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Barna Győző
az 1932. év asztali tenisz világbajnoka

Tegnap 
este fél 10-kor 
megérkezett a WSC 
teljes csapattal/ 
frissen

Ma délután fél 3 órakor játszanak 
a bécsiek az Egyiptomba  ̂készülő 
profi kombinált ellen, utána rög
tön autóbuszba ülnek s visszatér
nek Bécsbe

11 játékos, a híres Franzl a kapus, 
csikócsatárok s Kellinger center- 
half helyre akarja állítani
tekintélyét

Annyit tudtunk, hogy autóbusz 
szállítja Dornbach kitűnő csapa
tát Becsből a magyar fővárosba. A  
Vörösmarty-térre esti fél 9-kor 
másodpercnyi pontossággal meg is 
érkezett a menetrend szerinti autó
busz, de az Egyiptomba készülődő 
válogatott csapat mai vendégeit 
hiába kerestük benne.

—  Nem velünk jönnek a futbal
listák —  világosít fel a sofőr — , 
külön autóbuszt béreltek magúk
nak s azzal jönnek. A magyar ha
tárnál elhagytuk őket. Nemsokára 
nekik is jönni kell.

a • *
■— Még nincsenek itt —  mondja 

a szállóportás — , bár már itt kel
lene lenniök, hiszen 8:h0-re jelez
ték őket.

—  D efekt?  —  tűnődünk el közö
sen, hiszen jő  félóra idő van a tű
nődésre, de fél 10-kor pontban 
végre megérkezik a bécsiek autó
busza. Oldalán nagy tábla: Son-
d erfah rt (Különjárat).

20 személyes autóbusz, 20 férfi 
és két hölgy. Játékosfeleségek. — 
Frissen száll ki mindenki a kocsi
ból, noha az utolsó pillanatban a 
vártnál kissé többen kaptak ked
vet a budapesti kiránduláshoz és a

összes legújabb típusú bel- és fl 
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

— Saját tudósítónktól —

végén kissé szűknek bizonyult a 
kocsi. Kérdéseinkre megtudtuk, 
hogy bár csak 20 hely volt, mind a 
22 személy ült, ami azt jelenti, 
hogy kettőnek más ölében kellett 
ülni. Tovább nem mertünk kérde
zősködni, de a vezetői nyilatkozat
ból megtudtuk, hogy a csapat min
den tagja egészséges, friss és nem 
törte össze a hétórás utazás.

Franzl, a sokszoros válogatott 
kapus az elsők között száll ki a ko
csiból. Kitűnően érzi magát és kí
váncsi régi jó  ismerőseire, a ma
gyar válogatott csatárokra. A  ma
gyar közönség legutóbb még az 
Admira színeiben látta Franzlt, 
Kestner szakosztályvezető megma
gyarázza a klubcserét:

—  Franzl fizetését le akarta 
szállítani az Admira, de ő nem fo 
gadta el. így  került hozzánk. Na
gyon keményfejű gyerek. Makacs 
jellem. Most talán nincs a legjobb 
formájában, de még lehet, hiszen 
csak 26 éves.

Kestner nyilatkozik az esélyek
ről:

—  Győzelemre nem merünk 
gondolni, de remélem, hogy szép 
játék lesz. A csapat nem rossz, 
hiszen Temesvárt ® Ripsnsiát 
h:0-ra és 1 :2-re verte s legutóbb 
az Arany Serleg-mérkőzésekben 
győzött. Jó futballt játszik és azt. 
hiszem, megfelelő tréningtársa 
lesz a magyar csapatnak. A fede
zetsor a csapat legjobb része, ez 
feltétlenül megüti a nemzetközi 
mértéket, a többiről már nem

sport-, korcsolya-,
f l  fi hockl-,túra-,vadásx-

fi cipők és csizmák
■  v íz h a tla n  m inőségben

f i i  fi Jakabovicsnál,
B  Wessslényl-utca 35. «*■

„Egyesületeknek árengedmény"

Kispest csapata értékes 
játékkal mutatkozott 
Belgrádiban, de a g y ő z e l 
met nem tudta m e g s z e 
rezni a jugoszláv bajnok
kal szemben
Beogradski SK-Kispest 1:0 (1:0)
Kellem etlen védelm i hibából eredt a m ér
kőzés egyetlen gólja — Kispest csapata a 
játék nagyobb részében fölényben volt, 
de nem tudott eredm ényt elérni — A kö
zönség lelkes tapssal jutalm azta a csapat 
játékát — A kornerarány 7:3  a m agyar 
csapat javára  — A m érkőzés gólját & 33. 
percben M arjanovics lőtte
Belgrád, Jugoslavia-pálya — 5000 néző —
Bíró: Azenovics

—• Telefon jelentésünk —

merném mondani, hogy egyen
rangú ellenfele a magyar váloga
tottnak.

A csatársor csikói iránt érdek
lődünk. K estner szakosztályvezető 
rámutat a 19-ik évében járó Semp
ra, a középcsatára:

—  Ez Összesen lk  napos. (Ne
vet hozzá.) Vagy legalább is nem 
sokkal több. De a kedvéért eladtuk 
a sokszoros válogatott Hanélt.

„E dy”  Kannhauser, a régi vá
logatott kapus osztja ki a szobá
kat a fiúk között. Ő edző, intéző 
és masszőr egy személyben. Dolga 
végeztével szívesen beszél régi 
pesti emlékeiről.

—  Legutóbb 29-ben jártunk 
Pesten. Augusztus végén két mér
kőzést játszottunk itt. A Hungá
riától kikaptunk $:0-ra, de a Bocs
kait m egvertük 9 :l-re . Azelőtt 
25-ben voltunk itt és az FTC-t 
vertük el 5:0-ra. Most szerényebb 
eredménnyel is beérnők.

A  csapat éppen 11 emberből áll. 
A  Nemzeti Sport által már jelzett 
legjobb WSC-összeállítás: Franzl
—  Schilling, Purtz Dumser,
Kellinger, Mahal —- Gelbenegger, 
Peumy, Semp, Spona, Pillweín.

Kellinger fogadkozik még, hogy 
jóváteszi rossz budapesti ‘ szerep
lését :

—  Ma se értem, mi volt velem 
azon a válogatott mérkőzésen. 
Alig találkoztam a labdával. Most 
majd jobban fog  menni, meglát
ják.

Érkezés után vacsorához tilt a 
társaság s korán nyugovóra tért. 
Ma a mérkőzés után azonnal autó
buszba ül s a pályáról egyenesen 
Becsnek veszi irányát, ahová így 
még éjfél előtt meg fog  érkezni. 
Ha nem késik többet, mint ide- 
jövet. Am ire , viszont van esély. 
Ha csatáraink gondoskodnak róla, 
hogy hazamenet nehezebb legyen 
a WSC autóbusza néhány góllal. 
(Folytatása a 2. oldal U. hasábján)

A Somogy múltkori, belgrádi ven
dégszereplése után nem sok bizalom 
kísérte Kispest csapatának szereplé
sét sem. Különösen a tegnapi, Beo- 
gradski mérkőzés elé nézett aggódás
sal a magyar futballtársadalom, hi
szen már mindenki jól tudja, hogy a 
belgrádi csapatok, különösen pedig a 
bajnok BSK, milyen játékerőt képvi
selnek. . . .

Kispest azonban megmutatta, hogy 
ennek az aggodalomnak nem volt 
Igaz alapja. A csapat minden tekin
tetben megállotta a helyét nagy el
lenfelével szemben. Nem sikerült 
ugyan a vereséget elkerülnie, ez a 
vereség azonban nem szégyenletes, 
sőt nem is súlyos. A  jugoszláv baj
noktól egyetlen góllal kikapni még 
nagy csapataink szereplése esetén 
sem tartozna már a megleptések 
közé. Kispest érdeme annál nagyobb, 
mert a csapat a játék nagy részében 
nemcsak egyenlőrangú ellenfélnek 
bizonyult, de felül is tudta múlni 
ellenfelét.

A  mérkőzésről az alábbi telefónje- 
lentésünk számol be:

Belgrád, január 30.
Szép idő kedvezett a mai mérkő

zésnek, amelyet a Jugoslavia, pályá
ján rendeztek meg a vendéglátók. 
Ennek a pályának kellemetlen tu
lajdonságát, hogy a talaja nagyon 
göröngyös, az itt jár magyar csa
patok már jól ismerik. A  mieink is 
megismerték most s mondhatom, 
hogy az eredmény kialakulásában 
nagy része is van a pálya talajá
nak.

A közönség nagy szimpátiával 
fogadta a pályára futó csapatot, 
amely a középről szokásos módon 
üdvözölte az eléggé megtelt néző 
teret. A helyválasztásra került ..a 
sor, amiben a hazaiaknak kedvezett 
a szerencse. Ekkor vettük észre, 
hogy Ruzsics helyett Azenovics je
lent meg a pályán, hogy a játékot 
vezesse, melyre következő össze 
állításban állott ki a két csapat:

BSK: Garavics —  Jovanovics, 
Radóvanovics —  Popovics, Avra- 
movics, Gyergyovics —  Irdanovics, 
Sotirovics, Burjadanovics, Marja
novics, K. Popovics.

Kispest: Dénes —  Rozgonyi
Hunyadi —  Vági, Purczeld, Keresz
tes —  Paczolay, Dormos, Kormos, 
Fürtsner, Serényi.

A  Kispest nagy lendülettel kezdi 
a játékot. Már az első percben le 
rohan Serényi, de a beadás a kapus 
kezébe viszi a labdát. A  csapat 
igyekszik a talajon játszani, ami 
ezen a pályán helytelen taktika, 
így  változatossá válik a játék 
Kormos szökteti Paczolayt, de a 
szélső centere kapu mellé jut. A  7. 
percben Dénésnek nyílik alkalma 
tudását bemutatni, mert Marjano 
•vics kapura lő ,de a labda a kapusé 
A  hosszas mezőnyjátékban most ki

tűnik, hogy a fbíró nem egészen 
jól látja el tisztét. Sok tévedés 
akad játékvezetésében, ami feles- 
egesen állítja meg nem egyszer a 

játékot. A  Purczeld— Serényi—  
Kormos-támadás szép, de kapu 
mellé kerül a labda. Az ellenfél 
támadásai nyomán remek lövések 
szállnak a kapura. Dénes Sotirovics, 
majd meg Popovics labdáját védi 
szépen, hogy tapsot is kap érte.

A  33. perc hozza a mérkő
zés egyetlen gólját.

Hunyadi elnézi a dolgot, rosszul 
lép be, Sotirovics jó helyzetbe ke
rül lövéshez. A labdát Dénes most 
is mégakasztja, de pontosan

Marjanovics elé, aki a 
hálóba vágja. (1 :0 ),

A gól után a csapat nagy igyekezet
tel játszik, sokat támad, de nem 
tud eredményes lenni.

Szünet után azonnal fö 
lénybe kerül Kispest.

Ennek a fölénynek a gyümölcse 
sem érik azonban meg. A 10. perc
ben Serényi lövése már-már egyen
lít. de a kapufáról pattan vissza a 
labda. Nincs szerencsénk! Csinál
hatunk bármit, rúghatjuk egyre- 
másra a kornerekét, semmi sem 
hoz sikert. A  Beogradski szélsői
nek gyors lefutásai ‘ veszélyesek 
ugyan, de a védelem most résen 
van minden megmozdulásnál. A 80. 
percben olyan nagy a nyomás, 
hogy Purczeld is lövéshez jut, sőt 
lövése igen jó, de elkerüli a kaput. 
A  játék képe állandóan ugyanaz*, 
mi sokat támadunk, de eredmény
telenül, a Beogradski veszélyes ki
rohanásokkal ijesztgeti védelmün
ket. A  44. percben újra helyzetünk 
akad. Most Kormosán a sor, hogy' 
kihagyja. Néhány lépésről is kapu 
mellé tudja küldeni a labdát. A 
Beogradski jól védekezik 6 meg
őrzi az előnyét.

Kornerarány 7:4 a javunkra.

N éhány m egjegyzés
Andrejevics dr.: Kispest szépen 

játszott és megérdemelte a közön
ség szimpátiáját. A  balszerencsét 
azonban nem tudta legyőzni.

Ruzsics, a BT elnöke: . Kispest 
csapata volt a jobbik a mezőnyben

Niederlander, a szövetség tit
kára: Kispest jól megállta a helyét, 
sőt még erre a vereségre sem igen 
szolgáit rá.
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Én csak annyit tehetek hozzá
az idegenek nyilatkozatához, hogy 
a gyengébben játszó csapat győzött 
ezen a mérkőzésen. Hogy ez a meg
állapítás helyes, bizonyítja a közön- 
eég magatartása is, amely a játék 
végén a levonuló Kispestet tapssal 
kísérte az öltözőjébe. A vereség 
tehát érdemtelen volt, de érthető.

A  Kispest ragaszkodott a földön 
való játékhoz, ezen a talajon pedig 
ez nem jó taktika. A BSK nagy 
lendülettel, hosszú rúgásokkal ját
szott, többre is ment, bár a gól el
érése szerencsés körülmények között 
sikerült csak neki.

A  mi csapatunkban a védelem 
tagjai közül

g§J
1»®IÉL Vasárnap, 1932 január 31.

N agy helycserék  
az angol liga 
vezető csoportióban

Csak Everton őrzi biztosan első 
helyét A Skót Kupa nem ho
zott betörést

— Telefonjelentésünk —

Dénes és Rozgonyi játszott 
ki igen jó  formát.

A  halfsor szorgalmasan végezte 
dolgát, a csatársorban pedig Seté
nyinek, Kormosnak és Fürstemek 
ment a játék. Kár, hogy Serényi 
kevés labdát kapott, mert ma 
nagyon jó napja lett volna kellő 
foglalkoztatás mellett. Paczolay 
éppen ellenkezőleg volt. Nem sike
rültek megmozdulásai.

A  BSKmak nagyon jó a védel 
me, a csatársora pedig félelmetesen 
tör kapura. A két szélső nagyon 
gyors, a belsők közül pedig Marja- 
novics tűnt ki.

Mayer Béla.

A BT Jubiláns közgyűlésén, feb 
ruár 7-én, Dietz Károly dr. képvi
seli az MLSz elnökségét, aki a ju
bileumi plakett egy példányát is 
átadja a jubiláló testületnek.

* Hyperol szájvíztabletta ideá 
lis száj- és torokfertőtlenítő.

A  KÖLASz ünnepi vacsoráján, 
amelyen a tízéves jubileumát ün
nepli Kovács Mihály, az -alszövetsóg 
elnöke, Tibor Lajos társelnök vesz 
részt az MLSz képviseletében.

Az MLSz elnöksége a Váci Ke 
meny—Piiisvörösvár SE ügyében ho
zott föllebbezési bizottsági határo
zatot felfüggesztette, mert a fölleb
bezési bizottság az egyik szabályt 
helytelenül alkalmazta határozata 
nak meghozatalánál.

Az URAK kedden kezdte meg az 
edzést. Vasárnap kétkapus játék ke
rül sorra — maguk között.

Farkas, az MTC hátvédje az 
UEAK-ba lépett.

Héra II. és Herpátzky, a felosz
lott TTC két jelessége Parisból 
hazaérkezett.

A CsKAC ma, vasárnap, megkezdi 
szabadtéri edzését. Kondíciógyakor 
latok, majd 2x30 percig kétkapus 
játék lesz.

A börze hétfőn már újból a 
MÖSzTK Vilmos császár-út 21. sz. 
alatti helyiségében lesz.

Frey, a III. kér. TVE és Bériéin, 
volt MSC a BAC-ba kérte átigazo’á 
sát.

London, január 30. 
Az elmúlt hétközi mérkőzések és a 

mai forduló meccsei alaposan felfor
gatták az élcsoport helyzetét. A West 
Br^uwich Albiont két veresége a má 
soiTTk helyről a harmadikra tolta le 
ezt a helyet is csak jobb gólarányá 
val tartja. Viszont a Shoffield Uni
ted: két győzelmével a második hely
re lendült. Az Aston Villa kupavere- 
sége után a bajnokságban is veresé 
get volt kénytelen zsebrevágni, ami 
a harmadik helyről a hatodikra 
csúsztatta le egyszeriben.

Az élcsoport állása a mai forduló 
Után a következő:

Everton 26 85:47 36
Sheffield United 27 62:43 3 4

West Bronrwich A. 27 46:2S 3 i
Newcastle United 25 54:45 31
Arsenal j 25 57:34 30
Aston' Villa 25 75:46 30
Huddersfield T. 25 52:34 30
A U. ligában a vezető Leeds Unl 

ted veresége ellenére is tartja egy 
ponttal a vezetést a Wolverhampton 
előtt.

A Skót Kupában csak döntetlen 
eredményig tudott meglepetést okoz 
ni néhány kiesi egylet.

Részletes eredmények:
I. liga

Arsenal—Manchester City 4:0.
Aston Villa—Chelsea 1:3.
Blackburn llovers—West Bromwich 

Albion 2:0.
Blaokpool—Sunderlamd 3:2.
Everton—Liverpool 2:1.
Huddersfield Town—Sheffleld Wed- 

ncsday 6 :1 .
Leicester City—Grimsby Town 1:2 
Middlesbrough—Bolton Wandei'ers

8:1.
Newcástlo United—West Ham Uni

ted 2 :2 .
Portsmouth—Verby County 2 :0 . 
Sheffield United—Birmingham 1 : 0

II. liga

Súlya nem iM s ó k ,
ha a teogeriső és szibériai lenyö 

kivonatból álló valódi

PILAVIN
fürdik. — Ára mindenütt 40  fillér

Barnsley—Tottenham Hotspur 3:2. 
B r ad fór d—Chesterf i ed 1:0. Bristol
City—Bradford City 0:1. Bury—Port 
Vale 2:0. Charlton Athletic—Preston 
North End 2 :1 . Manchester United— 
Nottingham Forest 3:2. Kotta County 

■Swansea Town 1:2. Oldham Athle
tic—Milwall 1:1. Plymouth Argyle— 
Leeds United 3:2. Stoke City— 
Southampton 2 :0 . Wolverhampton 
Wanderers—Burnl-ey 3 :1 .

Skót Kupa
Boness—Partick Thistlé 2:2. Oun- 

fermtine—Dundee 1:0. Hamilton Aca- 
demicals—Armadale 5:2. Kilmarnock 
—Albion Rovers 2:0. Qu-eens Park— 
Motherw'ell 0:2. Edinburgh City—Sí.

| Bernards 2:3. Queen of the South— 
Dundee United 2:2, Hearts—Cowden- 
beath 4:1, Clyde—Arbroath 1:0. St. 
Johnstone—Celtic 2:4. Airdrieonians

Kings Park 2:2 Kaith Kovers—Ban- 
gers 0:5.

Skót iiga
Ayr United—Aberdeen 3:2. Third 

Lanark—Falkirk 1:0.

Kovács bácsi szereti a bírókat.
Rendezünk egy meccset — mondja az 
egyik bíró a MOVE-ban. — Játsza
nak a bírók az egyesületi vezetők el
len.

— Hátha a bírók játszanak, én is 
beszállok — mondotta Kovács József, 
a Vasakarat érdemes elnöke. — Be 
én . .  . öreg vagyok, de játszom én 
is, csak egy „ fia“ bíró játszón az el
lenfélnél.

Szigeti, a BEAC kitűnő kapusa
középfültőgyuiladással a II. hely 
őrségi kórházban fekszik. Állapota 
már -annyira javult, hogy hétfőn 
elhagyhatja a kórházat.

A BEAC vasárnap délután nagy 
edzést tart, melyen az egyetemi já 
fékcsők legnagyobb része m-egjele 
nik.

A Remetei SC a Hl. kér. TK-val
játszik barátságos mérkőzést Reme 
tón 3 órakor. Előtte a H. csapatok 
mérkőznek.

VASÁRNAPI FUTBALLESEMÉNYEK

T i ’**
Ruzsik Mihályt, a HAC játékosát 

munka közben 1 1 . 0 0 0  voltos áram 
agyonsújtotta. Temetése vasárnap 
lesz.

A III. kér. TVE ma délelőtt 10 
órai kezdettel kétkapus tréninget 
tart magyszombatuteai pályáján.

A bécsi Austria szombaton a né
metországi Rheidben 8 : 2  ( 2 :2 ) arány- 
bna győzött az ottani SC ellene.

A ,.33” FC új összeállítással kí
sérletezik. A „33” FC ma a PTBSC 
elleni mérkőzésen Zlochot szerepelteti 
a centerben, míg a centerhalf helyén 
a visssaamatőriz-áít Kovácsi II. ját
szik. Ha ez a kísérlet — amint remé
lik -— sikerrel jár, úgy a tavaszi 
nehéẑ  csatákat a két „öreg” harcos 
irányításával játszá-k le a budaiak.

Kovács és Hlubányi, a győri DAC 
volt két játékosa a Postás-ba kérte 
átigazolását.

A Sabaria tegnap megkezdte a ta
vaszi szezonra való felkészülést. Le
zajlott az első tréning, melyen azon
ban mindössze öt játékos vett részt: 
Janzsó, Sz-aniszló, Borbély, Kovács 
II. éŝ  Seper. Vámos hülése miatt fel
mentést kapott, Somogyi és Iglódy 
csak a jövő hét közepén vonul be. 
Vermes, Kovács I., Sárközy és Belkó 
pedig a franciaországi túra fáradal
mait piheni még.

(Folytatás az 1. oldalról)
Ritkán indul idény ilyen rajt

t a l . . .  A magyar válogatott csa
pat lép pályára január utolsó va
sárnapján, ha nem is a hivatalos 
válogatott mezében, de mégis an
nak összeállításában. Egyiptomba 
induló kombinált csapatunk, amit 
a három nagyegylet játékosaiból 
állítottak _ össze és amely legutolsó 
egyiptomi mérkőzését, mint a ma
gyar nemzeti válogatott csapat 
fogja megvívni Egyiptom váloga
tott csapata ellen, ma vesz búcsút 
három hétre és ezt a búcsút a 
Iiungária-úti pályára helyezte.

Arról lehet vitatkozni, hogy 
egy-két ponton más egyletbeli já
tékossal is meg lehetne erősíteni 
ezt a válogatott csapatunkat, az 
azonban kétségtelen, hogy aho
gyan ez a csapat ma kiáll a bécsi 
WSC ellen, a magyar labdarúgás 
színét-javát vonultatja fel sorai
ban. Búcsúzásul nyújtja tehát ezt 
az ajándékot a futball "hálás kö
zönségének, amely a hideg ellenére 
is minden bizonnyal szép számban 
fogja  felkeresni a küzdelem szín 
helyét.

Mert küzdelem lesz ezen a mér
kőzésen, bár a bécsiek külön fel
kérésre is ügyelni fognak arra, 
hogy a játék szigorúan fair kere
tek között mozogjon. És a magyar 
játékosok bármennyire is ügyelni 
fognak testi épségükre egy ilyen 
túra előestéjén, viszont nagyon 
jól tudják, hogy milyen sok függ 
ettől az eredménytől. Hiszen 
egesz Egyiptom figyel ennek a 
mérkőzésnek eredményére és az 
egyiptomi túra sikere sokban függ 
a mai meccs kimenetelétől.

Komoly és szép játékot várha
tunk tehát a mai mérkőzéstől, 
igazi propagandáját a futballnak. 
A  magyar csapat tagjai gondos 
előkészület után, jó  kondícióban 
állnak ki, de jól együtt van a 
Wiener Sport Club csapata is, 
amely szintén erősen fogja ambi
cionálni a jó  eredményt, hiszen 
ez márkát jelent számára. A WSC 
ugyan szerényen a bécsi profi
bajnokság nyolcadik helyén húzó
dik meg, de ez nem sokat jelent 
az osztrák futballban, ahol a for
mák sokkal kiegyenlítettebbek, 
mint nálunk és ahol nincs olyan 
■élesen elkülönítve a vezető klasz- 
szis, mint a magyar profibajnok
ságban.

