor saját helyi
ségeiben (VI., Teréz-körút 40.) Haj- 
dusika Tibor zeneszerző szerzői est
jének keretében vidám, műsoros tea
estélyt rendez, melyen vendégeket 
szívesen látnak. Beléptidíj nincs. Tea- 
jegy 1.20 pengő.

Duna Sport Club
I. Fekete hegyek, hő esetén jó 

síezők részére. T .: 8 órakor a Banán- 
toronynál. V.: Dánielis Géza. — II. 
Budai hegyek, csak hó esetén, kezdő 
síezők részére. T.: 8 órakor a Ba
nán-toronynál. V.: Szigeti László.

Magyarországi Kárpát Egyesület
Börzsöny-osztály: Ügyeletes a kő

hegyaljai menedékházban Linnert Jó
zsef. — Újpesti osztály: Túra a pilisi 
hegyekben. T.: 7 órakor az újpesti 
hídnál. V.: Pollatsek M. — Fátra- 
osztály: Hűvösvölgy, Nagyszénás,
Zsíroshegy, Solymár. T.: 9 órakor a 
hűvösvölgyi vili. végállomásnál. V.: 
Vámos László. — Pénteki asztal: Hó 
esetén sítúra a budai hegyekben. V.: 
Stem Ferenc. — Újpesti osztály f. é. 
február hó 9-én tartja közgyűlését 
helyiségében: Újpest, Károly-utca 27.

FTC
Tétényi dombvidék. Találkozás: 7 

óra 20 perckor a Gellért-téren. Vez.t 
Róna József. — Óbuda, Hármasha- 
tárhegy, Csúcshegy, Óbuda. Találko
zás: 8 óra 30 perckor a Berlini-téren. 
Vezető: Fischel Géza. (Hó esetén
sível.)

Vívó és Atlétikai Club
Budai hegyek. T.: 8 órakor a Ba

nántoronynál. V.: Malek S. Kedvező 
hóviszonyok esetén sítúra.

Magyar Turista Egyesület
Központ: Budai hegyek. T. 9 órakor 

a Zugligetben. V.: Csucsy József. — 
Sasok: Hűvösvölgy, Nagyszénás, Hű
vösvölgy. T.: 9 órakor a Hűvösvölgy
ben. V.: Török Mária. — Vándorfiúk: 
Csatlakozás a központi túrához. — 
Lomnici csoport: Kirándulás a bör
zsönyi hegyekbe. V.: Feistel István. 
Bővebbet a csoportnál.

A  Velencei tó 
vasárnapi sportja

D é l e l ő t t :  I. A  Velencei tó 
körülkorcsolyázósa. a) Csapattúra 
gyorskorcsolyázók részére. Indu
lás reggeli után Agárdról. Út
irány: Gárdony —  Kisvelence —  
Sukoró —  Pákozdi sziget —  Kaj- 
tori csatorna —  Dinnyés —  
Agárd.

b) Csapattúra sétakorcsolyázók 
részére. Indulás Velencéről 8.20- 
kor. Útirány: Gárdony —  Agárd 
(reggeli) —  Dinnyés —  Pákozdi 
sziget —  Agárd.

II. Fakutyázás. Velence —  
Gárdony —  Agárd (reggeli). Ver
senyek az agárdi öbölben. Szél
vitorlázás.

D é l u t á n :  III. Sétakorcsolyá
zók részére. Barangolás a tó je
gén. Agárd —  Pákozdi sziget —  
Sukoró —  Agárd között. IV. 
Gyorskorcsolyázók részére. Ciká- 
zás a tó jegén: Agárd —  Velence 
és vissza. V. Fakutyaversenyek. 
3 órakor: Agárd —  Pákozdi szi
get —  vissza. 4 órakor: Agárd —  
Sukoró —  vissza. VI. Hockey- 
tréning. —  Indulás Budapest- 
Délivasútról, külön kocsiban, fél
árú jeggyel 6.40-kor III. osztás 
lyon és 9.30-kor sínautóval II. 
osztályon. Visszaindulás Agárdról 
délután 3 órakor vagy 7.19-kor, 
szintén külön kocsikkal III. osz
tályon. Kiadások: reggeli 50 fil
lér, ebéd 1 pengő, vasúti jegy 
2.60 pengő, illetve sínautőhaszná- 
lat esetén 3.25 pengő. Összes költ
ség tehát 4.10 vagy 4.75 pengő. 
Jelentkezés csoportos utazásnál 
szombat délig, Agárd fürdő-, 
sport- és wekend-telep irodájában, 
Budapest, IV., Váci-utca 39. sz. 
(telefon 835— 18, 835— 19), míg 
egyénenkénti utazásnál a Déli 
vasút előcsarnokában, indulás 
előtt 15 perccel.