Szép játék után tehát magyar 
győzelem várható, amely komoly 
gólkülönbséget is produkálhat, ha 
a_ magyar csapatnak menni fog a 
játék. Reméljük, hogy úgy a já 
ték, mint az eredmény hangulatos 
bevezetése lesz ennek a nagyfon- 
tosságú túrának.

Kispest csapata második bel 
grádi mérkőzésén a jugoszláv 
főváros rangban második csapa
tával, a Jugoslaviával kerül 
szembe. A szombati nagyon szép 
eredmény után —  minimális ve
reség a Beogradskitól —  komoly 
eredményt lehet várni a kis
pesti fiúktól a Jugoslavia ellen, 
hacsak a szombati mérkőzés nem 
lesz nagyon benne a lábakban.

M égis!
Irta: Vető József

Amikor szerdán végre saját 
nevét is ott látta a kiküldési 
listán, érezte, hogy a boldogság 
bepírosítja arcát. Csak bámult... 
Igen . . .  nincs tévedés . . .  ő  ve
zeti  ̂ vasárnap a Lendület— Ki
tartás mérkőzést. . .  Valami só
hajtásféle szakadt fel melléből. 
V égre!

M ár három éve várt erre. 
Hogy egyszer ne zászlóval lép
kedjen ki a pályára, hogy ő is 
átnézze az intézőkkel a fényké
pes igazolványokat, hogy nála 
jelentkezzenek a játékosok, bíró 
úr, itt vagyok, h og y . . .  Esetleg 
kifütyüli majd- a közönség, de 
erre csak titokban mert gon
dolni . . .  Vagy tömeges kiállítás, 
vagy talán . . .  talán valamikor 
egy vérmes néző beszalad majd 
a pályára. . .  Csuda jól érezte 
most magát a kiküldések olva
sása közben.

Azután jött a többi kiváncsi 
bíró is, kevés volt a hely a fekete 
táblánál, hát megfordult, haza
ment. A házmesternek dupla 
kapupénzt adott, alig nyúlt hozzá 
a vacsorához és még á szomszéd 
rádiójára sem volt dühös. Reg
gel, mielőtt a hivatalba ment,

besietett az üzletbe, kiválasztotta 
a legdrágább klottnadrágot, vett 
egy pár stoplis cipőt és négyágú 
sípot: felkészülten várta a va
sárnapot.

Utolsó éjszakáit álmatlanul 
töltötte el. Az egyiken éjjel há
romkor jutott eszébe, hogy a 
bíróvizsgán a passzív ofszájdról1 
keveset tudott. Most gyorsan ki
ugrott az ágyból, elővette a sza
bálykönyvet és prüszkölve ma
golta:

—A z A ) csapat csatára ellen
féltől kapott labdával le fu t . . .

Gyönyörű vasárnap követke 
zett. Már délben a pályán volt. 
Kicsit lelohadt lelkesedése, mert 
még jegyet sem kértek tőle, nem 
mutathatta- meg igazolványát 
Nem volt kerítés. . .  Mindem 
esetre bemutatkozott a pálya
szolgának, a meszelést felülvizs
gálta, kimérte a tizenegyes pon
tot, megmérte a tizenhatost is, 
azután létrát kért, az nem volt, 
hát hokkedlira állt, így nézte 
meg, hogy van-e szög a kapu
fán? Mert ez szabályellenes! 
Mindent egybevetve, kijelen
tette :

—  Bajnoki mérkőzésre alkal
mas!

Beült a bíróöltözőbe, a fabódé

ba. Várt. Minden perc egy fél
időnek tűnt fel előtte és öröm
mel dobbant meg szíve, amikor 
keménykalapos úr állított be:

—  Kuncsák vagyok, a Lendü
let intézője!

—  Örvendek . . .
Lekezeltek, átvette az igazol

ványokat.
—  Kérem, majd a pályán fo 

gom igazoltatni a játékos ura
kat, —  mondta előkelőén. —  Ja! 
Kedves Kuncsák úr, hol van a 
Kitartás intézője?

—  Rögtön beküldőm . . .
Szomorúan ballagott be a má

sik intéző.
—  Alászolgája . . .
A  bíró csak nézett, az igazol

ványok . . .
—  Baj van bíró úr! Nem áll

hatunk ki a /m eccsre!
Elsá.padt a bíró. ' 'Úgy érezte, 

hogy lábai meginognak és egy 
világ omlik benne össze. Dado
gott.

-  E lm a ra d ?... De m iért?! 
Miért?

Legyintett az intéző.
—  Felfüggesztés alatt va

gyunk . . .  Ma a kezdésig kellett 
volna befizetnünk a pénzt. . .  
Hiába vártam a játékosaimat, 
egyik sem tud adni gu bát. . .

A bíró előtt gondolatban el

vonult minden, az igazoltatás, a 
figyelmeztetés, a síp premierje,.. 
Hát mégsem lesz belőle semmi?... 
Hirtelen megkérdezte:

—  Mennyivel tartoznak?
—  Körülbelül a postaköltség

gel együtt hat pengő hetven. 
Még egy pengőnk sincs! — volt 
í válasz.

önkéntelenül a zsebébe akart 
nyúlni, elfeledkezett arról, hogy 
a klottnadrág van már rajta, 
odament a fogason lógó ruhájá
hoz, mindegyik zsebben kotorá
szott, keresgélt.

—  .Intéző úr, én kölcsönzőm 
maguknak a pénzt. . .  Megadja... 
ha tudja. M a jd . . .  Itt van hat 
harminckettő . . .  Tizenhat fillért 
megtartottam villamosra, —  tet
te hozzá gyorsan kimagyaráz
kodva.

-  Oh!
-  Semmi, sem m i. . .  Csak 

siessen valaki a postára és kezd
jünk már!

Kituszkolta az ajtón a hálál
kodó intézőt. Belefújt sípjába, 
mennyei zenének tűnt fel előtte 
az egyszerű hang, boldogan sza
ladt ki és nem is gondolt arra, 
hogy gyalog kel! mennie a vá
rosba. Mert a szakaszjeggyel 
nem utazhat hazáig.

Mai részletes fMnűsar
Nemzetközi mérkőzés

Wiener SC—Profi kom
binál?

Hungáriáját, fél 3. Bíró: Juhász 
Attila

WSC: Franz] —  Schilling, Purtz 
—  Durnser, Kellinger, Mehal —  
Gelbenegger, Pewny, Semp, Spona, 
Pillwein.

Profi komb.: Aknai — Mándi, Du
dás — Barátky, Sárosi, Lázár — Tán
cos, Avar, Kalmár, Toldi, Híres,

Barátságos mérkőzések
MÁVAG—KFC, Kőbányai-út, S, 

II. fél 1.
BSzKRT—Cs. MOVE, Sport-utca, 

fél 11. — II. 8. — Ifj. 9. _  MILL 12.
33FC—PTBSC, Pasaréti-út, fél 3. 

Kombinált fél 1. — Ifj. fél H.
UTE—MSC, Megyeri-rút, 11.

Ifj. 9.
BSE—TLK, Millenáris, 2. — II. 12. 

Ifj. 8. — Kombinált 10.
Postás— WSC, Lóversenytér, fél 3. 

II. fél 1. — Ifj. fél 11.
Elektromos—Nyomdász,. Latorca

utca, fél 11. — II. fél 10. — Ifj. 8.
FTC—Kalapos, Üllői-út, 10. — Ifj. 

8. — Kombinált 12.
Terézváros—BMTE, Budafok, fél 3. 
Turul—UTSE, Szőnyi-út, 2.
KTC—Spárta, Ceglédi-út, fél 8. 

Ifj-. fél 1.
Hungária—Bőrösök, Soroksári

ét, 2.
ZSE—ÉMOSz, Öv-utca, 2.
Vasas—BT SE, Béke-utca, 10.

Kombinált 12.
Turul TE—LTE, Gyöngyösi-út, fél 

3. — II. fél 11.
BTK—T. Előre, Pozsonyi-út, 2. 

II. 12. — Ifj. 10.
FSE—Compactor, Forinyák-utca, 

2. — Kombinált 12.
^  PSC— U. Remény, Pestújhely, fél 3.

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

Kőbányai AC—VÁC, Keresztúri
ét, 2. — II. 12.

OTE—TITE, Vörösvári-út, 2.
MOVE 12.

RUAC—RUAC B), Lehel-utca, 
10.

BVSC—MOVE BVSC. Szőnyi-út, 
11. — II. 9.

NSC—Hunyadi, Zágrábi-út, 9. 
UMTE— Uránia, Szent László-tér, 

fél 10.
SzTE— WSE, Szemertelep, 3.

II. 1.
P. Remény—VI. kér. SC, Gyön

gyösi-út, 12. — II. 8.
KASC—Cukrász, Halom-utca, 12. 
MPSE— TFC, Erzsébet-utca, 10. 
OTE ifj.—Filatorigát, Vörösvári- 

út, 10.
X. kér. FC—Kőbányai FC, Halom

utca, 11. — II. fél 10.

Harrer, a Hungária egykori csa
tára visszaamatőrpsítése után újra 
anyaegyesületébe, a VT. kér. SC-ben 
fog futballozni.

* Vigyázzon, ha fenyöfürdöt vá
sárol, mert egyedül a 40 filléres 
Pilavin tartalmaz tengerisót és szi
bériai fenyőkivonatot.

A Kelenföldi FC tavasszal ünnepli 
fennállásának húszéves jubileumát.

„Meglepetéseket csinál a BBFC 
tavasszal’ ’ —  mondotta Vidra Mi
hály, a BBFC intézője. —  „A  
TCSC alakulásakor a fél csapa
tunkat elvitték tőlünk. Most, 
hogy a TCSC föloszlott, vissza
tér hozzánk Hill, Hartmann, Czu- 
pi, Botlik, Ritter és Pintér. így 
megerősödve, mindenkit végig
verünk a csoportban. Most már 
pályánk is lesz, kibéreltük a 
TCSC pályáját.

A Kelenföldi FC is erősít. Pagáts, 
a régi V. k. FC válogatottja és Pausz, 
a Turul FC játékosa kérte igazolását 
a KFC-be.

Az OTE nem érzi jó l  magát az
utolsóelőtti helyen. Mindent el
követnek a vezetők a csapat fel
javítása érdekében. A  tavaszi 
csapatban új játékosok is lesz
nek: Ágendorfer (Vérhalom), to
vábbá a BAC két jeles hátvédje, 
Halanda és Verden kéri átigazo
lását az óbudaiakhoz. Ismét fog 
játszani a felépült Greguska, a 
viszatért Ébermayer és Kuszka 
II. Az edzést Louis László ve
zeti.

A Cs. MOVE 7-én az FTC-vel, míg 
14-én a BSzKRT-tal játszik barátsá
gos mérkőzést. Mind a két meccs Cse
pelen lesz.

Pánczél I. (P. Remény) Csehszlová
kiába távozott.
. A X. kér. FC közgyűlésén az alábbi 

tisztikart választották meg: elnök: 
Marschal Miklós, társelnökök: Köp jár 
Mihály és Veér András, ü. v. elnök: 
Marsovszky Mihály, alelnök: Kréen 
Gyula, pénztáros: Szendy Gyula, in
téző: Fischer József lett.
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K é s z ü l ő d i k  
esz Aytétaxi

— Saját tudósítónktól —
A legfiatalabb proficsapat, az 

Autótaxi portáján serényen dolgoz
lak  ̂ a csapat szervezésén. Vincze 
István alelnök ezeket mondta a csa
pat legújabb készülődéséről:

— Február 1-én kezdjük meg a 
rendszeres tréningeket Schlosser 
Imre vezetésével a Szőnyi-úti pályán.

■— Tárgyalásokat folytatunk Né
methiéi, az Attila volt kapusával, 
továbbá egy jóképességű amatőr 
fedezettel.

— Alapszabályunk már rendben 
ran és éppen tegnap tetliük be a 
kauciót a PLASz-ban. Vállalatunk 
vezérei, Haltenberger Samu vezér- 
igazgató és Haltenberger Tibor igaz
gató a legmesszebbmenöen támogat
nák bennünket és ők lennének a leg
boldogabbak, ha a csapatnak sikerül
ne az első ligába felkerülni.

N y i t o t t  f u t b a l i p á l y á t  

t é l i r e

Levél a szerk esztőh öz

Mélyen tisztelt Szerkesztő űr!
Szerkesztő úr valószínűleg nem 

látott még engem a meccseken, mert 
Szerkesztő úr a sajtópáholyban szo
kott ülni, én viszont állni szoktam, 
de nem a sajtópáholyban. Mokányul 
kifejezve szurkoló volnék, aki ilyen
kor télen mindenre ráér, még arra 

hogy levelet írjon a Szerkesztő
úrnak.

Ismétlem, unom magamat. Han
gom, mely nyáron oly lelkesen re
kedt szokott lenni, most operai tisz
taságban cseng. Ha látok egy fut- 
ballbírót, kalapot emelve köszöntőm. 
Pedig általában bírókkal kapcsolat, 
bán nem a kalapomat szoktam emel- 
n• Néha elolvasom, hogy mit csinál
tak csapataink külföldön, hogyan 
gyűrték le a sevillai borbélyoktól 
kezdve cremonai hegedűsökig a vilá
got, de mondhatom, ez engem nem

U o yd -p in ce  étterem
•V., Wurm-utca 2. »*., a Dunakoriónál
Menürendszer étlapszerinti ételekből. Házhoz 
18 szállítható. P 1.50, lü jegyfüzet P 14.—

elégít ki. Nem érdekel egy olyan 
győzelem, melyet nem én üvöltöttem 
ki, nem érdekel egy olyan vereség, 
melynek okait nem én magyarázom 
el este a körúton, nem érdekel egy 
olyan biróverés, melyben legföljebb 
esak lélekben tudok jelen lenni.

Bizony, ez csak így van.
Pedig mindent megpróbáltam. 

Voltam ping-pongversenyen. Féltem, 
hogy leütnek s mégcsak tanúm sem 
lesz. Voltam vívóversenyen, ott meg 
'nem, lehet ütemesen szidni a bírót, 
avagy zsűrit, ahogy ők mondják. 
Voltam boxversenyen, ott meg nem 
lehet senkit se szidni, mert az ember 
s°se tudhatja, hogy ki ül mellette, 
az ember megkapar egy vézna srá- 
e°t és alatta van egy világbajnok
ielölt, aki úgy összecsomagolja az 
embert, hogy jobban sem kell. Vol- 
fam jégen is, de egyik műkorcso
lyázó sem tud úgy forogni, mint a 
,lrs Taki és a jéghokkiban is csak a 
játékosoknak a kezébe adnak botot, 
a nézőnek nem. Külön pedig csak-■•uievíV lll/t XitVl/VlK juvvvfj/
nem tanulok meg korcsolyázni azért, 
llogy_ berohanhassak a pályára röuo/ UfLUjftfbUjööUrV U, u/ / o
‘óid kritikát gyakorolni a bíró mű 
ködöséről.

Nincsen ez sehogyan sem jól. 
Azért agy tippet szeretnék kedves 
Szerkesztő úrnak elárulni. Tekintve,
hogy a gazdasági helyzet rohamosan 
lavul, meg is lehetne csinálni. Mind
össze egy fedett futballpályáről lenne 
s*o, melyben télen is lehetne meccse
det játszani. Mondjuk, megcsinálnák 
a Nemzeti Bajnokságot és akkor téli- 
re is maradna bajnoki meccs.

Megjegyzem, ha ez nagyon drága 
volna, akkor nem kellene egészen 
gy megcsinálni. Akkor el lehetne 

fagyni a tetőt, és lenne egy nyitott 
Patballpálya, elvégre mi nézők nem 
rázunk annyira.

Most jut eszembe, hiszen van is 
°LVan futbaltpályánk, amelyiken 
lncs tető, ime nem is kellene külön

osinálni.
Szerkesztő úr, csináljon valamit, 

fadd legyen már meg a mindennapi 
betevő hajránk. Én már az állóhelyen 
Veretnék állni

Meglesz a tavaszi 
m a g y a r — o s z t r á k

válogatott mérkőzés/ 
csak a színhely körül 
van még vita
A pozsonyi tárgyalások eredménye

Szalmiák- 
és
savmentes 
PERTRIX- 
TELEPEK
a leg
hosszabb 
élet
tartammal 
bírnak—

tehát a használatban a legolcsóbbak!

Egy állástalan szurkoló

Az Attila játékosainak tornatermi 
most már hivatalos jelleget 

wtottek, mert a péntekit már Fehér 
i/aszló, a miskolciak edzője vezette, 
"la már a pályára is kimegy a gárda 
a * e^eníél akad, mérkőzés is lesz. 
f '2 Attila, játékosai közül tíz tartóz
kodik jelenleg - Miskolcon. Névsze- 
ÍJ , Szemző, Dankó, Bán, Pogány, 
gzabó I., Szabó II., Rudas, Pimpi 
oziklai és Miskolci.

A  magyar és az osztrák labda
rúgószövetség között a múlt őszi 
budapesti magyar— osztrák válo
gatott mérkőzés óta fennálló fe
szült viszony közismert. A két szö
vetség meglehetősen ingerült 
hangú levélváltása elmérgesítette 
a helyzetet, az osztrák szövetség 
teljesen indokolatlan, sőt szerző
désellenes állásfoglalása pedig már 
szinte szakítással fenyegetett. Az 
osztrákok kibúvókat keresve, nem 
akarták Budapestre küldeni ezév 
áprilisában válogatott csapatukat, 
sőt az eddigi érintkezés megvál
toztatásával évenként egyszeri ta
lálkozásra akarták korlátozni a 
magyar— osztrák válogatott mű
sort.

A  két szövetség megbízottai 
szombaton Pozsonyban találkoz
tak, hogy megtalálják a bonyoda
lomból kivezető utat. A  találkozás 
nem járt végleges és teljes ered
ménnyel, lényegesen közelebb vitte 
azonban a problémát a kielégítő 
megoldáshoz. Az osztrákok most 
már ott tartanak, hogy a tavaszi 
mérkőzést is vállalják, csupán a 
színhely tekintetében nincs  ̂ még 
megegyezés a két szövetség kö
zött. Reméljük, hogy az MLSz ki 
fogja  harcolni igazát és ennek az 
évnek nemzetközi programja az 
eredeti tervek szerint kerül lebo
nyolításra.

A pozsonyi tárgyalásokról otta
ni tudósítónk a következő telefon
jelentésben számolt be:

Pozsony, január 30.
A pozsonyi konferenciára á két 

ország delegátusai közül elsőnek 
az MLSz reprezentánsai érkeztek 
meg. Azonban nem teljes szám
ban, mert Kenyeres Árpád lekéste 
a vonatot és a következő vonattal 
sem jött. Az MLSz-t tehát Rosen- 
berg Emil dr. és Csányi József 
dr. képviselte.

A  magyar delegátusok a kora 
délutánt várakozás közben töltöt
ték el és már-már aggódni kezd
tek, hogy vájjon az osztrákok 
jönnek-e. Háromnegyed 4-kor 
azonban megérkezett az osztrák 
delegátusokat —  Eberstaler dr., 
Fickeis dr. és Meisl —  hozó autó.

A delegátusok azonnal vissza
vonultak a szálló egyik szobájába 
és este 7-ig tanácskoztak. A ta
nácskozás eredményét tartalmazó 
hivatalos híradás a következő:

-  Az 1931 október 4-iki válo
gatott mérkőzés előtt, alatt és 
után történt összes események
nek kimerítő megtárgyalása után 
a két szövetség delegátusai arra 
a meggyőződésre jutottak, hogy 
semmi sem áll útjában annak a 
régi baráti viszony visszaállítá
sának, ami a két szövetség kö 
zött fennállt és amit a jövőben 
is változatlanul fognak ápolni.

Ezután kérdést intéztem Ro- 
senberg Emil dr.-hoz, az MLSz 
alelnökéhez, aki a következőket 
mondotta:

—  Az érdemleges tárgyalások 
eredményét még nem _ lehetett 
véglegesíteni, de a legjobb úton 
vagyunk, hogy megértő atmosz
féra teremtődjék a két szövetség 
között. Semmi olyan probléma 
nincs már, ami ezt meggátolná. 
Mégis vannak egyes momentumok, 
amiket még közölnünk kell szövet
ségünkkel. Annyit azonban máris 
elárulhatok, hogy csak részleges 
differenciák maradtak a váloga
tott műsort illetőleg. Abban nem 
tudtunk még megállapodni, hogy 
a tavaszi mérkőzés Budapesten 
legyen-e, vagy Bécsben. Az is be
fejezett dolog, hogy megmaradunk 
az évenkénti két találkozás rend. 
szere mellett. 1933-ra tehát újra 
a régi rendszer szerint fognak

Saját tudósítónktól —

-osztrák váloga-

közüi
kije-

folyni a magyar- 
tott mérkőzések.

Az osztrák delegátusok 
Eberstaler dr. a következő 
lentéseket tette:

—  A megbeszélések a legbardt- 
ságosabb hangon folytak, amint
hogy ezt nem is lehetett másként 
várni. Minden delegátus, minden 
probléma felöl nyíltan, őszintén és 
kertelés nélkül nyilatkozott. így  
volt lehetséges, hogy aránylag 
rövid idő alatt szinte teljes meg
egyezésre jutottunk. Végered
ményben az a helyzet, hogy az

MLSz a legrövidebb időn belül 
választ fog  adni az ÖFB indítvá
nyaira. Remélem, hogy ezek az 
indítványok kedvező fogadtatásra 
találnak az MLSz-nél. Ezzel azután 
minden differenciát kiküszöbölünk 
és a hagyományos osztrák— ma
gyar labdarúgóbarátság csorbítat
lanul fog élni továbbra is mind a 
két ország sportjának javára.

A  magyar delegátusok az esti 
gyorsvonattal visszautaztak Buda' 
pestre, az osztrákok ismét autóval 
tértek vissza Bécsbe.

Niederhauser Károly.

Beszélgetés a Polnouer fivé
rekkel, gz egyiptomi 
túra lehetővé tevőivel
Út— Ellenfél— Eredmények— A ván
dordíj sorsa —  Előkészületek

— Saját tudósítónktól —

Ma megvívja itthon utolsó kí
sérleti mérkőzését a válogatott 
gárda s holnap vonatra ül, hogy 
a mogorva télből az egyiptomi 
tavaszba utazzon. A nagy útra 
már minden előkészületet meg
tettek azok, akik részt vesznek 
benne s a vezetők gondoskodása 
mindenre kiterjed.

A nagy kirándulás egyik leg
érdekesebb alakja kétségtelenül 
Polnauer Ernő, aki az egyiptomi 
túrák megszervezője és előkészí
tője. Vele együtt dolgozik és dol
gozott már évek óta az öccse, 
Polnauer Sándor dr. A  két Pol
nauer testvér több, mint egy 
hónapja itt van Magyarországon 
és Sándor hozta magával kará
csony előtt a túra végleges szer
ződését. Minden érdekli az egyip
tomi magyar sportembereket, ami 
a válogatott csapat útjával össze
függ s éppen ezért tegnap Ma- 
riássy dr.-ral, a-szövetségi kapi
tánnyal folytattak megbeszélést. 
Ebből a beszélgetésből valók az 
alábbi részletek:

—  Milyen a magyar csapat —  
kérdezik Mariássyt.

—  Látták-e az urak vasárnap 
a játékot?

—  Az első felét. Nagyon szép 
volt!

—  Nekem is tetszett s azt hi
szem, meg lehetünk nyugodva az 
elkövetkezők felől.

—  Ez fontos —■ szól Ernő —■ 
mert én betegre izgatom magam, 
ha nem megy a játék jól.

—  Nem mondom —  mondja

MTK-pálya Hungária-út
Vasárnap, január 31 én 

délután fél 3 órakor

Wiener Sport Club- 
Profi kombinált
kísérleti mérkőzés

Előtte fél 1 órakor az 
MTK két kombinált csa
pata játszik egymás 
ellen

Mariássy dr. —  el tudnék kép
zelni jobban, helyesebben mondva 
szebben és stílusosabban futbal
lozó csatársort is, mint amilyen 
nel rendelkezünk. De nagyon 
nagy erénye ennek a sornak az 
ereje, ami eredményességben Is 
jelentkezni szokott. Azért, mert 
jó  halfsor áll mögötte. Ebben az 
évben azt tartom a legnagyobb 
eredménynek a magyar futball
ban, hogy megtaláltuk az igazi 
halfsorunkat. A  másik eredmény 
az, hogy a csapat harci szelleme, 
készsége sokat fejlődött.

—  Erre szükség lesz, kapit&nv 
úr, mert az arabokat nem lehet 
könnyen venni.

—  Jól tudom. Bízom benne 
azonban, hogy az arabok minden

Esetleg nem kötik sorrendben le
játszandó mérkőzésekhez a ván
dordíj sorsát.

Az utazás körülményeire tere
lődött ezután a szó. Polnauer 
Sándor hidegvérrel szólt:

—  Én már érdeklődtem, jó  ten
gerünk lesz!

Ernő elmosolyodik. Ez annyit 
jelent, hogy a tengerről aligha 
lehet még komoly „meteoroló
giai”  ielentést szerezni.

—  Milyen az idő odalent —  
kérdi Mariássy.

—  Igenkor nagyon kellemes, 
húsz fok körüli meleg szokott 
lenni. De februárnak kellemetlen 
jelensége néha a sivatagi meleg 
szél, amely negyven fokig is fel
nyomja a hőmérőt. Reméljük, a 
válogatott mérkőzésre nem ka
punk majd ilyen bágyasztó sze
let,

A  beszélgetés során tűnt ki, 
hogy az utolsó percig kétes volt 
Polnauer Ernőnek, a túra meg
szervezőjének a hazautazása. El
foglaltsága úgy alakult, hogy 
egy ideig még Budapesten kell 
maradnia. Tegnap este azonban 
eldőlt ez a kérdés is. Mindkét 
Polnauer fiú együtt utazik a csa
pattal s így már az úton is igye
keznek annak segítségére lenni.

S a szövetségben is csomagol
nak. Taki, a Hungária Takija 
rakta tegnap a bőröndökbe a há
rom rend trikót és nadrágot* 
amit magával visz a társaság.

Csak ma még mérkőzik a csa
pat. A  bécsiekkel méri össze ere
jét s holnap megkezdi négyhetes 
útját. Ma még ott lesi majd a 
kísérők hada is a játékosok min
den mozdulatát a Hungária-úton, 
hogy reményt merítsen az egyip
tomi sikerhez. Mert nem lehet 
kétes, hogy sikert, döntő sikert 
vár mindenki újra a Fáraók 
föld jén !

A KAOE vacsorája
— Saját tudósítónktól —

A KAOE tegnap tartotta elnöki va- 
I csóváját ünnepi külsőségek között. 
Megjelent azon Scheuer Róbert dr. és 
Vési Géza dr. díszelnök is. Először 

\ László Lajos ü. v. elnök üdvözölte a 
|klúb megjelent két díszelnökét, majd 
j vázolta az új életre kelő klub eddigi 

KAOE meglevő fut-amllu„ „ ,  . . . . . . . . . . .  munkálatait. A
jó  tulajdonsága mellett is jobbak ballszakosztálya mellé megalakult 
vasrvunk immár a turista-, sí-, úszó-, atieti-

‘ , . , , , ,  kai és tornaosztálya is, s a vezetőség
Ez bizonyosnak latszik. minden erejével azon van, hogy pár 

Csak ne tessek Párist elfeledni -
Meg a Hungária is ki tudott kap
ni. Ne is beszéljek a Bocskiaról, 
amely egyik meccsén súlyos ve 
reséget szenvedett.

—  A magam részéről teljesen 
bízom a csapatban s hiszem, hogy 
revansot szerzünk most már 
végre hivatalos válogatott mér
kőzésen is Páriáért!

—  És hazahozzuk a vándor
díját!

—  Az sic., akörül némi hiba 
van. Az arab szövetség nem akar 
belemenni abba, hogy a két or
szág öt éven át mérkőzik egy
másután. Ez azonban nem lesz

hogy a díjért

fillér lefizetése ellenében a kereskedő 
társadalom minden egyes tagjának 
lehetővé tegye, hogy minden sportot 
űzhessen és gyakorolhasson. Dési 
Géza dr. tartott ezután beszédet, 8  

méltatta a sportnak jelentőségét, kü
lönösen a mai életunt, • pesszimista 
világban, amikor a sport képviseli a 
jobb jövőbe vetett reményt, az opti
mizmust. Scheuer Róbert dr. közölte* 
hogy a Lipótvárosi Polgári Kaszinó 
minden erejével támogatni igyekezik 
a KAOE-t, helyiségeit éppen a KAOE 
igényeinek megfelelően óhajtja kibő
víteni. Neu Rezső társelnök is az 
együttműködés szükségességének
hangsúlyozásával fejezte he beszédét. 
Utána az elnökség átvonult a klub 
turista osztálya által rendezett mű
soros estélyre, ahol mintegy 400 fő
nyi hatalmas közönség gyűlt össze a

akadálya annak, _
meginduljon a vetélkedés. L ászló . . -  -
bátyánk akár egy mérkőzésre is j maradt együtt a késői órákig.
felajánlja a remek díjat, amelyet
este szállítanak Kisfaludy-Stróbl | NeuhauSj a m . kér. FC jeles ka- 
mestertől s hétfőn magával visz pusa ű;jra amatőr lett és az URAK- 
a csapat. De a szövetségi kikül- ba lépett. — „Meg akarom mégegy- 
döttek majd megállapodhatnak szer mutatni . .  .“ — mondotta az
odalent a végleges feltételekben. I egykori válogatott.

Eddigi hangszórója
átadása esetén: ha az Orion-gyártmányú, 
40 pengő, ha más gyártmányú. 30 pengő 
árengedménnyel vásárolhat egy Orion dina
mikus hangszórót bármely szaKüzletben.
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A M A C f t A K  
A N EED O  KIN CSE

Akik a saját körmükre 
néztek

_ A  játékosok ellenőrzését meg
könnyíti a fényképes igazolás: 
ezt mondja a szövetség. Az iga
zolatlan játékosok szerepeltetését 
megnehezíti a fénykép: így ke
sereg az intéző. Hej, a régi jó  
idők! Amikor a bíró hiszékeny
ségére volt alapítva a kis mécs
eseken minden! Erről szól a kö
vetkező kis eset is.

Az egyik budai csapat pár év
vel ezelőtt nagyon rosszul állt. 
Játékosainak nagyrésze felfüg
gesztés alatt állt, másik sérülten. 
Nem csoda, ha a vezetőség annyi
ra kedvét vesztette, hogy vissza 
is akart lépni a bajnokságtól. 
Csak az intéző nem csüggedt el 
S _ a legközelebbi vasárnap be is 
bizonyította, hogy milyen kitűnő 
módszerek vannak a segítésre. 
Délelőtt volt csak szabad ideje, 
hát összeszedte kitiltott játéko
sait, szerzett egy pár ,.új erőt”  
is, azután a meccs előtt betaní
totta őket.

—  Maga lesz a Korcsák, aki 
most bokarepedéssel fekszik. 
M egértette?

—  Ig en . . .
—  Szóval, hogy hívják magát?
—  Krocska!
Dühbe gurult az intéző, de 

hiába akart mindenkit megtaníta
ni új nevére, állandóan akadt za
var.
eszébe. Mindegyik játékosnak a 
körmére odairatta az ajándékozott 
nevet.

A  bíró átvette a pályán az ösz- 
szeállítást. Nézte a neveket sorjá
ban. Feltűnt neki, hogy jelentke
zés előtt a játékosok a körmüket 
nézik. Rászólt egyikre, érdeklő
dött.

—- Semmi, bíró úr, csak a föld
re néztem. Milyen göröngyök van- 
nak!

Nem szólt többet semmit sem 
a bíró, csak annyit állapított meg 
magában, hogy ilyen piperköc 
csapattal még nem volt dolga.

fg g tf
Pozsonytól Ungváriéi 
egyenetlenség

vágjon tud-e békét terem teni es 
CsAF fVSLSz műi kö zg yű lése?

H o l  a  la lh ü m ?
C X X X I U . s z á m ú  k é p r e f ív é n y ü n lc

— Saját tudósítónktól —
Pozsony, január 26. 

Régi átka a ma
gyarnak a széthú
zás. hatványozott 
mértékben káros ez 
a kisebbségi ma
gyar sporttársada

lomra. Apróbb 
egyenetlenségek 

mindig voltak az 
egyes kerületekben, 

de a szövetség erélyes közbelépése 
végül mindig tisztázta a helyzetet 
s békét és eredményes együttmü 
ködést teremtett. Most azonban a 
helyzet sokkal súlyosabb, mert 
végig egész Szlovenszkón, Po
zsonytól Ungvárig dúl az egyenet
lenség és bizony nagy feladat a 
szövetség részére igazságot osz
tani és békét teremteni.

A pozsonyi kerületben a már 
régóta vajúdó szétválasztás miatt 
áll a harc. Négy év előtt, amikor 
az_ érsekújvári kerület egyleteinek 
száma lefogyott kettőre, a meg- 
maradtakat beosztották a pozso
nyi kerületbe azzal, hogy ameny- 
nviben ismét alakulna kellő szá
mú egylet, úgy megint felállítják
az önálló érsekújvári kerületet. 

Végre mentőgondolat jutott j Tényleg, rövidesen annyi új, erős
és életképes egylet alakult, hogy 
semmi sem állja már útját a régi 
állapot helyreállításának. A  po
zsonyi egyletek tehát az annak
idején tett ígéret beváltását kí
vánják, annál inkább, mert az 
őszi szezon végefelé két esetben 
is eléggé súlyos inzultusok érték 
a pozsonyi csapatokat vidéki ven
dégszereplésük alkalmával. A  vi
déki egyletek eleinte mereven el
zárkóztak a szétválasztás gondo
lata elől, most azonban már haj
landók ezt keresztülvinni, —  de 
csak a tavaszi évad befejeztével. 
A pozsonyiak viszont a rögtöni 
szétválasztást kívánják, mert at
tól félnek, hogy tavasszal esetleg 
újabb inzultusok érik őket. Itt I

Bosnyákovits, a profi
Bosnyákovits főfelügyelő úr, a 

népszerű Bunyák jóval előbb tette 
le a futballérettségít a gimnáziu
minál . . .  Már a harminchármasok 
dédelgetett válogatott játékosa 
volt a fekete bajuszú ifjú  (akko
riban még nem hívta őt mindenki 
Bunyáknak), de a szürke hétköz
napokon még ott szorongott az 
iskolapadban. Az oxford, a pasz- 
szolás, a fejes jobban ment, job
ban tudta, mint a sinustételt. . .

A  kitűnő fiatal játékost persze 
lankadatlan szorgalommal igyekez
tek elszipkázni a többi egyesüle
tek. így  elsősorban az FTC, a 
MAC és a BTC csalogatta Bos- 
nyákovitsot. Az ígéretek legcsá- 
bítóbbja az érettségi volt, Bunyák 
azonban még ennek is ellentállt.

Legszorgalmasabbnak Lauber 
Dezső, a MAC akkori szakosztályi 
elnöke bizonyult. Minden nap meg
várta az iskola előtt Bosnyáko- 
vitsot, azután kicsit sétálni ment 
Vele. Bunyák sokáig nem adta meg 
magát s így érthető, hogy milyen 
csodálkozást keltett a h ír: Bos
nyákovits aláírt belépési nyilatko
zatot a MAC-hoz! Hogy ez hogyan 
történt meg, Bosnyákovits később 
elmesélte:

—  Lauber egyszer délután a 
különóra után várt meg. A  szokás 
szerint séta közben „főzni”  kez
dett s mikor az egyik kávéházhoz 
értünk, beinvitált. Nem akartam, 
hogy gyereknek lásson, hát be
mentem vele. Pedig az iskolában 
ezt megtiltották . . .  Lauber habos
kávét rendelt. Már meg is ittam, 
amikór rájöttem arra, hogy mit 
„cselekedtem” . . .  Kávéházban va
gyok: kicsaphatnak az iskolából... 
A  MAC vezetőségi tagja kávét 
fizet nekem: profi vagyok, jön a 
fegyelm i. . .  Úgy megijedtem, j 
hogy ész nélkül, remegve aláírtam 
a  belépési nyilatkozatot.

Bosnyákovits a belépési nyilat
kozat ellenére sem lett a MAC 
játékosa. De ennek már nem a 
M AC volt az oka, hanem a „33” ...

tehát áll a harc. A  szövetség igaz
gatótanácsa ugyan a pozsonyi ke. 
rület kívánságának megfelelően 
döntött, de fellebbezés folytán 
kérdés a közgyűlés elé kerül.

A közép ( volt füleld) kerület 
az egyetlen, ahol meglehetős nyu
galom van, bár a közgyűlés itt 
sem folyt le simán. Több egylet 
képviselője kivonult, mert tarto
zásaik miatt nem kapták meg a 
szavazati jogot. Aránylag mégis 
ott van a legnyugodtabb élet.

A keleti (volt kassai) kerületben 
még az ősszel lemondások gyengí 
tették a kerület munkaképességét, 
az egyik aleinököt pedig hírlapi 
támadása miatt a szövetség fel
függesztette. Ennek a reakciója 
persze az volt, hogy a szövetség 
elleni, amúgysem nagyon barátsá
gos hangulat még jobban meg
romlott és igen hevesen támadták 
a szövetséget s valószínűen a sző 
vetségi közgyűlésen is folytatják 
a támadásokat.

Súlyos differenciák vannak az 
utóbbi években példásan működő 
kárpátalji (volt ungvári) kerü
letben is. Pedig nagy kár volna, 
ha az elmúlt évek igazán nagy
szerű -építőmunkájának eredmé
nyét lerombolnák.

Ez a helyzet a közgyűlés előtt. 
Minden tehát, csak nem rózsás. 
Az előjelek a közgyűlésre nem jó 
solnak sok-jót.

Meglehet azonban, hogy utolsö 
pillanatban mégis csak jobb belá
tásra jutnak a közgyűlési kikül
döttek. Kedvező jelnek kell tekin
tenünk, hogy minden feltűnés nél
kül, de annál hatásosabban érvé 
nyesíti befolyását a Magyar Test
nevelő Szövetség, a szlovenszkói 
magyarok legfelsőbb sportfóruma 
és remélhető, hogy ez a befolyás 
békés együttműködésre birja a 
feleket. A CsAF-MLSz január 
31-i. vasárnapi közgyűlése minden 
esetre igen nagy fontossággal bír.

BeliüMo neve ... 

C í m e . ................................
A képbe a labdát ceruzával bele kell rajzolni, a nevet és lak* 
címet föléje kell írni és a lapból kivágott képet a Nemzeti Sport 

szerkesztőségébe (VI., Rózsa-utca 111.) beküldeni.
Megfejtési határidő: 1932 február 4, csütörtök déli 12

órája. Csak eddig az időpontig beérkező megfejtéseket vesszük 
figyelembe.

Kérjük a megfejtés beküldőit, hogy a borítékra szíves
kedjenek ráírni: Hol a labda?
Mai rejtvényképünk a Ferenc 

város— Bocskai mérkőzés egyik 
jelenete. A debreceniek kapuja 
előtt játszódik le s az egyik fősze-

Vívófelszerelések leg
lobban és legolcsóbban
Macher Rezső és Társa cégnél,
Budapest. [V., Váci-utca 28. Tel.: A. 891-47 
ésVi.,rodmamczsy-utca 45. Tel.: A. 297-04 
szerezhetők be. Arje -yzék Ingfei és liérmenne.

Sorsoltak Nyugaton
«— Saját tudósítónktól —

A Nyugati LASz intézőbizottsá
gának utasítására az alszövetség 
főtitkára most készítette el a ta
vaszi sorsolást.

A  teljes sorsolás az alábbi:
I. osztály

Március 6: ETO—TAC, DVE— 
SFC, SVSE—II. kér. SC, VTC— 
DAC, TSC—P. Kinizsi.

Március 13: II. kér.—VTC, SFC 
—SVSE, Sz. MÁV—-DVE, Kinizsi 
—ETO, TAC—TSC.

Március 20: DAC—-SVSE, TSC
—II. kér., DVE— ETO, SFC—TAC, 
VTC—Sz. MÁV.

Április 3: ETO—SFC, Sz. MÁV 
—TSC, SVSE— DVE, TAC—DAC, 
Kinizsi—VTC.

Április 10: II. kér.—TAC, SFC
—Sz. MÁV, DVE—Kinizsi, ETO- 
VTC.

Április 17: DAC— ETO, Kinizsi
—II. kér., VTC—DVE, TSC— 
SFC.

Április 21,: ETO— Sz. MÁV, TAC 
—VTC, SVSE— TSC, DVE—II.
kér., DAC—Kinizsi.

Május 1: TSC— ETO, II. kér.— 
SFC, Sz. MÁV— DAC, VTC— 
SVSE, Kinizsi—TAC.

Május 8: DAC— DVE, TAC— 
SVSE, SFC—VTC, Sz. MÁV—Ki
nizsi.

Május 22: ETO—II. kér., VTC— 
TSC, SVSE—Kinizsi, DVE— TAC, 
SFC—DAC.

Május 29: II. kér.—Sz. MÁV,
TSC—DVE, SVSE— ETO.

Június 5.: Kinizsi—SFC, DAC— 
TSC, Sz. MÁV— SVSE.

Június 12: II. kér.— DAC, TAC 
—Sz. MÁV.

II. osztály
Győri csoport

Március 6: GyTSE—Sotex
(őszi), GyAC— KFC, MAFC—
NFC, CsSE—CsRAC.

Március 13: Győrsziget—GyTSE, 
Hubertus— GyAC, NFC—Sotex 
(őszi).

Március 20: NFC—CsSE, MAFC 
—Győrsziget, GyAC—GyRAC, KFC 
—GyTSE.

Április S: Sotex—KFC, GyRAC 
—NFC, Hubertus— MAFC, Győr. 
sziget—CsSE.

Április 10: GyTSE—Hubertus,
Győrsziget— Sotex, CsSE—KFC, 
NFC—GyAC.

Április 17: NFC—Győrsziget,
KFC—GyRAC, Sotex—GyTSE, 
MAFC—GyAC.

Április 24: GyRAC—MAFC, Hu
bertus—CsSE, GyAC—GyTSE

Május 1 : Győrsziget—KFC,
MAFC— Sotex, CsSE—GyTSE.

Május 8: NFC— Hubertus, GyAC 
—CsSE, MAFC—KFC, GyRAC. 
Győrsziget.

Május 22: Sotex—GyRAC,
GyTSE—MAFC, KFC—Hubertus.

Május 29: Sotex—NFC, Győr
sziget—Hubertus.

Június 5: GyAC— Sotex, MAFC 
—CsSE, NFC—KFC.

Június 12: Győrsziget—GyAC,
Hubertus—Sotex, GyTSE—GyRAC.

Június 19: GyTSE—NFC,
GyRAC— Hubertus, CsSE—Sotex.

Szombathelyi csoport
Március 6: KSE—P. Testvériség 

(őszi), Perutz^—KTK, SzSE— SSE
Március 13: ZSE—Perutz, KTK 

—KSE, SSE—TIAC.
Március 20: Testvériség—SzSE

(őszd), ZTE—KTK, KSE—
SzSE (?).

Április 3: ZSE—SSE, TIAC—
Perutz, KTK—Testvériség.

Április 10: Perutz—Testvériség,
SSE—ZTE, TIAC—SzSE.

Április 17: ZSE—TIAC, SzSE 
Testvériség.

Április 21,: Testvériség—KSE,
ZTE—SzSE, TIAC—KTK.

Május 1: KSE—Perutz, KTK—
Sárvár, ZTE—Testvériség.

Május 8: ZSE— SSE—Pe
rutz.

Május 22: SzűS—KTK, Testvé
riség—TIAC, KSE—ZTE.

Má'jigt 20 ■* SzSE—ZSE, Perutz-™ 
Z T f , SSE—KSE.

Junius 5: ZSE— ZTE, KSE™—
TIAC, Testvériség—SSE.

Június 12: Testvériség—ZSE,
TIAC—ZTE.

Június 19: KTK—ZSE, Perutz— 
SZsE. .

Székesfehérvári csoport
Március 18: VÁC— Siófoki

V. MOVE—Várpalotai Unió,

replője Takács II., aki ezen a 
mérkőzésen is éppen úgy ott volt 
minden kapuelőtti jelenetben, mint 
bármikor máskor. Az a körülmény, 
hogy Takács II. ott van a kapu 
előtt, nagyjából már azt is meg
határozza, hogy a labdát hol kell 
keresni. Hiszen nagyon sokan 
mondják a futball rajongói és 
Takács ismerői közül, hogy ahol 
a kis Takács feltűnik a kapu előtt, 
ot.t van a labda is.

Ezen a Bocskai mérkőzésen is 
éppen eleget kellemetlenkedett Ta
kács II. a debreceni kapusnak, 
Budainak. Gólt is lőtt természete
sen, ahogy az már lenni szokott, 
mikor a Fradi győztes mérkőzést 
játszik. Ha így áll a helyzet, ak
kor nagyrészt már el is fogadtunk 
egy elméletet a labda helyének 
megállapítása terén. A  hely meg
állapítása sem lehet különösebb 
gond ezúttal. Hiszen a jelenet 
résztvevői valamennyien egy 
irányba néznek. Takács II. mere
ven néz előre, mintha csak tekin
tete a labdát követné, amely vagy 
a kapuba, vagy a kapu mellé megy 
a tekintetből következtetve. Budai

is arrafelé tekint, amerre a csatár 
néz, sőt a háttérben levő Szedla- 
esik, Kuti és Palotás egyaránt 
oda tekint, azt az irányt tartja 
figyelemmel, amelyben Takács II, 
tekintete is követi, bizonyára a 
labdát.

Ilyenformán sokféle- megoldási 
lehetőség nem nyílik a mai rejt
vény nyomán. Hely azonban mégis 
bőségesen van a képen, ahová a 
labdát rajzolni lehet. S ez a körül
mény változatosságot biztosít. 
Hiszen egészen más a helyzet, ha 
Takács rúgta a labdát s más, ha 
fejelte. Aki ismeri Takácsot, az 
jól tudja, hogy nagyon ritkán fe
jel. A  testtartása ugyan jobban 
fejesre vall, mint rúgásra. Erről 
azonban lehet vitatkozni, hiszen a 
játékos mozdulata és a fényképész 
felvételének pillanata közötti ősz 
szefüggés egészen valószínűtlen 
helyzeteket is eredményezhet a. 
képen.

A megfejtés módja és a bekül
dés határideje nem változott, e 
heti díjaink pedig a következők:

1. d íj: 25 pengős utalvány az 
egyik sportárukereskedésbe.

2. díj: Morisson-csomag. * I.
3. d íj: A  Nemzeti Sport egy

havi előfizetése.

Március 20: FAC—V. MOVE,
SSE—ARAK.

Április S: V. Unió— Ercsi Eötvös 
SE, VÁC—ARAK.

Április 10: Eötvös—VÁC, V.
MOVE—SSE.

Április 17: ARAK— Eötvös, SSE 
-FAC.
Április 24: V. Unió—ARAK, FAC 
-VÁC.
Május 1: Eötvös—V. MOVE,

VÁC—V. Unió.
Május 8: V. MOVE—ARAK, V. 

Unió—FAC.
Május 22: SSE—V. Unió.
Május 29: ARAK—FAC, Eötvös 

-SSÉ.
Június 5: VÁC—V. MOVE, FAC 

-Eötvös.

SE,

A Herminamezői AC a napokban
tartotta _ ezevi _ közgyűlését, melyen a 
következő tisztikart választották meg. 
Elnök: Mihalovics Zsigmond, társ
nők: Vogl Károly, ügyvezető elnök- 
#á&&kár: Böltner Hugó, alelnöki Fi- 
asíTer Aizjag, Hasévá?. C*Có dr., fő- 
p&jstárart Roller Sím*, tfíf'ás?! Both 
Jenő, orvos: Kaszurinís? Ivfei dr., nii- 
bal'lintéző: Struczky József, bukó- 
zás: Fekete Gyula, ökölvívás: Kiss
János. Választottak ezenkívül negy
ventagú választmányt.