BBTE
Barangolás a Velencei-tó jegén (fa

kutya, vitorlásszán és korcsolyával). 
Velence, Sukoró, Agárd, Gárdony. T.: 
6.20 órakor a Délivasútniál. V.: Fa
ragó Ferenc. ,

Budapest Sport Egyesület
Remetehegy, Hárrn ashatárhegy,

Hűvösvölgy. T. 8.45 órakor az újlaki 
templomnál. V.: Kardos Géza.

Magyar Munkások Turista 
Egyesülete

Háromnapos túra (munkatúra a 
gesztesi várromhoz). T.: 31-én 8 óra
kor a kelenföldi pályaudvarnál. V.: 
Albuczi Ferenc.

Sólyom Turista Egyesület
1. Irhásárok, Makkosmária, Zugli

get. T. 8.30 órakor a Farkasréten. V.: 
Wollák Ignác. — 2. Farkasvölgy, 
Budakeszi, Zugliget. T.: 9.30 órakor 
a Farkasréten. V.: Uren József. — 3. 
Túra a budai hegyekbe (hő esetén 
sível). T.: 8.30 árakor a Széli Kál- 
mán-téren. V.: Metz János.

Hungária Turista Egyesület
Sítúra a Hármashatárhegyre. T.s 

8.30 órakor az újlaki templomnál. V.: 
Huber F.

Előadást rendez ma, pénteken, fél 9 
órai kezdettel vetített képekkel a 
Duna SC. Az előadást „Rosengarten” 
címen dr. Mezei Iván dr. tartja a 
klub helyiségében, Lipót-körút 4. —
Belépődíj nincs, ruhatár 30 fillér.

Nem sikerült 
az első próbálkozás — 
Norman Smith 
folytatja kísérleteit

A szakértők szerint egyenesen 
a csodával volna határos, ha 
Smith megjavítanáCampbeli világ
rekordját

— Saját tudósítónktól —■

Két éve épül az ujzélandi mil
liomos ültetvényes, Norman 
Smith világrekor-autója. Közel 
egy éve teljesen elkészült a gép, 
de nemcsak apró konstrukciós 
hibákat kellett kiküszöbölni, ha
nem baj volt a motorral is.

A Napier— Lyon 12 henge
res kompresszoros verseny- 
repülőgép-motor hadititka az 

angol tengerészeinek

és így Smith csak hosszas tár
gyalások és garanciák után ka
pott egy példányt a fantasztikus 
teljesítményekre képes motorok
ból. Sokan már hónapokkal ez
előtt tudni vélték, hogy Smith 
motorja teljesítmény dolgában 
nem ér fel a Campbell-féle Blue 
Bird motorjával és ezért sem 
valószínű, hogy az ujzélandi re
kordaspiráns sikert érjen el. 
Valószínűtleníti Smith világre
kordját még az is, hogy áram- 
vonalidomozása, karosszériája 
majdnem hajszálnyira megfelel 
a Segrave-féle Arany Nyílnak és 
így még ugyanolyan motort fe l
tételezve sem indokolja semmi, 
hogy a Napier Lyon gyorsabb 
legyen, mint az Arany Nyíl, 
vagy éppen a Kék Madár.

Smith tegnapelőtt próbálkozott 
meg először az Auckland melletti 
70 km. hosszú tükörsima homok
parton, de többszöri próbálkozás 
után sem volt képes túlhaladni a 
342 km-es átlagsebességet és így

messze elmaradt Campbell 
395.466 km-es világrekordjá

tól.

Közvetlenül a kísérletek után 
alapos vizsgálatnak vetették alá 
a motort, amikor is kiderült, 
hogy a gyújtás nem volt teljesen 
rendben és

a motor nem kapta azt az 
előgyujtást, melyre teljesít
ménye maximumának k ife j

téséhez szüksége van.
Smith természetesen nem 

hagyja abba a kísérleteket. Csak 
újabb szélcsendes és hűvös nap
ra vár, hogy újra megpróbálkoz
zék. A  szakértő szerint a csodá' 
val _ volna határos, ha Smith 
valóban túlhaladná Campbellt, 
viszont számításba kell venni 
azt is, hogy Ujzéland messze van 
és az ottani villanyórák talán - 
nem járnak pontosan.