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

A  fekete Varga, a most visszaama- 
tőrizált volt Somogy-csatár az BTK- 
ba lépett.

A Kisteleki TE a napokban tartotta
közgyűlését. Az új tisztikar: Elnök: 
Tóth Kálmán dr. Alelnöki Deutsch 
Imre dr. és Seiler János. Titkár: 
Solti Mihály (a Bástya v. válogatott 
balszélsője). Intéző: Gerber János. 
Pénztáros: Sibakii Jenő. A közgyűlé
sen megjelent Polgár-Pigniczky 
Gyula, a Budaj „11”  jeles centere is, 
kit a jelenlevők meleg ünneplésben 
részesítettek. Polgár — mint isme
retes — a Kisteleki TE nevelése s 
most szabadságát tölti Kisteleken.

Az Ózdj VTK az alábbi tisztikart 
állította az 1932. évre az egyesület 
élére: Elnök: Kálmán Ottó. Társ
elnök: Schmoll János. Főtitkár: Bárdi 
József. Titkár: Kassai Gyula. Fő
jegyző: Hercsik László. Főpénztáros: 
Csorna Jenő. Gazda: Kosik András.
I. intéző: Kochelka István. II. inté
ző: Petrilák János. III. intéző: Ná- 
gel Ferenc.

Hajdú Mór fellebbez, mert soha
sem kapott fizetést az Attilától.
Megírtuk, hogy az MLSz fellebbviteli 
bizottsága csütörtökesti ülésén helyt 
adott Kovács István ÉLASz-tanács- 
tag fellebbezésének, mely Hajdú Mór
nak intéző-bizottsági elnökké való meg- 

j választása ellen irányult. A fellebbe- 
‘ zési bizottság megállapította, hogy 

Hajdú Mórnak, az Attila FC-nél dí
jazott tisztsége volt s ez alapon adott 
helyt a fellebbezésnek. Hajdú Mór 
most miskolci tudósítónk előtt kije- 
knte'fcte, hogy az ő meghallgatása 
nélkül hozott határozatot megfelleb
bezi, mert bizonyítani tudja, hogy 
soha egy fillért az Attilától nem 
kapott,
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döntő remek tusája aztán bebiz
tosítja végső győzelmét. A  játék
ban mind a két küzdő egyaránt re
mek formát mutatott. A  döntő tej
es egy órát vett igénybe!

Világbajnok: Barna magyar.
2. Szabados magyar, 3. Boros 

magyar és Kőim osztrák.
NŐI EGYES VILÁGBAJNOK

SÁG:
Döntő: Sípos Annus— K. Med-

nvanszky Mária 21:17, 16. 19.
S ídos Annus fényes támadójá

tékkal lepte meg ellenfelét, aki 
izgatottan, sokszor bizonytalanul 
küzdött. A  második szetig Sipos 
fölénye biztos. A  harmadikban 
Mednyánszky pompásan felnyomul 
4 már 10:18-ra vezet, amikor Si
pos Annus behozza, s elhódítja tőle 
a világbajnoki címet.

Világbajnok: Sípos Annus ma
gyar, 2. K. Mednyánszky Mária 
magyar, 3. Gál Magda magyar és 
Schmidova csehszlovák.

FÉRFIPÁROS VILÁGBAJNOK
SÁG:

III. forduló: Bellák, Glancz—
?roffit, Sacovs 21:17, 15:21,

21:19, 21:14.
Elődöntő: Barna, Szabados—

Bull, Jones angol 21:11, 15:18 
Bellák, Glancz— Boros, Házi 14:21, 
21:14. 23:21. 24:22! Hatalmas, 
az utolsó labdáig bizonytalan küz
delem.

Világbajnok: Barna— Szabados 
magyar, 2. Bellák— Glancz ma-

A  VI. asztali tenisz világbaj
nokság egyéni számai óriási ma
gyar diadallal végződtek. Amiben 
a csapatmérkőzések katasztrofá
lis csattanója után hinni alig

S C H M O L L
SÍ-VIASZ

mertünk, bekövetkezett: az ösz- 
szes egyéni és páros világbajnok
ságot magyar versenyző nyerte 
meg. Ezzel a fegyverténnyel a

— Tele fon jelentésünk. —

magyar gárda újra megerősítette 
világhegemóniáját.

A  férfi és női világbajnokság 
győztese: Barna Győző, illetve
Sipos Annus. Barna ezúttal 
nyerte második világbajnokságát 
(az elsőt két éve Berlinben sze
rezte m eg), Sipos Annus azonban 
novicius a világbajnokok sorá
ban. Az ő nevéhez fűződik az a 
dicsőség, hogy K. Mednyánszky 
Mária remek ötös soi'ozatát meg
állította.

Részletes jelentésünk a kÖVet-
Vp™-

Prága, január 30.

J flá c  d M id a t*  d d o i é - :  

csak iMtffyac tekéi a vilácftcifaúk
A  délután folyamán a férfiegyes 

bajnokság felső ágában Szabados a 
döntőbe került. Az alsó ágon Boros 
és Barna maradt állva és így már a 
délutáni játék folyamán bizonyossá 
vált, hogy a férfiegyes világbaj
nokság csak magyar kézre kerülhet.

Részletek.

Negyedik forduló
Szegedy— Jilek csehszlovák 10:21, 

21:16, 21:28, 21:10, 21:11.
Ezután a mérkőzés után ki

alakult az utolsó nyolcnak, a leg
jobb nyolcnak a csoportja: felül 
Szabados, Madjaroglou, Kohn és 
Házy (aki Glanczot 21:17, 16, 6-ra 
verte !)), az alsó csoportban Boros, 
Moravek, Szegedy és Barna.

Középdöntő
Szabados— Madjaroglou 21 :17, 

18:21, 21:18, 21:18. A  német
görög játékos állandó védekezését 
Szabados céltudatos játékkal törte 
meg.

Kohn osztrák— Házy 17:21, 
15:21, 21 :U , 21:5, 22:20. Az 
utolsó szetben Házy 17:20-ra veze
tett, az idegölő végküzdelmet azon
ban nem birta.

Boros— Moravek csehszlovák 
21:17, 15:21, 21:15, 21 :U .

Barna— Szegedy 21:19, 21:19,
21:19. Barna nehéz mérkőzést ví
vott és szép játékban győzött.

Elődöntő
Szabados— Kohn 19:21, 21:1b, 

21:18, 21:1b■ Szabados remek já
tékot mutatott, támadásban és vé
delemben egyaránt csillogtatta a 
tudását. Kohn a mérkőzés leg
nagyobb részében védekezésre szo
rítkozott és csak ritkán tudta át
venni az irányitó szerepét. Szabados 
állandó ováció közben győz.

Női egyes
A pénteki játék folyamán a dön

tőbe két magyar került. A  felső 
ágon Sipos Annus (Gál ellen), az 
alsóban K. Mednyánszky Mária 
(Schmidowa ellen) a győztes.

Bellák, Glancz— Dittrich, Zilina 
csehszlovák 21:16, 21:18, 22:20.

Harmadik forduló
Bidl, Jones— Kelen, Dávid 18:21. 

21:10, 22:20, 22:20. Óriási küzde
lemben győzött a pompásan támadó 
angol kettős.

Barna, Szabados— Kovács, Sze
gedy 21:18, 22:20, 22:20. A  világ
bajnok pár csak óriási harc árán 
győzött.

Boros, Házy— Kolar, Wachtel 
csehszlovák 21:17, 22:11, 22:20.

A három győztes az elődöntőbe 
jutott s ugyanoda kerül a Bellák, 
Glancz— Proffit, Sacovs mérkőzés 
győztese.

H ú í  fl á t á s
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Első forduló
P roffit angol, Sacovs lett— Mala- 

cek, Nikodem csehszlovák 3:1.
Második forduló

Barna, Szabados— Nickelsburg,
Madjaroglou német 21:16, 21:15, 
18:-21, 21:13.

Kovács, Szegedy— Lauterbach,
Swoboda csehszlovák 21:18, 13, 17.

Proffit, Sacovs— Jilek, Schmisek 
csehszlovák 3:0.

Pénteki mérkőzések során a 
döntőbe került Schmidowa, Brauno- 
wa csehszlovák (Gál— Denker párt 
verte) és a Mednyánszky, Sipos 
pár (a Pavlaskova, Zdobnicka cseh
szlovák párt verte).

Ií e ty f r e s  p á w s

Első forduló
Lauterbach, Ambroziova cseh

szlovák— Flussmann, Veselska 3:0.
Kolár, Braunowa csehszlovák—  

Nickelsburg, MiíUer német 3:2.
Mcdecsek, Ketnerowa csehszlovák 

— Grochbauer, Degenova 3:0.

Második forduló
Barna, Sipos w. o. A  magyar pár 

ellen a Lauterbach, Ambrosiova 
kettős nem állt ki.

A<z esti dckvt'ák s&c&küí&s uuzgyac qj^zdíMckei kóxu&k 
is a viJtá£&úíu6Uok socá&a huh fai te ide-

gtett seut
Az esti mérkőzésekre ismét ha

talmas közönség tölti meg a tribü
nöket és a karzatot. A közönségnek 
azonban csak az egyik része örül
het: az, amely magyar győzelmet 
áhít. Mert a magyar fiúk és lányok 
mindent letarolnak!

A  részletek a következők:
FÉRFIEGYES VILÁGBAJNOK

SÁG:
Elődöntő: Barna— Boros 21:11. 

21:18, 23:21.
Szabados már várja Barnát a 

döntőben.

A  döntő: Barna— Szabados
21:19, U :21 , 16:21, 21:19,

21:18.
Az első szetben fe j-fe j mellet; 

halad a két favorit. Barna gyönyör i 
bekhend leütései keltik a _ leg
nagyobb tapsot. A  másodikban 
Barnán újra erőt vesz az idegesség 
s ebben és a következő szetben Sza
bados csodás játékkal veri. A  ne
gyedik szét azt mutatja, hogy Sza
bados megvédi világbajnokságát. 
10:16-ra vezet már, mikor Barna 
csodálatos erőfeszítéssel egyenlít s 
a maga javára dönti el a szetet. A

$ l f a  l̂kdü̂őbb1̂Ízincsdeoládéyal

gyár, 3. Bull— Jones angol és 
Boros— Házi magyar.

NŐI PÁROS VILÁGBAJNOK
SÁG:

Döntő: K. Mednyánszky Mária, 
Sipos Annus— Schmidova, Brau- 
nova 21:17, 14, 13. A  kitűnő ma
gyar hölgykettős —  a világbaj
nokság első két helyezettje —  ha
talmas fölénnyel verte a csehszlo
vák hölgypárt. Győzelmük elejétől 
végig sima volt, stílusuk megkapó 
és ellenállhatatlan.

Világbajnok: K. Mednyánszky 
Mária— Sipos Annus magyar, 2. 
Schmidova— Braunova csehszlo
vák, 3. Gál Magda magyar— Den
ker német és Pavlásková— Zdob- 
nicská csehszlovák.

VEGYESPÁROS VILÁG- 
BAJNOKSÁG:

II. forduló: Glancz, Gál Magda 
— Kolar, Braunova csehszlovák 
10:21, 21:6, 17, 17. Szabados, K. 
Mednyánszky Mária— Malacsek,
Kettnerova csehszlovák 21:8, 12, 
18.

Elődöntő:
Szabados, K. Mednyánszky—  

Jilek, Schmidowa csehszlovák 
21:15, 14. 10.

Döntő:
Barna, Sipos ~ Szabados. K. Med

nyánszky Mária 21:13, 7, 18.

VIGASZDÍ J :
Döntő: Finberg lett— Proffit

angol 2:0.

K e s e r ű  v e r e s é g  —  
ö n b i z a l m a t  a d ó  
g y ő z e l e m  P r á g á b a n
A 0 : 5  és a Barna—Lauterbach 
meccs néhány részlete

Prága, január 28. 
„Fent és lent” . . .
Herczeg Ferencnek ez a regénye 

jutott eszembe ma este. Szerdán a 
váratlan s éppen váratlansága miatt 
annyira fá jó csapatvereség porba- 
=ruj tóttá a magyar gárda minden 
tagját. S ez a levert, lehangolt lelki 
állapot csak akkor, oldódott fel, ami
kor Barna idegizgató halotti csend
ben (melyet csak pár percre kavart 
fel a botrány) rávert Lauterbach- 
ra, a világbajnokjelölt cseh
szlovákra.

Erről a két eseményről néhány 
részlet levélbe kívánkozik. T eh át..

A 0 : 5
Szerdán este 6-kor kiürítették a 

termet. A  versenyintézőség nagy
szabású előkészületeket tesz a 
„döntő”  küzdelemre. Csehszlovákia 
Magyarország e llen !... (Minket 
—  beválthatjuk —  nem nagyon iz
gatott ez a mékőzés. Ha nem is 
vette a csapat biztosra, de meglepe- 
péstöl sem tartott. Mindenesetre a 
meccs előtt mi voltunk „ f  e n t” .)

Este 8-kor a terem zsúfolt. 3000 
ember. Minden hely foglalt. A  kar
zaton négyes sorokban szoronga
nak.

A játék kezdődik. Kolár— Barna. 
A  második szetben az ismeretes 
bírói jusztiemord. A m egítélt lab
dát elveszik Barnától, aki hihetet
lenül ideges lesz és veszt. A  közön
ség falakat rázó ordításba fo g  9 
ettől kezdve szakadatlan kiabálás, 
rivalgás közben —  kapnak ki sorra 
legjobbjaink. A fülsiketítő zaj 
mintha mind a három magyart 
megbénította volna. Mi érthetetle
nül állunk . . .  0:2, 0:3, 0 :b  . . .  0 :5 !

Mi a magyarázat?
Az egyik német vezető ez, 

mondja:
—  Csak London és Berlin az a 

hely, ahol nyugodtan lehet játszani. 
Ahol a közönség csak a sporttelje
sítményt bírálja el, nem pedig a 
hibás labdáknál ünnepli azt, aki 
ezek miatt a hibák miatt —  előny
höz jut. Becsben, Prágában, sőt 
Budapesten is fanatikus a közönség. 
Ezeken a helyeken csak a hazai 
csapat nyerhet.

Montague ugyanezt mondja, de 
ő kizárólag Londont tartja olyan 
atmoszférának, ahöl tényleg „ki
jöhet”  a jobbik fél formája.

Újra „fent!"
Minden magyarázat ellenére —  

szomorúak voltunk mindannyian. 
Rossz érzés a magaslatokról pilla
natok alatt lecsúszni. . .

De jött a Barna— Lauterbach 
meccs. A  két ellenfél mérkőzése 
revánsnak számított. A  csapatban 
ugyan nem kerültek össze, de Bar
nának kellett bosszút állni Szaba
dos és Bellák veresége miatt e az 
egész gyászos 0 :5 : miatt.

A  második szét végnélküli labda
adogatásba fulladt. Barna a vég
letekig óvatos. A  közönség lélegzet 
visszafojtva figyel. Egyszerre va
laki felordít:

—  P fu j!
A  kiáltás élesen süvít bele «  

csendbe. Rendezők rohannak, igazol
tatás. A zavaró elem védekezik:

—  Kérem, ez nem játék. Ez 
váló világbajnokhoz!

Barna azonban nem hagyja 
gát zavartatni. A  pötyögtetős cseh
szlovák stílust maradók nélkül át
veszi. Elvégre ami az otthoniaknak 
szabad, azt mi is megtehetjük!

És megteszi és megnyeri a 
meccset

ölelés, csókolózás, diadalmámor. 
Barnát szinte viszik az öltöző felé 
a magyarok s agyongratulálják. . .  

*
Újra „ f e n t ”  vagyunk!  És —  

reméljük! —  most már fen t is ma
radunk!

■A

A világbajnokság
1933- ban Londonban(?!)
1934- ben Parisban lesz

A  világbajnoksággal kapcsola
tos kongresszuson döntöttek afe
lől, hogy hol lesz a legközelebbi 
világbajnoki verseny.

A legvalószínűbb az, hogy 
1933-ban London rendezi meg a 
világbajnokságot, mert az osztrá
kok aligha vállalkoznak rá. A lon
doni világbajnokságot a Selfridge- 
áruhásban tartanák meg.

Amennyire bizonytalan, hogy a* 
1933-as világbajnokság hol lesz, 
épp olyan biztos, hogy 1931-ben 
Parisban tartják meg a világver
senyt. Paris máris kijelentette, 
hogy két év múlva okvetlenül meg
rendezi a világbajnokságokat.



Asztali teniszezőink  
ma futballmeccsre

mennek
—i Telefonjelentésünk —

Prága, január 30.
Z4. hétfői csapatdöntőre való tekin

tettel a vasárnap nagy részét pihe
néssel tölti el a magyar expedíció. 
Délutánra van program: Mechlovits 
vezetésével a játékosok végignézik | 
sa Admira—Sparta-mérkőzést.

M.

W É n í n e r  m p - e s  # * © ií® r “
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5 0 0 0  méteremWéta g y ő z ő i t
a  g y o r s k o r c s o ly á z ó  b a jn o k s á g  
e l s ő

Szabados é s  Et. N sdnyánszky  
Mária inda! az anyoi bajaox  

Ságban
Telefonjelentésünk — 

Prága, január 30.
A pénteken kezdődő angol asztali- 

teníszbajnokaágra az angolok ma 
.néhány magyar versenyzőt is meg
hívtak, akik közül kettő eleget is 
tesz a meghívásnak. Beszéltem Sza
badossal, aki a következőket mondta;

— K. Mednyánszky Mária és én

Tegnap futot
ták le Magyaror
szág 4 távból ősz 
szetett gyorskor
csolyázó bajnok
ságának első két 

versenyét: az 
500-as és 5000 
méteres futamo
kat. 500-on Wint- 

ner remek futással 44.9 mp-re 
javította a magyar rekordot. 
(R ég i: belföldön 45.5 Kimmer-
ling, külföldön: 45.4 Wintner). 
Kimmerling 500 méteres idejeutazunk Londonba. Tavaly a férfi- 

egyest en nyertem meg, idén meg szintén elsőrangú. 5000 méteren 
akarom védeni a bajnokságot, remél- az erős szélben nem lehetett jó 
hetőleg sikerülni is fog, eredményeket elérni. Ezen a tá

Mikor utaznak?  ̂ I von Vita szerezte meg az első-
— Amint lehet. K. Mednyánszky séget, imponáló stílusban

Mária már vasárnap reggel útra kel. 
én pedig rögtön a hétfői csapat- 1  •
döntő után szállók vonatra. Az ed-' uv'euS;eíut-

Részletes beszámolónk alább

digiek szerint Kolar és Malacek, a I 
két csehszlovák játékos is velem \ 
tart, azonkívül Madjaroglou is szán-1 
dékozik elutazni.

— Azután?

5 0 0  m é t e r
1. pár: Schneller— Bihary.

Schneller pompás stílusban futva
— Azután a február 13.—HA német I veri inferioris ellenfelét. (Schnel-

bajnokságokon indulunk Wiesbaden- Jer 200-a: 20 mp).
bef}:. ... , \ 2. pár: Vita— Belházy. Az indító

^  a!V lő- ütemes kiáltás: Vita, Vita, Vita! bajnokság1 ntan a magyar jatékoso-k Tr,.. , ,, , ,, , \ * „
csaknem kivétel nélkül túrára mén- Yj}3 , terhatranyat behozva^ eke
nek, egyik részük Németországba, I a“ t̂  es végig vezetve^ 50 méterrel
másik részük Csehszlovákiába. AI veri Belházyt. (Első 200: Vita
Prágában tartózkodó vezetőség még) 2.1 mp).
nem osztotta be a túrára induló já-1 Amikor az időt kihirdetik, az
tékosokat.

M.

Némi akadályok után tegnap elutazott s este megérkezett a BBTE Zsolnára
Saját tudósítónktól —

Tegnap délután 2 órakor gyüleke
zett a BBTE jéghokkicsapata a 
Keleti pályaudvar indulási oldalán.

egyik árusnő közbe kiált:
—  Ennél már csak jobb a —  for- 

Iratt bor!
3. pár: Lindner— Vida. Lindner 

indul belül, Vita kívül. A  piros- 
trikós Lindner fut át először a cél- 

I vonalon (200 m), aztán jön a kö
vetkező 300 s ezen Lindner csak 
növeli előnyét. (Lindner 200-a: 
20 mp).

(—  Sógor és Kimmerling urakat 
| kérem a starthoz! —  kiált az in
dító. A  közönség halkan felzúg:

[ Kimmerling . . .  A start elhúzódik 
s Levitzky bekiált a megafónba: 

Indítani!)
4- pár: Kimmerling— Sógor. Kim-

par.

— Saját tudósítónktól — 

Következik a Galló—Dillinger-

A bemondó is tapsot kap. A páros 
még nagyobbat. Remekül csinálják! 
Galló Lucyról megint meg kell álla
pítanunk, hegy a legfessebb „páros
nő” . Díllinger valósággal játszik vele 
a levegőben. Az újszerű páros 
„Sonja-kifutó” méltó befejezése a 
művészj futásnak.

(A megafon most hirdeti, hogy Mo- 
sánszky, aki az előbb egy lyukban 
botlott és bukott, a versenybíró en
gedélyével újrafutja a távot. A sza
bályok ezt megengedik. A  szél, mely 
az 500-as után kerekedett, most már 
élénken fuj. 500-on ez még nem tesz 
ki sokat, de mégis zavar. Mosánszky 
ideje így csak 51 mp. Ez az ered
mény szerepel a felsorolásban.)

3 0 0 0  m é te r  
ti. o s z tá ly ú

Tíz induló: Pataky, Kakas, Tóth,
Molnár F., Olaszy, Bogschütz, Brod- 
sky, Grandtner, Engel és Magyary. 
Az első hat kört Tóth Livió vezeti. 
Akkor szöknek a fiatalok. Az utolsó 
előtti körben Bogschütz vezet, nyo
mában Pataky. 200-al a cél előtt Pa
taky kiugrik s derekas hajrá után 
nyer. A sorrend: 1. Pataky 5:47, 2. 
Kakas félméterrel, 3. Brodsky kor
csolyahosszal. A  többiek messze.

5 0 0 0  m é te r

A jelzett csapatösszeállítás némileg I umrlmg nagyon vezet, hatalmas 
módosult, mert a MUE Jagiczája is rössel megy s az utolsó kanyarból 
ott volt az eltuazók között. Hiányzott már közel 40 méteres előnnyel for- 
azonban Bikár és v. Szánthó, a csa- dúl a célegyenesbe. Itt kissé lan- 
patkapitány és a túravezető, akiknek kad, de ideje így is nagyszerű, 
az utolsó percben Háray törött kor- (200 m: Kimmerling 19 mp). 
csolyájanak megjavítása ügyében kel- g ^  Wintner— Hidvéghy.
lett szaladgálni. A vonat indulását I w7. ,___ „  i
jelző füttyre azonban mindenki be- Wintner gyönyörűen megy. For- 
futott s noha a társaság nagyobbik I duloja nala szokatlanul sima, 
része már csak a mozgó kocsira ka-1 egyenese erőteljes húzások egymás- 
paszkodott fel, le nem maradt senki I utánja. 200-nál már látni, hogy ha 
sem. _ _ végigbirja, remek eredményt ér el.

A csapat estére megérkezett Zsol-j Az időt sokáig nézegetik. A magán- 
nára, ahol vasárnap délelőtt az SK mérők már mind tudiák, hogy itt 
Zsolna, délután pedig a két zsolnai|az üj rekord! végre kihirdetik:
csapat kombináltj a ellen mérkőzik.

ABKE műhorcsolvázóinah isméi nagy sikerük volt Miskolcon
Folyik az MKTE 
házi versenye

*— Telefonjelentésünk

Wintner ideje 44.9 mp, orszá
gos rekord!

Persze zajos éljen fogadja az 
első 45 mp-en belüli 500 méteres 
magyar időt. (A  három óra: Far
kas 44.9, Mérő dr. 44.9, Halmay 
45.3!) (Wintner 200 m-es ideje: 
19 mp).

6, pár: Erdélyi— Mosánszky.
200-nál Mosánszky van valamivel 
előbb. Erdélyi üldözi s Mosánszky 
—  akinek ez első bajnoki startja —  
az utolsó kanyarodó előtt bukik.

Miskolc, január 30.
Lezajlott az MKTE házi mű

korcsolyázó versenyének első nap-, Nem fut be (Később engedik 
ja, melynek^ kereteben ismét M í£  dü, újrafutnL) 
koc közönségé ele lépett a BKE Több p4r ^mcs, mert BIaze- 
mukorcsolyázo gardajanak több kx- jovsky ^  induI_ 
tunosege. J p-pp̂ tYvprív *

A fővárosi műkorcsolyázók, név- 1 wintner r i o  „„***„*<, rekordi 
szerint Nemes Nemesné L em ^ m  1\Ylmtnel  u -9> országos rekord!szerint Nemes, Nemesne, Levi / U  Kimmerling 45.8, 3. Lindner
Piri, Imrédy Magda és Szekré- [ 47.7, 4. Schneller 48, 5. Vita 48.1,nyessy Attila most is h a t a lm a s a k  s6  „  7 vida Er_
kert arattak. H délyi 50 .4, 9. Hidvéghy 50.6, 10.

J A a S F i Z t S ?  le Ennek M°sáns*ky S1> U ' BiharV S1*> 1*

vezet 87 ponttal, mögötte Sontag I -
Andor áll 76 ponttal. A női verseny- j B B M U t a t O  t n t i H O V *  
ben egyedül Rácz Ernőné indul. C S O l j f á x Ú S
Eddig 35 pontja van. Az ifjúságiak
nál ez az állás: 1. Balázs Eleméi kerül most sorra. Először Sziassy 
33 pont, 2. Benkő István 32 pont, Nadinka korcsolyázik piros ruhában s 
3. Katona Zoltán 31 pont. f  tőle megszokott bajjal es muveszet-

I tol. Utana Tertak Elemer fut s Vasárnap a szabadon választott nagyszerű ugrásokat és forgásokat
gyakorlatokra, továbbá a páros- és | mutat ^  Alig akarja félbehagyni, 
tancversenyre kerül a sor. A BKE I Mind a két gyerek nagy tapsot kap. 
műkor cső! vizái holnap ismét a kö-j Most Szilassy Nadinka vesz szócsövet 
íönség elé lépnek. 1 a bekiálja*

A  második bajnoki távon új 
sorsolással kerülnek össze a pá
rok. (A  szél még mindig élénk).

1. pár: Wintner— Erdélyi. Te
hát egy fő- és egy mellékfavorit. 
Lövés után Wintner áll az élre, 
s az első 5 körben 15 m. előnyre 
tesz szert. 1500: Wintner: 2:48. 
(A  zene a „Montekarló bombázá
sából”  játszik slágert.)' Erdélyi 
szívósan küzd, s 2 körön át vala
mit ledolgoz. Erre Wintner újra 
erősít. 3000: 5:43 Wintner, Er
délyi 20 m-el hátrább. Ettől 
kezdve Wintner előnye állandóan 
nő, s mikor az utolsó körre csen
getnek, már 80 méter. Wintner 
győz, az idő gyenge. Wintner: 
9:36.9, Erdélyi: 9:47.4.

A  szurkolók közben számítják 
a pontokat. Ez így történik: az 
5000 méteres időt mp-ekre vál
toztatják át, elosztják tízzel,^ s 
hozzáadják az 500 méteren elért 
eredményhez. Tehát pl. Wintner- 
nél: 44.94-57.69=102.59 pont, Er
délyi: 109.14 pont.

2. pár: Mosánszky— Bihary.
Mosánszky elhúz, elejétől végig 
vezet és győz. Részidői: 1500-on 
2:47, 3000-en: 5:41! Végered
mény: Mosánszky: 9:40.7, Bi
hary: 10:11.4. Mosánszkyk ideje 
jobb, mint Erdélyié.

Pontok: Mosánszky 109.07, Bi
hary 112.34,

3. pár: Kimmerling— Hidvéghy,
Tehát újra egy favorit, s egy „b 
törő” .. Eleinte együtt megy a két 
futó, 100 méter után azonban
Kimmerling 10 m-es előnyre tesz 
szert. 1500: Kimmerling 2:42! A 
szél élesen fúj észak felől. A túlsó 
egyenesben nagyon nehéz futni! 
Kimmerling nagyon dolgozik, s 
3000-es részideje eddig a legjobb: 
5:39! A  táv végére azonban na
gyon visszaesik, s noha 70— 80
méterrel veri Hidvéghyt, ideje 
gyenge. Kimmerling: 9:43.2, Hid
véghy: 9:51.4.

Pontok: Kimmerling 104.12,
Hidvéghy 109.74.

4. pár: Sógor— Belházy. A  fu 
tás alatt a szél, —  mely annyira- 
amennyire csak az első párt kímél
te meg —  változatlan erővel fúj. 
A  zene játszik, a közönség dobog. 
Sógor 1500-a: 2:48. Belházy las
san lemaradozik. 3000: Sógor 5:49. 
Végeredmény: Sógor 9:48.8, Bel
házy 9:59.3,

Pontok: Sógor 107.88, Belházy
112.53.

5. pár: Vida— Schneller. A
sprinter Schneller igen jól megy, 
s valamivel folyton Vida előtt jár 
—  a táv feléig. Onnét Vida kerül 
előre, de komoly időre ő sem ké
pes. A  szél vidáman ( ? )  fú j . , .

Eredmény: Vida 10:12.1, Schnel
ler: 10:21.2.

Pontok: Vida 110.81, Schneller
110.12.

6. pár: Vita— Lindner. A start 
a túlsó egyenes elején van. De 
amint a közönség elé kerül a két 
futó, felzúg:

—  Hajrá Vita! Hajrá Vita!
A  kanyarba befutva, Lindner 

bukik, de feláll és megy tovább. A 
biztatás folyton zúg, s 1500-nál 
Vita lekörözi Lindnert, aki ezután 
hozzá felzárkózva fut utána. A né
zők „rekordra!”  bíztatják Vitát, 
akit Lindner hűségesen követ. A 
szél tényleg valamit alább hagy, 
de csak helyenkint. Részidők: 
1500: 2:46, 3(>00: 5:34. Az utolsó 
kört őrült ordítás vezeti be, s Vita 
dolgozik is, minden erejéből. Lind
ner nyugodtan lefutja a ráadás
kört. Idő: Vita: 9:29.6! Lindner: 
10:08.

Pontok: Vita 105.06, Lindner
108.5.

A futás után Schneller óvott, 
mert a lekörözött Lindner nem 
tartotta be az ötméteres távolsá
got Vita mögöt. Döntés csak ma 
lesz, s Lindner diszkvalifikálása 
valószínű.

5000 m : 1. Vita 9:29.6, 2. Wint
ner 9:36.9, 3. Mosámszky 9:40.7,
4. Kimmerling 9:43.2, 5. Erdélyi 
9:47.4, 6. Sógor 9:48.8, 7. Hid
véghy 9:51.4, 8. Belházy 9:59.3,
9. Lindner 10:08 (óvás alatt), 10. 
Bihary 10:11.4, 11. Vida 10:12.1,
12. Schneller 10:21.2.
Az első nap után a sorrend (500

4-5000 m-re) a következő:

Mindenki ott van 
Laké Piwffieti!
Az első rekord

—• Saját tudósítónktól —>

1. Wintner 102.59 pont
2. Kimmerling 104.12 i>
3. Vita 105.06 f f
4. Sógor 107.88 f f
5. Lindner 108.50 f f
6. Mosánszky 109.07 f f
7. Erdélyi' 109.14 f f
8. Hidvéghy 109.74 f f
9. Schneller 110.12 f f

10. Vida 110.81 f f
11. Bihary 112.34 f f
12. Belházy 112.53 f f

Az „érkezések”  regisztrálása 
lassanként lekerül Laké Piacid 
napirendjéről. Ma már csaknem 
mindenki ott van a III. Téli Olim
pia színhelyén. A magyar párok 
befutottak, megérkezett Sonja 
Henie, a norvég műkorcsolyázó 
világbajnoknő, aki kijelentette, 
majd cáfolta, hogy ebben az 
idényben startol utoljára mint 
amatőr. ( Csaknem holtbiztos, 
hogy profi lesz, de az ilyesmit 
nem szokás pont az olimpia előtt 
hangoztatni.) Megérkezett a fran
cia Brunetné— Brunet pár is, a 
magyarok legveszélyesebb ellen
fele. Megjöttek az olasz sízők, 
akik mindjárt panaszkodni is 
kezdtek: rossz a szállás! A  len
gyel jéghokkisták is befutottak 
Laké PÍacidbe s már egy veresé
get is hoztak magukkal: Boston
ban 3:4-re kikaptak, de az ame
rikai amatőrök nagyon meg vol
tak elégedve a lengyel csapat já 
tékerejével. (Tán azért, mert si
került nekik legyőzni őket.)

Az időjárás a hosszas bolondo
zás után, úgy látszik, most már 
tartósan hidegre, havasra fordult. 
A japán sízők —  tizen vannak —• 
igen szorgalmasan dolgoznak 
Take Aso nevű vezetőjük mellett 
s ebben a sportágban is betörésre 
készülnek. (Érdekesek ezek a ja
pánok. Ráérnek háborúskodni és 
sízni egyszerre!)

Egy rekord is született már a 
téli olimpia színhelyén. Ezt Sonja 
Henie állította fel, igaz, hogy 
harmadmagával. A világbajnoknő 
ugyanis (papájával és mamájával 
együtt) összesen 24 —  kofferral 
érkezett meg.

k  BKE m egérkezett 
Bukarestbe

Saját tudósítónktól

A BKE tegnap este —  Rajnaival 
megerősítve — megérkezett a román 
fővárosba, ahol vasárnap a Tennis 
Club Román ellen játszik. Kolozs
várott a BKE iskolajátékkal 7:0-ra 
verte az „U”-t.

ü fa  s 1SI3& m é s  
m . m ú  m  1

A  bajnoki verseny harmadik és 
negyedik távjára, az 1500 és 
10.000 méteres versenyre ma este 
9 órai kezdettel kerül sor. Ez a 
két táv a végső sorrend kialaku
lását döntően befolyásolhatja.

Thunberg versenyzési jogát felfüg
gesztette a finn szövetség, mert 1 
sokszoros világbajnok és rekorder szö
vetsége utasítása ellenére sem volt 
hajlandó kimenni a téli olimpiára.

A z FTC tárgyalásokat folyta
tott a W EV kombinált csapatápak 
budapesti játékáról. A tárgyalások 
tegnap végleges eredményt hoztak 
s így a W EV vegyes csapata feb
ruár 6.— 7.-én Budapesten játszik.

A BKE műkorcsolyázó gárdája
csütörtökön Wein Árpád vezetése
alatt ismét bemutató korcsolyázást
tartott az újpesti MPSC jégpályáján 
Ezúttal azonban művészetben még 
túlszárnyalta előző szereplés-ét, mert
csütörtökön a múlt alkalommal
hiányzó sokszoros bajnoknő, Le
vitzky Piri is megjelent, kinek gyö
nyörű kürje szünet nélkül tomboló 
tapsra ragadta a közönséget. Lelke
sen tapsolták meg Újpest kedvencét, 
Weinwurm Babát és a már ott is 
közismert Galló Lucy-—Díllinger, Tu- 
sák Éva—Balázs dr. és a Gross Piri 
—Kovács párt is. Szekrényessy At
tila és Szen-drő István osztozott a 
sikerben. A bemutatón Újpest város 
vezetősége is megjelent.

Brrr
Sízők beszélgetnek:

—  Ilyenkor hó végén csak krisz-
tiániát szoktam csinálni!

__ í i ?
—  Naná telem arkot. . .

Idén kerül először Bécsben eldön
tésre Ausztria gyorskorcsolyázóbaj- 
noksága. Eddig mindig valamelyik 
télisport városban — Klagenfurtban, 
Innsbruckban, stb. — tartották meg 
az osztrák gyorsbajnokságot. Most 
a Wiener EV rendezi meg február 
első két napján.

A Velencei tó 
sportja

Program: február 2-án
Program. Február 2-án. Dél

előtt: I. A Velencei tó korülkor- 
csolyázása, a) Csapattúra gyors- 
korcsolyázók részére. Indulás: 8.20 
Kisvelence, Velence, Sukoró, Agárd 
(reggeli)), Dinnyés, Kajtori csa
torna, Pákozdi sziget, Agárd. b) 
Csapattúra sétakorcsolyázás a 
Velencei tó körül. Indulás Agárdról 
934 órakor. Gárdony, Kisvelence, 
Velence, Sukoró, Ágárd. II. Fa
kutya túra. Agárd, Dinnyés, Agárd. 
Jéghokki. Szélvitorlázás. 111. Dél
után: Gyorskorcsolyázók részére. 
Cikkázás Agárd, Sukoró, Velence, 
Gárdony, Agárd. IV. Sétakorcsolyá
zók részére. Bai-angolás a tó jegén: 
Agárd, Pákozdi sziget, Sukoró, 
Agárd. V. Fakutyázás. Délután 
3 órakor: Agárd, Sukoró, Agárd, 
Délután 4 órakor: Agárd, Pákozdi 
sziget, Agárd. Indulás Budapest—- 
Délivasutról külön kocsiban, féláru 
jeggyel. 6.404kór III. osztályon és 
9.30-kor sínatuóval II. osztályon. 
Visszaindulás Agárdról délután 3 
órakor, vagy 7.19-kor szintén külön 
kocsikkal III. osztályon. Kiadások: 
reggeli 50 fillér, ebéd 1 pengő, vas
úti jegy 2.60 pengő, illetve sínautó 
használat esetén 3.25 pengő, összes 
költség tehát 4.10 pengő, vagy 4.75 
pengő.

Jelentkezés csoportos utazásnál 
hétfő délig Agárd fürdő-, sport- és 
weekendtelep irodájában Budapest, 
IV, Váci-utca 39. szám (telefon 
835— 18, 835— 19), míg egyenkénti 
utazásnál a Délivasut előcsarnoká
ban indulás előtt 15 perccel.

i • , 7,  V A H  totV . - 3 '  W*. '
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A z  F T C  f i a t a l l a l  a l i g h a  
t u d j á k  e l v i t a t n i  a z  e l s ő  
h e l y e t  a  B T K  n a g y 
á g y ú i t ó l

A brandenburgi kerület ökölvívó- 
bajnokságaira 181 nevezést adtak le 
az egyesületek. Ez azt jelenti, hogy 
az előmérkőziésekkel együtt 13 estén 
át tart a küzdelem. Az elődöntőket 
március 4—7. közötti időben, míg a

az ökölvívó csapatbajnokság
ina délelőtti döntőjén

— Saját tudósítónktól —■

döntőket március 14-én rendezik meg 
a berlini Sportpalastban.

Sportakadémiát rendez ma az 
Egyesült Lipótvárosi Polgári Kör 
sportbizottsága. Az akadémiát Mező 
Ferenc dr. felolvasása vezeti be. — 
Utána Keresztes Lajos világbajnok 
és Matúra Mihály Európa-bajnok 
görög-római birkózása. következik. 
Kárpáti és Körösi ökölvívómérkőzést 
vív. míg Pelle világbajnok és Péter 
tornájukkal gyönyörködtetik majd a 
közönséget. Vívást Verebes Jenő és 
Gadó József, női tőrvívást pedig Sze- 
ncsné Schvartz Magda és Orbán 
Magda • mutat be. Az akadémiát az 
ETiPKSB helyiségében, Akadémia- 
ntca 3. sz. alatt, ma délután 5 óra
kor rendezik meg.

Végre 36 órával a csapatbaj- 
hoki döntő mérkőzés előtt eldőlt 
8 zöld asztalnál a nagy kérdés, 
melyik csapat áll tulajdonképpen 
az első és második helyen. Két
szeres tanácsi határozat után 
holnap délelőtt 10 órakor a BTK 
az FTC-vel csap össze a csapat
bajnoki címért.

Az eredmény —  a mérkőzés ki
menetele egyáltalán nem lehet 
vitás. A csapatbajnokság, miként 
a múltban oly gyakran, a BTK 
zsákmánya lesz. Természetes kö
vetkezménye ez annak az össz
hangban levő munkának, amikor 
elnök, tréner és versenyzők a 
sportpolitikától távol, csak a 
sporttal törődnek. A BTK két 
esztendő előtti gyengeségi perió
dusát már régen kiheverte. Azóta 
olyan nagy számú versenyzőt ne
velt fel magának, hogy ma akár 
két csapatra való ökölvívót is ki 
tudna állítani és még a második 
csapata is könnyen maga alá 
gyűrne nem is egy első osztályú 
egyesületet. Ma az FTC ellen 
kétségkívül a legerősebb össze
állításban veszi fel a küzdelmet. 
Ezt már csak azért is megteszi, 
mert az FTC-vel való mérkőzése 
még mindig megőrizte a derbi 
jellegét, noha az FTC ma nem 
képes olyan csapattal felvonulni, 
mint tette három éve, amikor a 
bajnokságot csak kétszeri össze
csapás után. tudták egymás kö
zött eldönteni a zöld-fehérek és 
a BTK-fiúk.

Az FTC ma körülbelül abban 
a helyzetben van, mint volt a 
BTK két esztendővel ezelőtt. Di
cséretükre legyen mondva, ők is 
ugyanarra az útra léptek, mint a 
BTK annakidején. A saját maguk 
által nevelt ifjúságiakkal akar-

S í  ú s z ó s z ö v e f s é g  S z é c h e n y i  i r i f  
a d o m á n y á n a k  h í r e  u t á n  i s  t o v á b b  
f o l y t a t j a  v a l u t a s z e r z i  i l l á i  
t e v é k e n y s é g é t

ják a hiányzó űrt betölteni. Per
sze ez most nehezen megy, de 
hogy ez az egyetlen helyes metó
dus, azt már az is mutatja, hogy 
az ifjúsági bajnokságokon milyen 
előkelő szerepet játszottak a 
zöld-fehérek. A BTK ellen ma 
ugyan nincsen sok keresnivaló
juk még ezeknek az ifiknek, akik 
legtöbbször régi bajnokokkal, 
vagy pláne Európa-bajnokkal Jcev 
rülnek össze, de ez mit sem ront 
az FTC érdemein.

A harmadik és negyedik hely
ért az NSC a BTC-vel mérkőzik. 
A küzdelemben az NSC-nek tel
jesen egyforma esélye van a 
BTC-vel. Az alsóbb súlycsopor
tokban, valamint a nehézben vi
tathatatlan az NSC ■ fölénye.

A BTC ezzel szemben a középső 
régiókban erősebb, úgyhogy az 
erők kiegyenlítettek.

A mérkőzést a Royal Orfeum
ban ma délelőtt 10 órakor ren
dezik meg.

§ -

a KISOK léiéi! iaiaoMi 
v i p s z i i i t a  a VII. Izraeli- 
ia t | .  l i z S l t
Vil. Izraelita rg. -  Eötvös 
r. 2:1 (Q:0 , 1*1, 1:0 )

A csapatbajnoki mérkőzések 
befejeztével este 9 órakor ünnepi 
vacsora keretében osztják ̂ ki a 
díjakat a Metropol-szálló étter
mében. A szövetség társelnöke, 
ifj. vitéz Horthy Miklós osztja 
ki a csapatbajnoki érmeket, vala
mint az elmúlt esztendő szövet
ségi díjmérkőzésének érmeit is. 
Ez alkalommal adják át Szuko- 
váthy Imre dr.-nak a szövetség 
ezüst plakettjét és köszöntik a 
szövetség örökös tiszteletbeli 
tagját, Radnai Sándor dr.-t. 
Klaus Steve búcsúztatása is ez 
alkalommal történik s neki
ugyancsak elekor nyújtják át a 
szövetség elismerését dokumen
táló nagy ezüst plakettet.

Izr. rg.: Szemere — Bohrer, Gold 
berger — Szoffer, Wachsmann. 
Klein.

Eötvös r.: Dénes — Fischer, Ste 
fancsics II. — Lajta, Hittig, Gosz- 
leth.

Az izr. támadásával indul a mérkő 
zés, de az első gólt mégis az Eötvös 
éri el Hittig révén. De hamarosan 
egyenlít az Izr.; Szoffer beadását 
Wachsmann értékesíti. 1:1. Majd is
mét Szoffer vezet támadást, hátra 
adja a korongot és Wachsmann be
vágja a győztes gólt. A mezőnyből 
messze kimagaslott Szoffer játéka, 
mellette még Wachsmann tűnt Iri. Az 
Eötvösben Hittig és Goszleth játéka 
érdemel dicséretet.

. . . . . . . . . . . . . . „ . . . a i a r c i -
bányiíéri korcsolya pályán
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A hétfői tanácsülés tűzi napirend
re az olimpiai kimenetei kérdését

Saját tudósítónktól —

Arpinati államtitkár és Szé
chenyi László gróf washingtoni 
magyar követ adományának híre 
a magyar úszósport egész táborát 
osztatlan örömbe és megnyugvás
ba juttatta. A magyar válogatott 
úszócsapat olimpiai szereplése biz
tosítottnak látszik a két adomány
nyal. A MUSz azonban ennek elle
nére sem hagyja abba a külföldi 
szövetségekkel és magánosokkal 
megkezdett tevékenységét, mert 
az a vélemény alakult ki a MUSz 
vezetőköreiben, hogy mindaddig, 
amíg a kimenetel kérdése végle
ges, határozott formában rendez
ve nincs és a külföldi fizetőeszkö
zök effektíve rendelkezésre nem 
állanak,

alternatív megoldásokról kell 
gondoskodni.

A helyzet az, hogy Széchenyi 
adománya és az amerikai túra
szerződés mellett az olaszok ré
széről rendelkezésre bocsátandó 
800 dollár

már az előre nem látható 
költségekre is megfelelő fe

dezetet jelent.

szövetség által megkezdett gyűjtés 
egyéb eredményével? Mi történ
jék, ha a túrát biztosító három 
forrás mellett még egyéb segítség 
is jelentkezik a látóhatáron. Erre 
vonatkozólag az a vélemény ala
kult ki, hogy

a MUSz az akciója további 
sikereképpen begyiilt anya
gi segítséget bocsássa az 
OTT, illetőleg az érdekelt 
szövetségek rendelkezésére.

Természetesen ebben az esetben 
az úszószövetségnek biztosítékot 
kell adnia és —  kapnia.

A kérdéssel különben a MUSz 
hétfői tanácsülése foglalkozik, 
amelyen a bizottságok megválasz
tása mellett az olimpiai kiküldetés 
kérdése a kiemelkedő műsorszám.

Félszáz nevezés érkezett a déli 
kerület első h a jn k í viadalára
Február 2-án megalakul

a déli kerület
— Saját tudósítónktól —

A MÖSz vidéki egyesületei között 
igen előkelő helyet foglalnak el̂  a 
dunántúli egyesületek. Tapolca, Pécs, 
Dombóvár mind egy-egy új felleg
vára az ökölvívásnak. De nemcsak a 
hagy városokban, hanem a kisebb 
helyeken is az ökölvívók nagy tömege 
űzi ezt a sportot. Az érdeklődés már 
°}y nagy volt, hogy a vidéki egye
sületek között is vezető helyen levő 
Bécsi SC a Pécsi VSK-val karöltve 
ttta elsőízben rendezi meg a déli ke
b let ökölvívó bajnokságát.

A versenyre 53 versenyző adta le 
Nevezését. A Bajai SE 16, Bajai TSE 
8. Dombóvári VOGE 8, Kaposvár 2, 
Tapolcai IAC 5, Pécsi VSK 2 és a 
DSC 12 ökölvívóját nevezte a bajnok
ságra. A nagyszámú indulóra való 
tekintettel vasárnap délután 3 órakor 
kezdik el a bajnoki versenyt, amit 
hétfőn este 8 órakor folytatnak. A 
döntő küzdelmeket pedig kedden dél
után fél 5 órakor kezdik el. A MOS* 
a versenyre két bírót — Tuschak 
Lászlót és Vizy Ferencet — kül
dött le.