Ha sikerül is Smithnek a v i
lágrekord, Campbell haladéktala 
nul kész megadni a kontrát, de 
számolnia kell Kaye Donnal is, 
akinek Sunbeam-gyártmányú Sil- 
ver Bulletje már majdnem készen 
van. A Silver Buliét pedig —  
megesküsznek erre a wolver-

hamptoni SunbeamUnd-ben —« 
400 km-en felüli sebességre Is 
képes. Vederemo . . .

Gar Wood
(Miss America)
-  178.280 km!

— Saját tudósítónktól —
A motorcsónakvilágrekordért foly

tatott angol—amerikai mérkőzés 
újabb állomáshoz jutott. Távirati 
jelentések szerint Gar Wood, a Miss 
America nagyszerű vezetője 178.280 
km-es átlaggal futotta be oda-vissza 
az előírt egymérföldes távot és 
ezzel majdnem egy egész kilométer
rel javította meg Kaye Don tavaly 
felállított abszolút motorcsónak vi
lágrekordját, melyet a nagynevű 
angol versenyző a Miss England vo
lánja mellett ért el.

Az angolok természetesen a közel
jövőben nekilátnak, hogy kikösnöj- 
rüljék a csorbát. Az angol motor
sport nem kisebb eredményekkel di
csekedhetett, mint azzal, hogy a vi
lág leggyorsabb autója (Camp
bell), leggyorsabb motorkerékpárja 
(Wright), leggyorsabb repülőgépje 
(Stainforth) és leggyorsabb motor
csónakja (Kaye Don) angol gyárt
mány. Gar Wood most fájdalmas 
léket hasított a dicsőség eddig foly
tonos lobogójába, Sir Charles War 
kefield, az angol motorcsónak világ* 1- 
rekordüzem nagy mecénása —  újra 
kinyitja a bukszáját.

A Kispesti AtbleUkai Club auto
mobil- s motoreportszakosztálya febr.
6-án, szombaton este 8 órakor osztja 
ki vacsora keretében az 1931. évi 
túrabajnokeága díjait klubhelyisége 
nagytermében (Kispest, Űllői-út 156). 
A KAG motorosztálya a klub kebe
lén belül megrendezett túrabajnokság 
tavalyi sikerén felbuzdulva elhatá
rozta, hogy az idén is rendszeresíti 
azt abból a célból, hogy túramotoro- 
zás propagandája minél szélesebb- 
körű legyen.
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Mai m űsor
NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) A makrán.

K tK iA k Í s ZINHAZ: (háromn. 8) Por*
cellán (K 20).

VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Trubadúr.
VÍGSZÍNHÁZ: (8) Fizessen nagysád.
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) A  tóroekőt 

menyasszony.
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Í8) Hawai' rózsái*.
FÖV. OPERETTSZrNHAZ: (8) Maya.
ANDRASSYUTI SZÍNHÁZ: (9) Baker*

BETHLENTSBI SZÍNPAD: («. 9) Kaesa* 
ntca 13.

ROYAIa ORFEUM: (fél I, tél 9) S Ja
neiro.

KOMÉDIA ORFEüMs (fél »  Rótt «s 
Tábori.

STEINHARDT SZÍNPAD: (háromn. t> 
Steinbardt,
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Heti probléma
—   ̂ Műkorcsolyázóink 
csak az óceánon van
nak túl, vagy a nehe

zén is ?

i O K
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Ping-pong csikók
után kiált a prágai vereség, mely 
legnemzetibb sportágunk patinás 
babérjait tépázta meg. Hiszen 
gondolhattunk v o ln a .. .  A prá
gai izzó légkörben felőrlődött az 
öreg pongosok tépett idegzete. A 
reszketeg lábú aggastyánok meg
roggyant térdekkel lihegtek, vén- 
ségükbe fulladt energiával, ősz 
becsavarodott harci kedvvel. 
Minden tiszteletünk tisztes Bar
na bátyánké, de immár itt volna 
az ideje, hogy átadja a helyét 
fiataloknak. Nem lehet elvégre a 
végsőkig ragaszkodni a krekkek
hez, csak azért, mert dicső múlt 
áll mögöttük. Az öreg Szabados 
is jobb lenne, ha asztmáját ke
zeltetné valamely magaslati leve
gőjű helyen. Bellák is inkább lel 
hetné örömét unokái körében, 
mint a prágai aréna idegtépő le
vegőjében.