*
Kedden alakul meg Pécsett a szö- 

vetség második vidéki kerülete, a 
deli. Az új kerület tisztikara a követ
kező összeállítású lesz. Díszelnök: 
Belcsics Olivér ezredes. Elnök: Ma- 
k«2/ István dr. h. polgármester. Társ
elnök: Tietze Oszkár ezredes. Ügy
vezető alelnöki Halász Ernő dr. Al- 
emökök: Kosár Kálmán, Bemhardt 
bandor dr., Szabó Ferenc, Lőivy Sán
dor, Barabás Jenő dr., Mdjor Kál-

Tr* t-i vt ti ___J , .

Ügyész: Kaufer Imre dr. Háznagy: 
Diamant Gyula. Választanak ezen
kívül még hat tagból álló tanácsot és 
négy orvost. Az alakuló közgyűlést a 
városháza kis tanácstermében tart
ják meg és azon a szövetséget 
Kankovszky Artúr ügyvezető alelnök 
képviseli.

Glrones továbbra Is Európa-bajnok 
maradt.. A pehelysúlyú spanyol 
Európa-bajnokot, Gironest, a nemet 
bajnok Noak 15 menetes küzdelemre 
hívta ki, az európabajnoki címért. 
A küzdelemből a spanyol versenyző 
került ki győztesként, _ meglepően 
nagy fölénnyel. Noak már a máso
dik menetben, majd a harmadik: és
negyedik menetben is többször a 
földre került, úgy hogy * * Tezetö 
bíró végezetül Is a nagy fölényre 
való hivatkozással a mérkőzést meg
szünteti és technikai k. o.-ral Giro
nest jelenti, ki győztesnek.

Tegnap délután kedves diákünnep 
séget rendezett a székesfővárosi köz< 
oktatási ügyosztály a marcibányitéri 
iskolai jégpályán.

A szelid dombokkal körülvett, szél
től védett pompás jégpályát erre az 
alkalomra zászlócskákkal és tarka 
lámpáeskákkal díszítették fel és a 
mintegy 1690—18Ö0 korcsolyázó
diákok nagy része is lampionokkal és 
jelmezekben vonult ki a vidám mu
latságra. *

A diákok felvonulását a közokta
tási ügyosztály vezetője, Szendy Ká
roly tanácsnok is végignézte, a Cser
kész Szövetség részéről Witz Béla, a 
KISOK részéről pedig Neidenbach 
Emil jelent meg.

A jelmezesek mókáin kívül igen 
emelte az ünnepség sikerét a KISOK 
legjobb kis műkorcsolyázóinak Bp- 
tond Györgyi, Botond Éva, Erdős 
Klára, továbbá Terták Elemér és 
Barcza Roíter Béla pompás bemuta
tója. A kedves csöppségek (elemis
ták és I. gimnazisták) Tökéletes biz
tossággal, pompás testtartással mo
zogtak a jégen s tanulótársaik töme
gén kívül a nagyszámú nézőközönsé
get is gyönyörködtették tudásukkal.

A jói sikerült ünnepséget Hodászy 
Miklós testn. igazgatóval az élen ^a 
jégpálya felügyelő tanárai: __ Oleják 
Károly és vitéz Lázár Dezső és a 
nagy számban jelenlévő testnevelési 
tanárok rendezték. A KISOK ügyes 
műkorcsolyázóit a BKE műkorcso
lyázó szakosztályának agilis vezetője. 
Farkas Ivor dirigálta.

Ha tehát e három dolog végleges 
formát ölt, a túra és az olimpiai 
szereplés biztosított. Számolni^ kell 
azonban a helyzet kedvezőtlen 
alakulásával is, azzal, hogy még 
mindig támadhat rés, amelyre uj 
megoldás, új fedezet kell, Ezért 
folytatja a MUSz megkezdett 
külföldi akcióit.

Felmerült már most az a kér
dés is, hogy mi történjék az úszó-

Üj fűtőberendezés a Rudas- 
uszodában. A Rudas-uszoda fű
tőberendezését az ősz folyamán 
megnyitották. Az új berendezés 
révén egy régi kívánsága valósult 
meg a z ,uszodát kedvelő közön
ségnek, mert azóta a helyiség 
állandóan egyenletes és megfelelő 
meleg hőfokon tartható. Áz u szo
dát egész nap férfiak és nők lá
togathatják.

Befejeződött a MUSz olimpiai téli 
tornája. A tegnapi zárónapon a vá
logatottak - csaknem teljes számban 
jelentek meg. Az olimpiai készület 
kedden délután fél hatkor már a 
fedett uszodában folytatódik. Hja, kö
zeledik az olimpia...

« lÉ Í V lY Á M
Ma vívják a TVC
párbajtőrversenyét/

amelynek ugyanazok a favorit* 
jai, mint a tőrben voltak

ib U U ö  u e i iu  U X., í u w j w  •*■*•**•»
íf‘án, Kiss Ferenc, Handler Gyula dr. 
Főtitkár: Kaufer Pál. Jegyző: Szí-- ...ven , .  ia u j H/J w  x a u  w v g j w -
Octi Károly. Pénztáros: Pollitzer
József, Ellenőr: Baranyai Ferenc,

A pénteki bécsi amatőr versenyen,
amely 1000 főnyi közönség előtt folyt 
le, két nemzetközi mérkőzést vívtak 
meg. Ebben Zehetmayer győzött a 
bajor Bőhm ellen, míg Havhcek a 
szintén bajor Haymann ellen döntet
lent ért el.

A szövetség péntekesti tanácsülése 
meglehetősen rövid volt. A rendkí
vüli tanácsülés megváltoztatta a ked
den hozott határozatot és ennek ér
telmében a csapatbajnokság első és 
második helyéér a BTK mégis az 
FTC-vel mérkőzik.

Köln és Prága városok közötti 
ökölvívómérkőzés döntetlenül 8 : 8  

arányban végződött. A kölnieket a 
csapatbajnok Colonia 06 képviselte. 
A prágaiak közül Ulrich győzött 
Puttkammer, Schneider győzött 
Abels, Jaks győzött Müller és Hrd- 
licka győzött technikai k. o.-val 
Virnicb ellen. A kölniek négy győ
zelmét Rustemayer, Brodel, Rlesing 
és Kampe aratta. Ezek Chnndela, 
Vokacek, Durdis és Beehleba fölött 
diadalmaskodtak.

A magyaróvári kegyesrendi rg. 
sportköre a napokban népes korcso
lyázó versenyt rendezett Kováts Imre 
testn. tanár vezetésével. Eredmények: 
Műkorcsolyázó versenyben az alsó
osztályosok közül: 1. Millesitz III. o.
2. Mehrwerth IV. o. 3. Scbpf IH. o. 
Felsőosztályosok közül: 1. Gratz Ottó 
VII. o, 2. Zwickl Béla. 3. Kelen End
re. Gyorskorcsolyázó versenyben-340 
m: 1. Mehrwerth IV. o. 88.4 mp. 2. 
Riha IV. o. 43.8 mp, 3, Pártos IV. 
0. 44.5 mp. 510 m: 1. Gratz Ottó 
VII. o. 56.8 mp, 2. Holzhammer VI. 
o. 60.8 mp, 3. Umathum VtlL °>
63.8 mp.

Korcsokat 
ródlik, sík, 
mindenféle

........................................ . gyáitmány.
Kerékpárok, varrógépek, újak és használtak le- 
szállított árhan. Eladás, Tétel, csere. Nlkkele-
*és, élesítés. Javítás 24 óra alatt. Esrsenfaid
músscréssnél. Vili., Dohozí-ntca ’i n, Teleíon- 

Mvő Jésect S81-5Í

Saját tudósítónktól

A Tiszti VC második versenyszáma, 
a párbajtőrverseny ma reggel kezdő
dik. Minthogy a versenynek csak 
mind a bárom számára lehetett ne
vezni: a mezőny pontosan ugyanaz 
lesz, mint a tőrverseny mezőnye 
volt. 42 indulóra kell számítani, akik 
az előmérkőzést ugyanúgy fogják le 
bonyolítani, mint a tőrverseny elő- 
mérkőzését vívták s döntője tízes 
lesz, mint a tőré volt. A  versenyben 
komoly, szép küzdelmekre számítunk 
s biztos, hogy

el az összetett verseny sorsa. A mai 
verseny reggel 9 órakor és délután 
5  órakor kezdődik. S kedden már a 
kardversenyben találkozunk velük.

a verseny színvonala felette 
lesz az elmúlt párbajtőrver

senyek színvonalánál,
mert egy esztendő alatt szorgalmas 
munkával sokat fejlődött a párbaj- 
tőrvívás nálunk. A versenyben Kai- 
niczky, Hatz Ottó, Maszlay és Eckl a 
legjobbak s pontszerzésre bőven nyí
lik alkalmuk. Különösen Kalniczky- 
nak kell nagyon dolgozni ahhoz, hogy 
el ne maradjon Hatztól és Maszlay- 
tól, mert kardban viszont, gyengébb 
ennél a kettőnél. Illetve pontosan 
hármuk közül Kalnicziky a leggyen
gébb kardban és ha Hatz ebben a 
versenyszámban megelőzi Maszlayt 
és Kalniczkyt, akkor az összverseny- 
ben nagyon előrenyomul a favoritok 
sorában. Az összverseny eredményét 
nézve, Eckl is jól áll, mert kardban 
ő is jó. A mai verseny főleg né
gyük számára lesz nagy küzdelem, 
mert talán ebben a versenyben dől

Kabos nem kapott startengedélyt a 
sau-rcinoi meccsre. Megírtuk, hogy 
Kabost az olaszok San Rém óba hív
ták, hogy ott Gaudinival mérkőzzék. 
A szövetség erre a meccsre nem adott 
Kabosnak startengedélyt, mert egye
dül menne majdnem biztos vereségre

önálló töprengés
—  A E ü F  két 7-re ellátta a 

MUF baját?

San Remoba s nem tartják célszerű
nek, hogy az olimpiai csapat egjdk
legvalószínűbb tagját ott meg 
és főleg alaposan kiismerjék.

A? MVSz délnyugati kerülete teg
nap tartotta kő gyűlését Pécsett. A
síma lefolyású közgyűlésen az alábbi 
új tisztikart választották meg: El
nök: Dusbaba Vilmos. Alelnök: Wal- 
laadt Ákos. Élőm Tteínmetz Endre, 
Pénztáros: Politzer József. Ellenőri 
Hoffmann László. Az intézőbizottság 
tagjai: Böszörményi Géza, Harloa
Frigyes, Frankó Zoltán (PAC-isták), 
Künsztler János dr., Pongrácz János 
dr., Dziobek László (PEAC-isták), 
Steinmetz László dr., Politzer Ferenc 
dr., Sttenger József dr. (PSC-isták) 
és Ravaszdy György KTSE.
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e s e m  n m é n e k  ?
—  Saját tudósítónktól —

szenzi, ne- P szt. . .  Nagy 
mondja el senkinek!

—  Halljuk!
—  Mit szólna hozzá, ha a, MASz 

legközelebbi tanácsülésén a MAC 
tagjai is megjelennének?

—  Na, ne vicceljen! Hiszen le
mondtak!

" Pardon —  csak a tisztségek
ről mondtak le és kivonultak a 
szövetségből. A tanácstagok bár
mikor elmehetnek szavazni!

•— Még akkor sem tartom való
színűnek!

—  Márpedig én megbízható hely
ről hallottam, hogy komoly tár
gyalások folytak ebben az irányban 
két atlétavezér között. Tudniillik a 
legközelebbi tanácsülésen tárgyal-i 
ják az átigazolási szabályokat és itt 
sok dologgal nincsenek egyesek 
megelégedve. Például —  azt mond
ják —  mire jó az, hogy budapesti 
egyesületbe csak olyan versenyzőt

Vasárnap, 1932 január 3Í.

7 7 i/w wivywi/ i I I Hinne
lehessen igazolni, aki budapesti la- U ndez február £

S a t e t l í ? 5 - 3„C” m“ 0Z1S Íilb“  k iH M - 10~ 15 “ ■>
Kekes: Északi lejtőkön 15— 20 cm 
Dobogókő: 15 cm.
Bükk-„Bánkut” : 30 Cm.

Ausztriában:
fin pRax> Sehneeberg: 50 cm. Zell am See (Schmittenhöhe) • 1 0 -  
60 cm A r X r W s -  /s V " 50 .A.rlb1® « : 50 cm- Hahnenkamm:

5  ° ba* w* “  120 “ ■
Svájcban:

Adelboden: 10— 50 cm. Árosa: 60— 120 cm. Davos: 60— 120 
cm. Gstaad: 20— 45 cm. Klosters; 50— 120 cm. Miirren; 20— 40 
cm. Pontresina; 30— 100 cm. St. Moritz: 30— 50 cm. Zermatt: 
15— 45 cm.

Csehszlovákiában:
Besztercebánya: 40— 90 cm., 25 cm. porhó.

Az UTE monstre mezei versenyt

I M e g i n t  c s a k  C s e k e y  a  s í f u t ó -  
b a j n o k s á g  e l s ő  í a v o r i t j a

IA M átraházán  ma Jkezdődiő bafnoksá* 
gosi a  m agyar sízöíx. legfobbfai vonul* 
n a k  fe les e llen ük  kitűnő külföldiek is 
fe lvesz ik  a küzdelm et — Szepes Béla 
tegnap m ár m egérkezett M áfrahá- 

1 zá ra , biztosan isidéi, de f©formán 
minden előkészü let nélkül

— Saját tudósítónktól —

.. Háromnapos versenyre gyűltek I lálni a Kékes oldalában. Remélhe- 
össze Magyarorszag legjobb sízői tőleg nem olyan veszélyes, mint a 
az ország legjobb siterepére, Mát- tavalyi mátrai versenyen volt 
ranazara. Magyar bajnokságokat

kos, Ha valaki egy évig nem indul, 
azonnal igazolható legyen bávmely 
egyesület részére, tekintet nélkül 
ai ra,. hogy vidéki, vagy fővárosi, 
Meg azután a főiskolai átigazolási 
szabályt sem tartják megfelelőnek 
a polgári egyesületek szempontjá
ból. Fővárosi egyesületek között is 
leszállítandónak tartják az átiga
zolási tilalmi időt —  szóval igen 
sok változtatásra készülnek. A

---------- . — délelőtt 10 órakor |
az UTE-pálya környékén. Jelentkezni j 
a helyszínen lehet, indulhat mindenki, 
aki a MASz-nál más egyesület részé
re igazolva nincs. Az UTE ezüstözött 
nagy és kis bronzéremmel díjazza a | 
helyezetteket, a különböző csoportok- 

[ ra összesen 20 dijat írt ki.
A női atlétikával foglalkozó egye

sületeket hívta össze értekezletre a j 
MASz hétfőre a szövetség helyiségé
be, hogy megtárgyalják a női atlé- j 
tika idei műsortervezetét.

t i
:. flBi HMr ' ■

.&• wí3k?si';‘ vnáíH

és nagy nemzetközi versenyeket 
rendez ott a síszövetség és hatal
mas előkészületeket tett a sok 
versenyző és a valószínű nagy
számú érdeklődő megfelelő ellá 
fására. A nagy gonddal végre
hajtott előkészületek eredménye
ként bizonyára síma, reális lefo
lyású és nagy sportélvezetet nyuj-- 7 *-------------- “j cgycunent tegnap ma:

. versenyben lesz részé a közön- lezárták és ma csak a két újon

Tegnap már Novak és Burkehrt 
is_ ugrott a mátrai sáncról, vala
mint Traeffen  is. Mára várják 
Besztercebányáról az ott indult 
két norvég versenyzőt, Uhlandot 
és Jansent. Különösen előbbi kiváló 
és Traeffen  szerint sokkal jobb 
nála.

A sáncot, egyébként tegnap már

A kolozsvári tornászok 
sá r  Szegedre érkeztek

— Telefonjelentésünk —

MAC-ot meg azért akarják'rábírj I S ^ a ^ F S ^ P T C ^ B E A C ^  ESC I * ™
* j e l e n é s r e ,  mert ezek a szabály- UTE, Vasas és á női ’ szateztSfát £ ™ ^ Sarn?kba»  • a + - . , , lenui ivrat
^ o sü a so k ^ n ek i is előnyösek len-1 szintén felállító BBTE kapott meghí- ^ T g á r d a  (8 v ^ n y z t é s  I körülbelül öt kilométert

Szeged, január 30. 
Kedden délután lesz

Kolozsvár

segnek.
Ma, vasárnap az összetett sí 

bajnokság első száma, az egyúttal 
külön bajnokságnak is számító

sífutás
van soron. A verseny távját a 
nehéz terepre való tekintettel csők

ul. , Mentették, az eredetileg tervezett 
a rókusi i ^ ^m h ly e it  csak 15-öt futnak 

- 1 I majd a versenyzők, akik közvet
lenül Mátraháza mellől indulnak,

nan érkező norvég és Szepes Béla 
ugorhat róla.

BIRKÓZÁS
f a p p  
is esi

dr. és  Tunyoghy 
u tazik  m a reggel 

Prágába
—  Saját tudósítónktól ___

A  magyar válogatott birkózó 
csapat hosszas bizonytalanság után

Kének, ülő tehát, hogy 'báróm sza- I v á T r S e ^ ^ n ^ íá tn a  e^ySü-1A kolozsvári gárda (8 versenyzője  I kl tesBn^
vazatával növelje a módosítani letet is> amely a női atlétika iránt e0V kísérő) már ma este hét órakor -7  irányában, majd
akarók táborát. érdeklődik. Értesülésünk szerint ko- \ befutott Szegedre. A vendégeket az w ,  ma.va a nagysanc mel 1 csapat hosszas bizonytalannátr

m t e k . Z \ ^ l í i r ^ r l ő T  nthe'- I w S r e ^ e d S l  *?0- T t^ k lh ^ íá l ia k ía k 0^  nyujt0tt legnagyobb érdeklődés tér .....................* *
zen visszacsinálható lépés volna a I hetne. örvendetes egyébként a női . ' “ ' I rnészetesen
szövetségi életbe való bekavesolódás attikáiban, hogy az FTC régi edző- ,A  vendegeket az egyetemi inter-- -  -  - ■ - OWMvesoioaas | tÍTlo1r -------- ---------------nátusban szállásolták el. I a zart Jellegű bajnoki ver-felé. Ha tehát elmennek,
eddigi passzív rezisztencia feladd-1 ebesül ebünknek-8 „ 4,  I, -  Jul,wai njeu .
sát jelenti. Megsúgom, hogy ebben B T C n e k m e ^ a k a d l ?  h° g(  * ?zereket mWM0kják. kimenetele felé fordul. A futó-
az irányban is akarják a MAC-ot lyozta. Főleg a lovakra vonatkozik ez, versenyben teljes bizonytalanság-
befolyásolni. . .  I T-. ■ mert a kolozsváriak a háború óta I kan kell tapogatózni, mert az idén

LJonc mezei versenyt rendez az bőrnélküli lovakon voltak kénytele-1 m®8' semmiféle futóversenyen

ami két legerősebb I A  kolozsváriak azért jöttek ilyen seny

JHúságiak részére február 7-én nek gyakorlatozni. 
I délelőtt 11 órakor. A  versenyen in- f sem vettek részt sízőink. A  tava-

Ladoumegue ellen újabb profiügy dalhat minden 19-ik évét még be nem L .,A  sz®gedi cíaPat°t m égnem  je- l 'V  
van folyamatban. Még élénk emléke- töltött ifjú, -aki még versenyen nem | lölték ki. A m a  délelőtti edzés után I Vl^n̂ Lsekeynek, a tavalyi _es 
zetben van egy tavalyi németországi indult és nem tagja miás egyesület- döntenek, hogy ki lesz az öt válóvá- , ava ye of ?  bajnoknak kell adni a 
fedettpályaversennyel kapcsolatos tár- nek. Jelentkezni a helyszínen, lehet, tott. Nyolc j-Jólt van. °  I ^ n a g y ob b  esélyt, de nem lehet
gyalása miatt a francia világrekorder U  kor okmánnyal igazolandó. Neve- a mérkő^óo ,Vár,+ „ -v •
ellen lefolytatott vizsgálat, amelyből zési dij nincs, a helyezettek bronzér- t„rnnTq^k t  ^  rokusi
a népszerű ,^Julot” csak nehezen sza-1 met nyernek. I fntmacsarnokban keiül sorra, város

szerte nagy érdeklődés nyilvánul 
meg.

bízottak, miután pénteken Papp dr. 
egészségi állapota annyira javult, 
hogy elmenetele már biztosítottnak 
látszott, már csak egyetlenegy éö 
utolsó  ̂hideg zuhanyként ható be
jelentést tettek a szövetségben. Ez 
Tunyoghy szabadságolási ügye volt. 
Ez a viharfelhő is hamar elvonult 
a láthatárról. Tunyoghy szombat 
délelőtt megkapta hivatali szabad-

lyi formák és a szállongó hírek “ágát és  ̂a vasárnapi indulásra a 
alapján Csellengnek, a tavalyi és következő csapat gyűlik össze:

Légsúly: Imrei UTE,

baduit. Most egy tiszteletdíj elzálogo
sítása miatt indítottak ellene vizsgá
latot és az ügy állítólag olyan ko
moly, hogy Ladoumegue olimpiai sze
replése is veszélyben forog.

Üj intéző az TIRAK-ban. Gálos
Sándor, a palotaiak intézője lemon
dott tisztségéről. Utóda Kulcsár 
Sándor lett.

T U R IS T A S Á G
Vasárnapi biránÉiások,

Budapesti Orvosok Turista Egyesü- |A MapiKerékpáros Smvelsén
lete

Iíusocinski a legnépszerűbb lengyel 
sportoló. A lengyeleknél minden esz
tendőben rendeznek egy népszavazást, I 
amelyben a megelőző

Hármashatárhegy, Csúcshegy, Hű
vösvölgy. T.: az Újlaki templomnál 

rcpHavazást, | f®,* 9 órakor. V.: Farkasházy Meny-
„ ____ évben elért “ ert őr. Hó esetén sítúra.

eredmények alapján kell a szavazók- ~  Szerdán este _ a túra és 
nak 10 versenyzőt megjelölniük. Az rendezőbizotság tagjai ülést tartanak 
egyes cédulákon az első helyen jelölt a klubhelyiségben (VIII., Aggteleki
versenyző 10 pontot kap, az utána atca 8-)-
Í S l í e ^  é® így .t0vábíJ' , A Z Pilia Turista Egyesületi9öl-re szóló szavazáson leadtak
3240 szavazatot és ebből 31.183 pont- , Sí-tura a budai hegyekbe. T .: 8 
tál Kusoeinski, a világhírű lengyel! órakor a Berlini-téren. V.: Weisz B 
távfutó került ki elsőnek. Második T- .Sí"túria a Csíki-begyekbe. T.: í 
a teniszező Tloczynski lett 16.479 I árakor a Berlini-téren. V. Péntek S 
ponttal,  ̂harmadik a lengyel hölgy- 
teniszbajnok, Jedrzejowska Jadwiga i , .
15.860 ponttal, negyedik Bochemski Menedekházügyeletes Reich Zoltán. 
Kazimir, a sokszoros úszóbajnok h  ^buda, Pilmborosjenő, Kevélyek, 

,1, Ötödik Mikrut Fran- I „ . ka’ Gy°Párház, Pomáz. T.:
8.20 orakor a 73-as vili. óbudai vég
állomásánál. V.: Weisz Dezső 
Sí-túra a Börzsönybe autóbusszal. 
T,; ^6-kor a Berlini-téren. V.: Rózsa 
Jenő. Csak a jelentkezettek ve
hetnek részt. 3. Sí-túra a Dobo
gókőre. T.: 7.10 órakor a Pálffy-té- 
ren. A  kezdőket vez.: Bende-Bein
József, a haladókat vez.: Fischer 
Imre. 4. Félnapos túra a budai he
gyekben. T.: 8.30 érakor a Széli Kál- 
mán-téren. V.: Köves! Sándor,

13.992 ponttal, ötödik Mikrut Fran- 
cis, a gerelyvető rekorder 12.230 
ponttal.^Azután Manteuflówna Jolan- 
ta, az új női futócsillag következett 
(7.7 mp-es 60 méteres rekordja ki
váló), utána Konopacka-Matuszewska 
Halina, a női diszkoszvető világrekor- 
dér és_ világbajnok, aki már két ízben 
is első volt ezen a népszerűségi veiv 
senyen, de tavaly nem produkált na
gyot. Stogowsld, a lengyel jéghokki- 
csapat kapusa, majd Czeh Broniss- 
láv, kiváló síző következik ezután. 
Sportáganként összehasonlítva mész* 
sze elől vezetnek az atléták.
Barsi a Eremen fedélzetéről január

27-iki keletfel írt egy lapot mesteré
nek, Perieht Bezsőnek, amelyben azt 
írja, hogy minden rendben megy és 
kitűnően érzi magát. Ugyancsak erre 
a „Z-Post“ útján továbbított lapra 
írt Perichtnek üzenetet Mr. Schwarz, 
Uarsi hirtelen támadt utazási protek- 
tora, aki Barsival együtt utazik ki 
Amerikába és akiről kiderül, hogy 
torvát és még Zágrábból ismeri Pe- 
ricitet.