Igen, gyerünk a csikókkal! 
Gyerünk az utánpótlással! Nem 
akarunk hosszú nadrágos ping- 
pongozót látni! Ha egy atléta 
megnősül, vége! Ha egy ping
pongozó leérettségizik —- vége! 
Végre meg kell már szervezni az 
elemi fokú iskolák országos köz
pontját, hogy az utánpótlás mi
előbb visszaadja nekünk régi 
klasszisunkat.

Még szerencse, hogy azért akad 
utánpótlás. Ügy halljuk, Kehr- 
ling végre visszavonul a tenisz
től és ezentúl csak pingpongozni 
akar.

M ára pingpongban is
kezd a világ a fejünkre nőni. K i
bírhatatlan, hogy milyen tanulé
konyak ezek a népek. Hiába va
gyunk szemfülesek és hiába kez-

Hulljon le a lepel!

Megmagyarázzuk, miért 
kaptak ki a pin
5 :0 -ra

Nem fukarkodunk:
4~íéle magyarázatot adunk

—  Saját magyar-ázónktól —

mar
sze-

Hát kikaptak. 5:0-ra!
Most már biztos.

Bevalljuk, először nem akartunk 
hinni a fülünknek. Most 
kezdjük hinni, mert saját 
műnkkel láttuk, hogy számos 
ping-pongterem redőnye félárboc
ra volt eresztve a gyász jeléül.

Már kezdjük érteni
is a dolgot. Sőt már annyira ért
jük, hogy meg is tudjuk magya
rázni. Hiszen annyira érthető a 
dolog, hogy magunk sem értjük,

hogy hogy
nem lehetett ezt azonnal meg
érteni.

Első magyarázat:
Számos magyarázatunk közül 

már az első
elégséges hozzá, hogy tőle azonnal 
nappali világosság gyűljön a nyá
jas olvasó agyában, ahol netán

még mindig homály dereng 
sötét

eredmény után. 
hogy az asztali

Arról van szó, 
teniszezőnkek

megesett
a szíve a futballistákon, akikre 
azóta a bizonyos olasz meccs óta 
minden más sportág undorral né
zett le, mondván:

„F uj, 5:0-ra is csak ti tud
tok kikapni!”

Pingpongosaing merő kollegiali
tásból megmutatták most, hogy 
ők is tudnak.

Megesszük-e asz egyiptomiakat ?
avagy

Evés közben jön meg az étvágy

Mariássy kapitány: Gyerekek, nem fogja  megfeküdni a 
gyomrotokat az amatőr becsinált meg a bécsi szelet?

Nagyevők karban: A dehogy, kapitány úr, hisz ez nekünk 
csak előétel volt.

van

Második magyarázat:
Derék asztali teniszezőinket 

politikai meggondolás
vezette. Most folynak a csehszlo
vák-magyar kereskedelmi tárgya
lások. Az egyezmény újbóli meg
kötése mindkét nemzet érdeke, de 
a prágai szakkörök szerint nekik

nem annyira, mert csökkent a ma 
gyár fogyasztók

felvevőképessége.
Derék pinges-pongosaink meg
mutatták, hogy ez nem áll. Olyan 
nagy felvételt csináltak

ruhaneműekben,
mint még soha. Hadd lássa az 
csehszlovák textilipar, hogy

még nálunk felvevő- 
képesség.

Ezt a kis felvételt ők úgy se vet
ték fel.

Harmadik magyarázat:
Kitűnő pingele-pongozóink lel

két
az olimpiai gondolat

és a magyar színek olimpiai kép
viseletének szükségessége lengte 
át. Ámbár a gyepesfejű illetékesek 
mindeddig még nem pótolták az 
olimpiai program

tátongó hiányosságát

dünk el valami sportágat, rögtön
az angolok után és az összes többi 
nációk megelőzésével, eleinte ve- 
zérkedünk, vezérkedünk, osztón 
egyszer csak utolérnek a többiek. 
Valamikor az olasz válogatottat 
7 :l-r e  vertük.: Most? Jobb arról 
nem is beszélni. Atlétikában? 
Szegény jó  Mudin Imre méterek 
kel verte a németeket, pedig épp
hogy megdobta a U  métert. Most? 
Darányi Jóska tizenötfelet dob, de 
á fránya Hirschfeld meg sem áll 
a 16-nál. Vízipóló? Addig henceg
tünk a világhegemóniával, míg 
Amsterdam le nem hűtött. XJjab- 
bán a pingpong lett nemzeti spor
tunkká és krach, Prágában ezt a 
hegemóniánkat is készre csinálták 
a tanulékony csehszlovákok. Most 
még a kardvívás marad nekünk 
de mi lesz, ha ezt is kezdik majd 
megtanulni a népek?

Valami új sportág után kell 
nézni! . . .

Jaj
—  Hol lesz az egyiptomi meccs ?
—  Pasa-réten . . ,

Hogyan?
—  Rémes, hogy idegesítette a 

közönség asztali teniszezőinket 
Prágában!

—  Hogyan? Berohantak a pá
lyára?

Nem érti
—  Nem értem, miért úsznak a 

tűzoltók!
—  Ugyan! Hát nem hallottál 

már olyasmit, hogy a bátor tűz
oltó úszva mentett meg valakit a 
lángteng érből? . .  .

Visszhang
—  Nagyon tud ping-pongozni ez 

a  Lauterbach!
>— . . .  bahh!

Tűz van! Tűz van! Lángokban áll 
a futballsport épülete!

De a tűzoltók már a helyszínen vannak

(p ing-pong!!!), a pongosok 
azért

nem nézik le a többi sportágat s 
ha leeshetik révükön valami kis 
valuta az olimpiai alapra, nem 
nézik a fáradságot, nem nézik az 
ellenfelet,

nem nézik
a labdát, ha kell küzdenek, ha kell 
lazsálnak. . .

Prágából nyert legsajátabb ér
tesülésünk szerint az 5:0-ás mér
kőzés előtt kötött

megállapodás
vasárnapi döntőmérkő- 
amelyek a magyar csa-

szerint a 
zéseknek, 
pat

áldozatkészsége
révén jöhettek csak létre, tiszta 
bevételéből egyharmadot kap a 
magyar csapat, amelyet Mechlo- 
vits kapitány javaslatára

könnyed és nemes
mozdulattal az olimpiai kiküldeté
sek javára ajánlanak fel. A  meg
állapodás eredetileg

Lapzártakor értesülünk, hogy a futballsport épülete lángban áll. Nem akarunk hencegni, de 
hírszolgálatunk gyorsaságára vall, hogy máris itt adhatjuk helyszíni felvételünket A  nyájas ol
vasó képünkön jó l  lathatja, hogy a ház ugyan ég, de közvetlen baj azért nincs, "mert az oltási 
munkaiatok m ar megindultak. Kivonult a tűzoltóság Tibor és K enyeres főcs&vezetők vezérlete 
alatt, a mentőautó is jt t  van Lázár Andor dr. főorvossal. A tűzoltók vállvetett munkával sietnek 
a ház megmentesere, szivattyú, veder, csákány, mentőponyva, csáklya, minden itt van. Igaz, hogy 
a szivattyúból nem _akar jönni a víz (vájjon m iért?), hogy egyik tűzoltó a másikat akadályozza, 
de annyi v isz . Legfeljebb leég a ház.

ugyan
5:4-es vereségre szólt, de pinge- 
zőinket

elragadta
az áldozatkészség. Hátha a rende
zőség jókedvében

felül fizet.
A jótékony célra való tekintettel... 

Negyedik magyarázat:
Erről már eleve kijelentjük, 

hogy
ez teljesen valószínűtlen;

Hogy t. i. a csehszlovák csapat 
jobb volt. Hát, úgy-e, ilyen kép
telenséget el sem lehet képzelni. 
Hogy a mi

verhetetlen
asztali teniszezőink? . . .  Nevetsé
ges! Ezt nekünk nem lehet be
beszélni. Majd!

Ha ezt még egyszer 
meg tudják csinálni. Akkor talán!

Sízők! Ö rü ljetek I
A hóviszonyok gyökeres javu
lása már csak napok kérdése

Megnyugtathatjuk a sízni óhaj
tó közönséget, hogy a gyalázatos 
hóviszonyok már- nem tartanak 
sokáig. Az Izlandi félsziget felett 
összegyűlt

minimum
már úgyis hetek óta rosszalólag 
pislog át a kontinens felett lazsáló 
ciklonra, amely pedig elég jól áll, 
de fukar és nem akar szegény sízők. 
nek semmit sem leejteni. Néhány 
napon belül a minimum minden 
bizonnyal odavág neki és akkor a 
síláz maximuma a Normafa felett 
fog  kulminálni.

Sürgönyjóslat: A  hóviszonyok 
gyökeres javulása várható. Meg
jósoljuk, hogy néhány napon belül 
a budai hegyekben is egész más 
hó lesz.

Február hó.