A Magyar Turista Egyesület elő
adássorozatában február 4-én fél 7 
órai kezdettel Vörös Tihamér alelnök 
a selmeri Szittnya-osztály ötvenéves 
fennállásának alkalmából „Selmec
bánya és vidéke” címmel vetítesképes 
előadást tart a Főv. Pedagógiai Sze
minárium dísztermében (VIII., Mária 
Terézia-tér 8., III.). Az igen érde
kesnek  ̂ígérkező előadáson a Sasok 
dalárdája selmeri dialokat ad elő. 
Belépődíj nincsen, ruhatár 20 fillér. 
.Vendégeiket szívesen lát a rendezőség.

n i  tisziújiió kiziyiése csen
des lefolyást ígér

hacsak
a vidék kiküldötteinek 

felszólalása nem hoz vihart
— Saját tudósítónktól —

Magyarország legöregebb szövetsé
geinek egyike, az MKSz tartja ma 
délután a Millenáris pálya nagy ta
nácskozótermében rendes évi tiszt 
újító közgyűlését,

Ez az ülés, mely ünnepélyes kere
teket ígér, hatvannégy taigegyesület 
hivatalos kiküldöttjét látja asztalá
nál^ Az_ OTT képviseletében Prém 
Lóránt jelenik meg, aki, hír szerint, 
ezt az alkalmat használja fel arra, 
hogy a szövetség vezető emberei kö
zül Kirchknopf dr-nak, Steiner Re
zsőnek, Boldogh Nándornak, Neu
mann Andornak es Rosinelli Silvionak 
a Testnevelési Tanács által adomá
nyozott elismerő jelvényeket kiossza

A választás, a tisztújítás nem ígér 
sok szenzációt. A  régi, kipróbált gár
da nagyjában együtt marad. Apróbb 
választási csatározások lesznek 
ugyan, de ezek nem fogják az előre
látható eredményt megváltoztatni,

 ̂Egyedül a vidék magatartása két
séges meg. Kérdés, hogy tiborckodá- 
sa,_ melyet falrafestett, testet ölt-e 
majd ezen az ülésen. Ha igen, viha
rokra lesz kilátás és Kirchknopf dr. 
elnök teljes erélyére — hogy az le
csillapodjék.

Higyjük: ha vihar lesz is: jóté
kony lesz ez a vihar. Mely építésre 
sarkal és nem a meglévőt igyekszik 
lerombolni.

számításon kívül hagyni a két 
Szendeyt, valamint a külföldön 
készült Iglóit sem. Igen nagy kár. 
hogy Balatoni sérülése miatt 
csaknem biztosan távol marad a 
versenytől és ha indul is, csukló
sérülését erősen fogja érezni, mert 
a mátrai próbák alapján versenyző 
társai benne látták a futóverseny 
egyik legjogosabb jelöltjét.

. pe
helysúly: Fehér FTC, köny- 
nyűsúly: Beke UTE, kis-
középsúly: Hegedűs Bp. Vas
utas, nagyközépsúly: Tu-
nyoghy FTC, kisnehézsúly:' 
Papp dr. MAC és nehézsúly: 

Badó FTC.
A  csapattal Frankó alelnök és«eyjuyvsuoo jeioiljei. c. . , * ------  '

Szepes Béla is megérkezett társelnök utazik Prágába,— .. - ___l* __ i i 7 e ! A 7. TVTRSv’T: Cl 1 ó/n.rliQ.lro + /  /tn ílrá .Ltegnap a reggeli gyorsvonattal és 
néhány lesiklópróbát is végzett, a 
futásban azonban alig lehet őt 
tipeini, mert

kijelentése szerint ez jó for
mán első idei sízése.

-Annál nagyobb teljesítményre 
tartjuk képesnek Bellőni Gyulát, 
aki tavaly negyedik volt a bajnok
ságban, az idén azonban olyan 
szorgalmasan készült, hogy győ
zelme sem keltene meglepetést.

A  bajnokság aspiránsainak vaj 
mi kevés esélye van a nemzetközi 
futóversenyben a külföldiekké 
szemben. Megérkeztek már pénte
ken is néhányan és bizony Ru- 
zsinszki, Burkehrt, Novak és a 
többiek egyelőre még messze jár
nak a legjobb magyar előtt is. Az 
elsőséget egymás között fogják 
elintézni.

A  hölgyek futóbajnokságában
E leőd  Anikót várják elsőnek, bár 
tegnap estig még nem érkezett 
meg Mátraházára.

A  fiatalkorúaknál
Tassonyi és Káfferstein az, akire 
ebben a sötétségben rá lehet mu
tatni.

Az idén rendezi meg először a 
szövetség

az ötös csapatbajnokságot.
Ebben a MAC Balatonival minden 
valószínűség szerint győzött vol
na, nélküle azonban' az MSK és 
BBTE is egyenrangú ellenfél.

A  hóviszonyok egyébként Mát
raházán teljesen kielégítőek, sőt 
a hétfői lesiklóbajnokság számára 

1 is sikerült megfelelő terepet ta-

Az MB-Sz ajándékát (csikóbőrös 
kulacsot)^ ők viszik magukkal a 
csehszlovák birkózó szövetség ré
szére.

4 T E N I S Z hS

H i t i g  február közepén 
megy a Riviérára

— Saját tudósítónktól —

Kahrling idei versenyévadját ismét 
Riviérán kívánja megkezdeni, 

ahonnét máris több meghívás érke- 
-zett részére. Bajnokunk Gabrovitzcal 
együtt február közepén —  alkalma
sint 15-én — indul útnak s először 
a beaulieui versenyen vesz részt, 
majd Montekarlóban, végül pedig 
Mentonban játszik.

Bécs—Brünn városközi teniszmér
kőzésen a brünniek győztek 2:1 
arányban. A részletes eredmények a 
következők voltak: Artens—.Simon 
13:lil, 6:4, Gottlieb—Artens 6:4, 6:2, 
Chladek, Marsalek—Kienzl, Eifer- 
mann 6:4, 3:6, 7:5.

Értesítjük rejtvényfejtőinket, hogy 
legközelebbi rejtvényeink a február 
. , ünnep miatt keddi számunkban 
jelennek meg:.

' wM
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A t i t o k z a t o s  f r a t ö
a u t ó

melyet Brüsszel legforgalmasahbj 
terének kellős közepén, vörös 
zászlók közt játszanak

E i n S k v á í s á g  

a  K M A C - b á n ?

— Saját tudósítónktól —

(Rejtélyes belgiumi
—  Saját tudósítónktól —

Brüsszel, 1932 jan.

Á színtér
Max-on a szokottA Boulevard 

kép:
Párisnál nagyobb autóforgalom, 

Utcai 10 frankos fotográfus bandi
ták, ragyogó flamand nők „rubensi” 
színekben, zsivajgó utcai krevett- 
árusok és olajban főtt burgonyasá
fárok, a szökőkútban valaki a lábát 
áztatja (decemberi), rend, kedélyes
ség és mindent túlharsogó gramofon
zene, mely kávéházból, cukrászdából, 
fűszerüzletből és ruhakereskedésből 
feléd üvölt.

Most egy sötét mellékutca. Olaj' 
szag. Qrrfacsarintó bűz. Tengeri ha
lak. És aztán hirtelen felhasad a lá
tótér előtted, óriási térbe torkol a 
szemed sugara, megdöbbensz az ará 
Uyoktól:

Itt állsz a világ legnagyobb teré
nek kellős közepén, egy darab ittfe- 
lejtett középkorban, aranycirádás há 
zak között a gigászi magasságokba 
szökellő gótikus városháza előtt, a 
régi királyi palota előtt. . .  a törté
nelem mesél feléd. . .  itt állsz csodál
kozva . . .

De nem soká... Az áhítatos cső 
dálkozásba dübörgő cipők zaja kelt 
Viharos hullámzást,

Mi ez?
Nagy csoport ember üget a térkő 

zepe felé. Futballmezben vannak 
mind. Némelyiknél pózna, léc, zászló, 
emelvény, létra, meszesvödör, ecset.

. . .M i készül itt, hol a rendőr? 
Mégis csak felháborító, hogy itt a 
világ legnagyobb terén, ebben a gó
tikus csodálatban ezek a gyerkőcök 
itten. . .

Gyerkőcök?
Jobban figyelembe veszem ezt a 

vad csapatot.
Mindjárt az első, aki a szemembe 

rajzolódik, kövér, kopasz, tenyeres
talpas, módos, nagypapaszerű jelen
séget sugall belém. Tyuhaj 1 Hát ez 
mit akár itten? Mit akar ez itten a 
maga 120 kilójával, két diszkrét 
ó-lábával, ötven évével és mit tartja 
kezében: azt a labdát? . . .

Az összevisszaság egyre fergete- 
gesebb színfoltokat dobál össze. Két 
mészároskülsejű aggastyán hatalmas 
vörös zászlót lobogtatva rohan a tér 
különböző sarkaiba. A zászlókat 
nagy üggyel bajjal belegyömöszkölik 
a kövezet kockái közé. Most áll a 
zászló és lobog a szélben. Mit, akar 
nak ezek a zászlók? Utcabontás lesz? 
forradalom? Micsoda? De akkor 
miért vannak ezek az emberek fut
ballmezben?

. . .  Egy savanyúvendelszeríí lény 
a meszelődézsába mártja rozzant 
ecsetjét és kabalisztikus vonalakat 
bűz a kövezetre. Hordókat gurítanak 
a térre, a hordókra deszkákat rak
nak, néppel telik meg a helyszín, a 
nép leül a deszkákra és vár. .  i Ahá! 
Itt valami meccs-féle készül. . .  Ér
dekes. Csak a rendőr ne jöjjön most!

Na ,jó. Közben már kapuszerü 
Pózna-összevisszaságot • is felállítot
tak. A „pálya”  közepén létrás emel
vény peckeskedik, rajta cvikkeres, 
télikabátos, keménykalapos reszlet- 
űgynök ül. Kezében kréta, palatábla 
és szivacs. . .

Ahá, ez a bíró!
(Csak a rendőr el ne rontsa a 

MÚrit.) .,
Elegáns autó töfög elő az e^yi*£ 

mellékutcából. Na, most kitör a bot
rány. A vörös zászló elállja az út
iét. nem. tud a térre kijönni. Hej, 
Űe dühös lesz a soífőr!. . .

De a soífőr nem lett dühös. »*f- 
Peu megállt, illedelmesen, mint aki 
nem akarja zavarni a játékot, aztán 
drukkolt és — eltűnt! Ezt a sport
éért autót! Biztosan a belga OT1 
elnök ült benne!

sebben közeleg. Fehér acélsisakja 
vésztjósolón ragyog. Bajusza égnek 
áll. Úgy jön, mint egy arkangyal. _ 

...Jön , jö n . . .  Aztán megáll... ló
bálja a kezeit, felnéz a királyi palo
tára. Leveszi a kesztyűjét, körül
néz . . .

(Talán ez nem is rendőr! ...)  
Odalépek hozzá, mondom:
— Monsieur... — és hebegek va

lamit a zászlókról, meg erről a já
tékról, itten a világ legnagyobb te
rén, az aranycirádás, komoly góti
kák között, a curukkoló autóról es ...

A fehórsisakos udvariasan, jóin
dulatúan mosolyog.

_  Uraságod külföldi? — mondja
némi maliciával. (Teszem, ha nálunk 
azt mondják: — Kegyed Mucsáról
jött?) 1(.

De aztán beszélni kezd a rendőr. 
Mert rendőr volt a fehérsisakos  ̂ és 
nem szentjánoskenyérkardú pénzügy
őr. És azt mondta:

A rendőr dühös lesz, elmegy. 
Rejtély . . .

G ó l? !
H elycsere... Hát most az egyik 

Saint Gilles-játékos úgy üti pofon a 
labdát, hogy az retteneteset szállva 
berepül az ellenfél fekete hálójába.

Őrjöngés. A közönség fékeveszet- 
ten üvölt. A bíró jegyez.

Jön a rendőr:

Brüsszeli sporttelepek !
Brüsszelben kevés a sporttelep a 

sportolóknak nincsen alkalmuk spor
tolni. Hogy a sportolók ennek elle
nére mégis sportolhassanak, úgy ha
tározott a városi tanács, hogy a ke
vésbé forgalmas térségeket bizonyos 
körülmények között alkalmi sport
telepeknek nyilvánítja.
_ Ez úgy történik, hogy egy

ilyen csapat, mint ez is itten, felvo
nul a helyszínre, hoz magával egy 
csomó zászlót, azokat letűzdeli a 
tér utcatorkolásaiba — és kész a 
zavartalan sporttelep. A földbekerült 
zászló azt jelenti, hogy ez a tér a 
kocsi, kerékpár- és autóforgalom ré
szére lezárt, a járműveknek vissza 
kell fordulni, -  mert a téren spor
tolnak,

— ügy! Nahát, — ez nagyon érde
kes! (S egy pillanatra eszembe jut, 
hogy mi volna, ha valaki ezt a mó
kát a zászlókkal -  Budapesten meg
csinálná!)

De a rendőr tovább magyaráz:
_ Ez a játék itten a „Jeu de Ball'.

Régi játék, máj- a régi flamandolt 
is ismerték, szép, érdekes torna. Ez 
a csapat itt (és rámutat a túloldali 
legénységre) a Saint Gilles, vallon 
nemzetiségű, — emez pedig a Schar- 
beeck, flamandokból áll.

— Szép, szép, de hogy megy ez a
játék? . , , . . ,A fehérsisakos lesujton tekint

— Hogy hogyan megy? Hát tessék 
odanézni! (És tüntetőn fakepnel 
hagy.)

Autós körökben az utóbbi na
pokban sokat beszélnek arról, 
hogy a KMAC elnökválság előtt 
áll. Ezek a hírek természetesen 
nem nyerhettek megerősítést, 
mert hiszen az események szi
gorú diszkréció mellett a kuli
szák mögött folynak le. Arról 
van ugyanis szó, hogy Andrássv 
Sándor gróf, a KMAC illusztris 
elnöke előrehaladott korára^ es 
egyéb körülményekre való tekin
tettel lemondási szándékot érlelt 

(magában és
távozni kivan az autóklub 

éléről.

— Na, mit szól?
Fölényesen nézek rá:
— Hát igen, a Saint Gilles csa

pata rutinosabb, technikásabb. A 
gólt megérdemelten vágta az ellenfél 
hálójába.

— Úgy? — vigyorgott rám gú
nyosan a rendőr. . .  — A Saint
Gilles!. Hát ha az úr nem tudná: 
nem a Saint Gilles, hanem a Schar-
beeck vezet!

(Megdermedek. Hát mi ez? Hát 
bolondok ezek? V a g y ...)

Egyelőre közelebbit még nem 
tudni, de remélhető, hogy 
Andrássyt sikerül meggyőzni

azoknak, akik nem tudjak nél
küle elképzelni a KMAC fejlődé
sét és akik benne látják azt a 
kormányost, aki a nehéz gazdá
sági helyzet teremtette viharban 
révbe tudja vezetni az autóklub 
hajóját. Andrássy távozása a 
KMAC éléről nagy vesztesége 
volna a magyar automobilizmus
nak, melynek szüksége van az 
ősz elnök munkálkodására.

Tisztán látni egyébként sem 
lehet még az ügyet, mert min
den oldalról titkolóznak, főleg a 
KMAC-hoz közelálló körök igye
keznek teljes diszkrécióval ke
zelni az ügyet, mert —  mint hír
lik —  bíznak abban, hogy 
Andrássy szándéka nem meg
másíthatatlan.

ingyen egyhónapi trip- 
tikeket ad ki Cseh

szlovákia
— Saját tudósítónktól —

Újrakezdés. Megint leraknak pléh- 
darabokat a földre. A labda repüL 

Repül. Egyenesen felém. Ez a bőr
vacak. Pont a fejemnek. Hohó! Ezt 
aztán igazán nem engedem. már 
hegyezem az ujjam a labda felé. A 
labda meg egyenesen az ujjamnak. 
JajjjjjH! Mintha valaki ólommal 
bélelt bottal ütött volna a kezemre! 
Szörnyűség! Hiszen ebben a labdá
ban kő van. Kő, meg vas, meg ólom! 
Hát hogyan tudnak ezek játszani? 
(De nem mutatom a fájdalmamat 
Hősiesen sziszegek.)

Szipka

Az Autóklub Republiky Ceskoslo- 
venske nemrég érdekes újítást ve
zetett be és kísérletképpen ingyen 
adott ki vám- és illetékmentes,

| autó és motorkerékpár belépésre jo
gosító triptikelcet. Az ingyen trip- 
tikeket kísérletképpen adták ki és 
figyelemmel kísérték, hogy az in. 
gyenes határátlépés mennyiben be
folyásolja a forgalmat. Az eredmé
nyek kedvező volta arra indította a 
csehszlovák autóklubot, hogy a 
pénzügyminisztériumnál szorgal
mazza az ingyen triptikek enge 
délyezését idegenforgalmi okokból, 

j Az illetékes hatóságok jóváhagyták 
az új rendszert,

Valaki a hátamra üt. Nini- Egy 
öreg úr — és mondja: 1

— Nagyszerűen csinálta!
— De mit!?!
— Ezt a védést! Hol játszik?
— Én? — de sehol! Fogalmam

sincs. . .
Az öreg úr elkomolyodik: .
— Hát jó, én nem erőltetem, de 

ha akarja, beléphet a csapatba! Az I 
én szemem meglátja a tehetséget!

(-— Itt mindenki megbolondult, — 
szédelegtem.)

a csehszlovák autóklub a na
pokban az összes szomszé- 
dós államok autóklubjainak 
nagyobb menyiségű ingyen 

triptiket küld

A titokzatos »jeu de ball«

Jön a rendőr l
•••A játékosok felálltak... Csupa 

év közötti férfi. Heten, heten 
®gy csapatban. Fejükön kriket sap- 
Ea. Az egyiknek kezében pöttöm 
labda. Bőrből. Egyre gyűl a közön
ség.

Es most: hirtelen feltűnik egy
Mellékutcából a várva félt rendőr. 
Na> oda a mulatság! Vége az öröm
Bek!

A rendőr pedig egyre veszedelme-

Odanézek: , . . . -
A bíró éppen int. A kifeszített fe

kete háló előtt álló játékos marokra 
fogja a labdát, két-háromszora le
vegőbe dobja, aztán hirtelen fordu
lat: meggörbített ujjainak hegyeve 
repíti el a bőrt. Aztán letepi kézéről 
a keztyűt, az ujját szájába teszi es 
éktelenül fütyül. A labda röpül, egy 
fehérszakállas aggastyán fele ivei, 
ennek ujja hegye már bökne is a 
labda felé — de hajh, — beluftol az 
öreg — és a nagy lendülettol hasra- 
szelídül. Általános röhögés. Az öre
get felemelik, valaki nyúl a bői 
után, visszatólja ujjaival az ellen
félnek — mire helycsere.

Nem értem a játékot.
A 'bírót nézem. Jegyez a tahi ara < 

krétával, mintha éppen írna a kot- 
levelet a díszkötéses Paul de Cock--ra 
és fontoskodva prüszköl.  ̂ Kettőt 
ütöttek eddig egészben — hát mit je
gyez a bíró?

Most egy kisfiú pléhdarabot tesz 
arra a helyre, ahol elébb az öreg 
hasravágódott. <3, rejtélyes pléh! A 
labdát megint , kirepíti a háló előtt 
álló házmester-külsejű nagypapa. 
Társa (csatár?!) a bőrt pom pás 
doplerrel továbbküldi — de az ellen
fél is résen van: és zúgva süvölt
vissza a gömbvakarcs.

. . .  Most helycsere következik. _ A 
pléhdarab lekerül a színről. A bíró 
jegyez. A közönség módfelett izga
tott.

Jön vissza a rendőr:
— Na?! Hogy tetszik? — bömböl 

felém.
_ Nagyon szép. . .  — mondom

nem túlságosan lelkendezve. . .

Belépek!

azzal a - kéréssel, hogy- hozzák nyil
vánosságra a határátlépés megköny- 
nyítését.

Még nem tudni, hogy a KMAC az 
ingyenes csehszlovák triptikeket mi
lyen feltételek mellett hozza forga
lomba, de reméljük, hogy ingyen to
vábbítja azt azoknak, akik igénybe 
akarják venni az egyhónapi tartóz
kodásra jogosító gépjármű-útlevelet.

Vége a meccsnek.í .
A hordókat visszaviszik. A közön

ség elszéled, a zászlókat bevonják.
Nem értem ezt a játékot.
Odaosonok egy játékos háta mögé, 

úgy teszek, mintha most jöttem 
volna és kérdem:

— Mennyi volt az eerdmény?!
Az meg mondja:
— 0:0.
Megőrülök!
Jön a szakállas:
— Na, nem akar hozzánk belépni? 
Valami végigvillan rajtam. Gyor

san határozok. Belépek. Igen is be
lépek. így talán rájövök a titokzatos 
jeu de ball szabályaira... Mert nem 
bírom tovább ezt a bizonytalanságot.

S már írom is alá a belépési nyi
latkozatot . . .

B jőve repiigépe
A  fejlődések útja —  Kis, olcsó 
magánrepülőterek —  Helyből 
szálló gépek, helikopterek és 

autogirók
— Saját tudósítónktól —

EGYESÜLETI HÍREK
A volt MILL-bírák hétfőn este bú- 

csúbankettet tartanak Almási-tér 1. 
sz. alatt.

A Pollack SC február 6-án, szom
baton délután fél 5 órai kezdettel az 
újpesti Pannonia-kávéház különter
mében tánccal egybekötött serleg
avató és éremkiosztó teadélutánt ren
dez.

Az MTK teniszszakosztálya feb
ruár 10-én este 9 órai kezdettel tea- 
estélyt tart.

A III. kér. TVE futballszakosztálya
ma délután 5 órai kezdettel klubhé- 
zában (Nagyszombat-utca, Dunapart) 
táncdélutánt rendez.

A B. „13“ FC ma, vasárnap, d. e. 
10 órakor játékosértekezletet tart a 
klubhelyiségben.

CsKAC 30-án, szombaton rendezi 
hagyományos MOVE-bálját Csillag
hegyen.

Az OFK február 7-én délelőtt 9
órakor tartja rendes évi közgyűlését 
a ü l .  kér. Polgár-utca 13. sz. alatti 
klubhelyiségében.

Ma már elmondhatjuk, hogy a 
repülőgép valamely kontinens hatá
rain belül ugyanolyan biztos közle
kedési eszköz, mint az autó vagy a 
hajó. Nagy gyorsasága és arányla. 
gos olcsósága rövid időn belül a 
vasút veszedelmes konkurrensévé 
fogja tenni. Az emberiségnek egy 
nagy erőfeszítése tehát ismét sike
rült, miután meghódították a szá
razföldeket és a végtelen óceáno
kat, sikerült meghódítanunk a leve
gőt is.

Valamely találmány fejlődésének 
történetében általában négy fő állo
mást különböztethetünk meg. Az el
méleti előkészítés, a kísérleteaések, 
az egyéni eredmények korszakát és 
végül az ipari felhasználás korsza
kát. így volt ez a rádiónál, ahol 
Máz véli zseniális elgondolásait 
Herz és Marconi és mások kísérle
tei követték, ezután az amatőrrádió
sok lelkes munkája népszerűvé tette 
és elterjesztette a találmányt.

! Ekkor már érdemes volt iparilag is 
I foglalkozni vele, ami a nagybani 
előállítással jár együtt. Ez már vi
szont aztán az előállítás olcsóbbo 
dását és ezzel kapcsolatban a talál 
mány rohamos tökéletesedését von
ja maga után.

így volt ez a repülésnél is. Lio- 
nardo Da Vinci, Lilienthal és má
sok az elméleti alapvetést adták

meg, a Wright testvérek, Voisin, 
Bleriot, Farmon megvalósították a 
gondolatot, majd a Bleriottal kez
dődő és még ma is folytatódó sora 
a rekordereknek népszerűvé tették 
a találmányt, ma pedig már erősen 
benne vagyunk a repülőgép törté
netének ipari korszakában.

Egy jobbfajta autónak az árából 
ma már pompás kis sportgépet lehet 
venni (Klemm, Junkers,  ̂ Junior 
stb.), csak még a. légi közlekedés 
gazdaságosabbá tétele vár megol
dásra.

Ez főleg két úton-módon valósít
ható meg: a repülésnek a drága re
pülőterektől való függetlenítésével 
és ökonomikusabb gépek szerkesz
tése által. .

Az első cél ma aránylag a leg
olcsóbban egész kis gépek építésé
vel érhető el. Nem szorul magya- . 
rázatra, hogy a kicsi és aránylag 
kissebességű gépek startolásához és 
landungjához nincsen szükség nagy 
repülőterekre, hanem elég_ egy síma 
mező. Ezt a megoldást választották 
az angol légitaxi vállalatok, ame
lyek a birodalom különböző részein 
számos ilyen síma terepet béreltek 
ki. E miniatűr repülőtereken persze 
nincs más, mint egy vagy két gép 
számára készült kis hangár, benzin 
és a szükséges személyzet. Ilyen 
felszereléssel a vállalatok állami 
szubvenció nélkül is tudnak boldo- 
gulni.

Egy másik módja a repülőterek
től való függetlenítésnek az oly gé
pek készítése, amelynek a start- és 
landungjához nincs, vagy csak na
gyon kis kifutóhelyre van szükség. 
Ilyenek a helikopterek, autógírók 
és a rekeszesszárnyú gépek. A heli
kopterek ma még közlekedésig esz
közként nem jöhetnek számításba. 
Mert ha sikerülne is a közeljövőben 
ilyfajta üzembiztos és stabil gépe
ket készíteni, komplikált szerkezetük
nél fogva oly drágák lennének, hogy 
aligha szolgálnák a légiközlekedés 
gazdaságosabb voltát.

Az autogirók a helikopterektől 
abban különböznek, hogy ezeknél az 
emelő légcsavar forgatására nincs 
külön motor, hanem a légcsavart a 
gép előrehaladásának következté
ben keletkezett légellenállás hozza 
forgásba (autó-giro). Az alakjuk 
hasonlít a normális repülőgéphez, 
rendes húzó légcsavarral bírnak, de 
igen kis alsó szárnyuk van, a végü
kön stabilizáló felületükkel és a 
felső szárnyak helyén nagy három
ágú légcsavar foglal helyet. Ily gé
pet először a spanyol „Cierva” ké
szített ég nemrégiben kezdték el 
Amerikában tömeges gyártásukat.

E szerkezetnek aránylagos olcsó
sága mellett nagy előnye, hogy 
tártjához és landungjához egy na

gyobb ház síma teteje is elég. A 
jövőben tehát kisebb távolságokon, 
mint alkalmas légitaxi játszhat sze
repet

(Folytatjuk.)

v w w w w w w * * * * * * * * *
FIAkadmiotaitráeld CMhsxlov&kl&bani 

L i p a  Ujságiroda, Bratislava, 
Hosszú-u. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr. Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé László

| Nyomatott a Stádium SajtávAHalat Bt  
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Mai jeienfössbb
Hangversenyek:

7.15 ó.: Becs: Marx József dal
estje. (Kiurina Berta és Duhan J.)

7.45 ó.: Frankfurt: Bartók Béla 
zongorázik.

8 ó.: Berlin, Becs: Ünnepi hang
verseny.

Dalművek:
3 o.: Lipcse: Undine (Lortzing).
3 ó.: Hamburg: A viceadmirális

(Millöcker).
8 ó.: München: Farsang tündére

(Kálmán).
8 ó.: Bukarest: Stradella (Flotow).
9.15 ó.: Mühlarcker: Siegfried

(Wagner) 2-ik felv.
Vidámság, könnyű zene:

4.39 ó.: Breslau: Állástalan hu
moristák kabaréja.

8.30 ó.: Lipcse: Nemzeti táncok.
9.30 ó.: Lipcse: „A  régi jó idők

ből”. (Zenekari hangv.)
Jazz:

10.20 ó.: Berlin: Schindler-jazz-
10.30 ó.: Scarpa-jazz.
10.45 ó.: München: Guldemond-

jazz.
11.15 ó.: Hamburg: A  „Vörös

Malom” zenekara.

letek Szövetsége képviseletében a 
Budapesti Könyvkötőmunkások Ve
gyeskarának és a Kispesti Szervezett 
Munkások Dalkörének hangversenye. 
1. Strauss János: a) Bor, dal, asz- 
szony; b) Kék Duna keringő; c) Da- 
loskedv __ polka. Énekli a Budapesti 
Könlyvkötőmunkások Vegyeskara. 
Karnagy Novak Károly. 2. a) Po- 
gatsching: Mi szép a dal; b) Adams 
G. R.: Párisi ifjúság; c) Petőfi—Er
kel: Elvennélek. Énekli a Kispesti 
Szervezett Munkásak Dalköre. Kar
nagy Novak Károly. — 6.30 ó.: „Az 
élet figurái” . Bibó Lajos előadása. 
— 7 ó.: Guttenberg György jazz- és 
szalonzenekarának hangversenye. 1. 
Horatio Nichols: When fche guards
arc on parade; b) Tangó (Jose Me- 
lin: Nina); c) Rumba (Hermán Hup- 
feld: When yuba plays the rumba

on the tuba). 2. Lehár: Víg özvegy, 
operettegyveleg. 3. a) Grieg: Ta
vasszal; b) F. Carosio: Ritoma. 4. 
Drdla: Souvenir. Hegedűn előadja 
Guttenberg György. 5- Verdi: Tra- 
viata, ábránd. 6. Harry Horlick: Two 
guitars. — 7.50 ó.; Közvetítés a
Nemzeti Színház Kamaraszínházából. 
„Gyöngykaláris” . Három magyar nó- 
tás életkép, prológgal. 'Szcenáriumát 
írta Sz. Tüdős Klára. Zenéj-t Molnár 
Imre gyűjtéséből feldolgozta: Lo- 
sonczy Dezső és Nádor Mihály. Ren
dező Hevesi Sándor. Karnagy: Turay 
Mihály. Molnár Imre prológusát el
mondja Abonyi Géza. A hármas női 
főszerepet Bajor Gizi alakítja. — 
Utána: Pontos időjelzés, sport- és
ügetőversenyeredmények. — Majd: 
Farkas Jenő és cigányzenekarának 
hangversenye.

Iliiről 1  lÉÉtlfifÉSÉ
vasárnapié! vasárnapig beszél

nál fogva rádióelőadásra alkalmat
lan.

Mit lehetett erre tenni? A „Fizes
sen nagysád!" lekerült a műsorterve
zetről . . .

FJlenben jön a Havay rózsája. — 
Melyről az ellenőrző bizottság elfe
lejtette bejelenteni, hogy túlontúl 
unalmas, túlontúl ostoba.

A hangszóró szerepe  
a hangos filmnél

m w
M l/SO tt

Vasárnap, január 31.

A múlt héten Sardou: „Tosca* 
című hétpróbás rémdrámájával lúd 
bőrzöíte gyengébb idegzetű közönsé
gét a Magyar Hangház.

Minek kellett ezt a végleg elteme
tett históriát exhumálni?

A Magyar Hangház, mely annyira 
vigyáz arra, hogy csak „erkölcsös" 
és „fehér" színdarabok jussanak 
mikrofon elé, külső nyomásra szám 
űzte Ibsent, Strindberget, Shaw-t és 
o három szellemóriás mindmáig nem 
jutott szóhoz a magyar rádióban. — 
(Vegyük itt Peer Gynt-t ki a sorból.)

Pedig állítjuk, hogy Ibsen, Strind- 
berg és Shaw erkölcsösebb, emberibb 
és „fehérebb", mint Sardou úr és a 
többi francia rémdráma és rémvígjá- 
t. ékíró társa, akiknek problémái,
rémségei és sovány helyzetkomiku
mai ma már az irodalom-csődtömeg 
kiárúsításon sem találnának új gaz
dára . . .

A  XIX. század első felének szín- 
mütermése külsőségeken, vizuális ha
tásokon épült. Kosztümökön, díszle-Budapest 23 kw, 550.5 m: 9 ó.:

Hírek. — 10 ó.: Egyházi zene és j ten> görögtűzön, kéjgázon. Ezeket 
szentbeszéd az Egyetemi templom- hatásokat a rádió természeténél fog
ból. Szentbeszódet mond Tóth Tiha- va nem tudja érzékelni. A mikrofón 
mér dr. A ftentbeszéd mise után j Gondolatot követel, mai problémát, 
van. Énekek: 1. Fölkelt már a nap... kevés szereplőt, a magunk életét — 
(1874). 2. Koudela: Exsurge! (négy- és nem őrgrófokat és Angyalvárat 

• szólamú férfikar). 3. Kodály: I. Tan- I ós tömegmészárszéket és: erkölcstelen 
tűm ergo Genitori. 4. Isten, hazán- rendőrminiszter-kéjencek ponyváját, 
kért térdelünk elődbe... (1695), régi I (bőgj' egyszer mi is „fehérek“ lo
magyar énekek a Harmat— Sik-féle ] gyünk).
„Szent vagy, Uram” c. gyüjteménjr- *
bői. 5. Nyújtsd ki mennyből... (Kou- A műit vasárnap Hegedűs Gyula 
dela 4. sz. fk. feldolg.). Előadja a I emlékestjét közvetítette a Magyar 
Központi Papnevelő Intézet növendé- Hangház.
kei Koudela Géza dr. egy. egyházze- A nagy mester emlékének adózott 
nei igazgató vezetésével. — 11.15 ó.: a ma;gyar közvélemény. Színészek,

. Unitárius istentisztelet a Koháry- írók, énekesek, tanáremberek. A do- 
utctd templomból. Prédikál Józan bogón. És a közönség: többmillió em- 
Miklós püspöki vikárius. — Utána: j bér, a Zeneakadémiában és szerte az 
Pontos időjelzés, időjárás- és vízál- országban, a hangszóró előtt és a 
lásjelenté. — Majd: A m. kir. Ope-1 fejhallgatóval a fülön. 
íaház tagjaiból alakult zenekar Ez a sokmillió magyar Békeffyt is 
hangversenye. Karnagy: Berg Ottó. hallotta beszélni. Békeffyt, aki úgy 
1. Rossini: Teli Vilmos, nyitány. 2. j idegződott mindnyájunkba, hogy ő 
Günther Félix: Német rokokószvit. »® nevetést hozó ember".
3. Kófeai Rezső: Prelúdium és És Békeffy: a fanyar, polgári hu- 
Scherzo. 4. Glazunov: Táncjelenet. 5. mórt dadogó, pislogó szemű, kézdör- 
Kodály Zoltán: Nyári est. 6. Csaj-1 zsölő úr ezen az estén" tudott tra- 
kovszki: Capriccio Italien. — E gikus lenni, döbbentő' erejű, magával 
hangverseny szünetében: Zilahy La-1 ragadó. Pedig úgy beszélt, mintha 
jós előadása. — 2 ó.: . Gramofon- j konferált volna, mindennapos nevet-
hangverseny. 1. Csajkovszki: 1812,1 tetősre szánt hangjával, azt mondta; 
nyitány. 2. Mascagni: Paraszbecsü- — Mit mondjak én kérem Hegedűs
let, bordal. (Franz Völker.) 3. Verdi: I Gyuláról kérem. . . és dörzsölte a ke- 
Álarcosbál, ária. (Németh Mária.) 4, Z(út is . . ., — de: őszinte és átértett 
Bizet: Carmen, virágária. (Pataky meghatódottsága, lelke mélyén érzett 
Kálmán.) 5. Saint-Saens: Sámson és gyásza annyi sugallatot adott ennek 
Delila, ária. (Andiay Piroska.) 6. a nagyszerű művésznek, hogy el 
Ro-ssini: A szevillai borbély, ária. tudta velünk feledtetni, hogy ő: hu-
(Umberto Urbano.) 7. Puccini: Bo-1 morista.. És ez olyan erény (és több 
hémélet, duett. (Pataky Kálmán és mint művészet), hogy írnunk kellett 
Schlusnus Henrik.) 8. Puccini: Pillán- róla . . .
gókisasszony, ária. (Angerer Mar- De írnunk kell másról is . . . Ezen 
git.) 9. Leoncavallo: Bajazzók, ária. az estén Harsány! Zsolt is megemlé- 
(Tino Patteria.) 10. Puccini: Túrán-1 kezelt a mesterről. Harsányi Zsolt, 
dót, ária. (Németh Mária.) — 2.45 [ az író, a színműírók szövetségének 
ó,: A  m. kir. földművelésügyi mi- j elnöke, aki a magyar írók nevében
misztérium rádióelőadássorozata. Szé- szólott a nagy halottról, 
kács Elemér m. kir. gazdasági főta-1 Irtózatosan kiábrándító volt ez az 
nácsos: „Időszerű gazdasági tanács- emlékezés . . . Három mondat, kínos 
adó” . — 3.30 ó.: Az iskoláskívüli szókereséssel, holmi „megemelem ka-
népművelés rádióelőadása. (Rádióilapomat, egy képzelt sír előtt . . —
Szabad Egyetem.) 1. Imre Sándor és meghajlás és vége . . .: így be- 
dr. egy. tanár: „A  szülők és gyerme-1 a magyar színműírók nevében 
kék ellentéte” . 2. Magyar népmesék a nagyon tehetséges és nagyon nép- 
Csanády György feldolgozásában, és Hegedűs Gyulának rengeteg
Felolvassa Gárdos Kornélia. — 4.15 köszönettel tartozó Harsányi Zsolt, 

\ó.: Zene délután Hubay Jenő dr. budai I akinek úgy látszik nem állott meg- 
palotájából. 1. Haydn: Kvartett. Elő-1 felelő idő rendelkezésére, hogy író
adja Hu-bay Jenő dr. (I. hegedű), I asztala mellett készüljön erre az em- 
Zathureczky Ede (II. hegedű), Zsolt lékbeszédre. Harsányi Zsolt nagyon 
.Nándor (mélyhegedű) és Kerpely elfoglalt ember . . . Délelőtt Miss 
Jenő (gordonka). 2. Schubert: a) ! Hungáriát választott . . . Este rögtö- 
Standchen; b) Die Forelle; c) Die nözni a k a r t . . .  s bélésűit a rögtön- 
Liebe hat gelogen; d) Dér Tód und I ®ésbe . . .
das Madehen; e) Wohinű Előadja I • • • Ez volt az egyetlen szépség- 
Basilides Mária. Zongorán kísér Kosa hibája a Hegedűs Gyula emlékestjé- 
György. 3. Mozart: Vonósötös g-moll. aefc . . .
Előadja: Hubay Jenő dr. (I. I •
hegedű), Zathurpczky Ede (II. he-1 Szerdán új jazzénekes szólalt meg 
gedű), Zsolt Nándor (I. mélyhegedű), Ia rádióban. Nem írjuk ki a nevét. 
Végh Sándor (II. mélyhegedű) és Állítólag: a Magyar Hangház mfl-
Kerpely Jenő (gordonka). — Utána:4 sora sem többé.
Pontos időjelzés, időjárásjelentés. — I •
5.20 ó.: Jeszenszky Sándor előadása: A' magyar rádióelőfizetők száma
„Arany János és Budapest” . — 5.45 december 31-én 325.132 volt. Ebből 
ó.i A Magyarországi Munkásdalegy-1 Budapestre 111.774 előfizető jut. Bu

dapest lakosságának tehát a fele 
(négy személyt számítva egy család
ra) rádiót hallgat. A statisztika ál
talában azt mutatja, hogy a városok 
hallgatósága százalékosan is jelenté
kenyen nagyobb, mint a falvak és a 
tanyák előfizetőserege. Ebből a tény
ből mindenesetre érdekes következte
téseket lehetne levonni. Például azt, 
hogy a kizárólag kisgazdákat érdeklő 
előadásokat vasárnap egyszerűen tö
rölni kellene a nagyobbszámú városi 
előfizetőre való tekintettel . , .

Megírta a „Nemzeti Sport", hogy a 
Magyar Hangház színházakból soro
zatos helyszíni közvetítésekkel gazda
gítja műsorát. A szép és dicséretes 
terv máris megvalósult. Vasárnap a 
Gyöngykaláris", kedden a „Havay 

rózsája“ c. operett kerül a mikrofon 
elé, s úgy volt, hogy február 6-án a 
Vígszínház „Fizessen nagysád“ című 
énekes Vígjátékot közvetíti. Hangház 

tervez, ellenőrző szakértő végez. 
Az ellenőrző szakértő mezőny ugyan
is megtekintve e darabot, s azon jót 
mulatva Mjelentette szakvéleményé
ben, hogy e bohóság túlontúl kacag
tató, túlontúl sikamlós és különböző 
világrendi felfogásokat sértő tárgyá-

*A hongosfilmnél a hangszórónak 
ugyanolyan fontos szerepe van, mint 
a vetítőgép lencséjének. Tökéletes 
hangosfilm előadás csak dinamikus 
hangszóró alkalmazásával érhető el. 
Az elektro-dinamikus hangszóró 
ugyanis különleges szerkezeténél 
fogva a legmagasabbtól a legmé
lyebb hangot az eredetivel teljesen 
azonos hangszínezetben, nagy erővel 
ad vissza.

A _ rádiókészülékekhez általában 
használatos mágnesrendszerű hang

szórók úgy viszonylanak a diniamt' 
kushoz, mint egy harmónium az or
gonához. Az előbbiek, pl. a mély 
hangokat képtelenek visszaadni, míg 
a dinamikus hangszóróban a nagy
bőgő, dob, vagy bármily más mély
hangú hangszer is tisztán kihallható.

Ezeket az előnyöket, a dinamikus 
hangszóró, rádiókészülékeknél külö
nösen kifejezésre juttatja, anélkül, 
hogy a készüléken bármilyen átala
kításra szükség lenne. A rádiózók 
külföldön már majdnem mindenütt át
tértek a dinamikus- hangszóró hasz
nálatára, ami nálunk is rövidesen 
bekövetkezik Az Orion-gyár most 
megindult hangszóró-akcióját kihasz
nálva, sokan eladják eddigi hangszó
rójukat rádió-Jrereskedőknél, hogy ol
csón juthassanak Orion dinamikus 
hangszóróhoz.

, A magyar gyáripar teljesítőképes
ségét bizonyítja az a tény, hogy leg
több fővárosi és vidéki mozgóképszín
ház hosszas kísérletezés után a hang- 
közvetítést Orion dinamikus hangszó
ró alkalmazásával tekintette végleges 
megoldásnak.

Szőke Szakáll, Kabos Gyula és egy titok- 
zafos primadonna az új magyar beszélő

filmek főszerepeiben
— Saját tudósítónktól —

A magyar filmgyártás folya
matossága —  legalább egyelőre 
—  biztosítottnak tekinthető. Ha 
nem is adhatunk hírt egyszerre 
féltucat film forgatásáról, mégis 
közölhetjük, hogy a Hunnia- 
filmgyárban, közvetlenül a „Csó
kolj meg édes”  felvételeinek be
fejezése után, két másik film ke 
rül sorra.

A felvételekre kerülő magyar 
filmekről Bingert János dr.-ral, a 
Hunnia igazgatójával beszéltünk 
aki a következőket mondta:

Pénteken, legkésőbb szombaton 
kezdődnek a felvételek László Aladár 
„Megfigyeltetem az uramat” című 
vígjátékából. A férfi főszerepet Ka
bos Gyula fogja játszani, a női fő
szereplő a legnépszerűbb színpadi 
primadonna lesz, akinek a nevét csak 
azért nem árulhatom még el, mert

Film színházak m űsora
BELVÁROSI (TV., Iráayi-u. 21. T. 83 

—29.}: Előadás: 5, fél 8, fél 9, 10 Va 
sár- és ünnepnep: fél 4, 5, 6, fél 
fél 9, 10. Viktória (Ábrahám Pál
Földes Imre, Harmatk Imre világ 
liírű operettje filmen, fősz.: Verebes 
Ernő, Petrovieli Szveiiszláv). — Emil 
és a detektív (10 felv). — Hangos ma
gyar híradó.

BODOGEAF (VIII., József-körút 63. T. 
38—4—76.1: Előadás: fél 5, negyed 8, 10, 
Az ideál csókja. — Viharos múlt.

BUDAI APOLLO (II., Széna-tér. T.: 51 
—5—00.1: Előadások hétk.: fél 5, 7, fél 
10, vasárnap: fél 3, háromn. 5, negyed 
8, háromn. 10 órakor. Táncol a kon
gresszus. (Lilian Harvey, Lil Dagover, 
W illy Fritsch, Conrad Veidt világ
filmje 15 felv.) és a kiegészítő hangos 
műsor.

CAPITOL (Baross-tér 32. T.: 34-3-37.) 
Előadások: 4, 6, 8, 10, vasárnap: 2, 4; 
6, 8, 10. Fehér mámor (Leni Rieíens 
thai, Hannes Sehneider). — Európa 
utolsó pelikánjai. — Hangos híradó.

CHICAGO (VII., István-út 39. Tel.: 32— 
1—75.): Előadások: 5, fél 8, fél 10, va
sárnap 3-tól folytatólag. A Liliom 
(Charles Farrel). — A bánatos herceg- 
asszony (Erich v. Stroheim).

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

DÉCSI (VI., Teréz-körút 28. T.: 2 1 -3 - 
43, 25-9—52, 14—8—05.): Előadás: 4, 6, 
8, 10, vasárnap: 2, 4, 6, 8, 10 órakor, 
őfensége csókja (zenés, énekes, táncos, 
németül beszélő filmattr., fősz.: Friedl 
Herlin, Székely Ibolyka, "Walter Jan- 
sen, Ottó Wallburg). — Híradók.

ELIT (V„ Lipót-körút 16. Tel.: 161-51.): 
Táncol a kongresszus (látványos ope
rett 12 felv., fősz.: W illy Fritsch.
Lilian Harvey, Conrad Veidt, Lil 
Dagover). — Magyar és külföldi 
hangos híradók. Előadások: 4, 6, 8,
10 órakor.

FÉSZEK (VIII., József-körút 70. T.: 46- 
0—40.): Előad.: fél 5, negyed 8, háromn, 
10. Vas. fél 3-tól folyt. Vas. d.-e. Búr- 
leszkmatiné. — Táncol a kongresszus 
(Lilian Harvey, W illy Fritsch). — A 
hétarcú ember (misztikus történet 10 
felvonásban).

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos 
utca 18. T.: 895—43, 897—07.) Előadás: 
5, negyed 8, fél 10. Szomb. és vas.: 
4, 6, 8, 10. Oberst Red! — az áruló 
(Theodore Loos, Lil Dagover). — Csak 
móka (francia csemege 2 felv.). — 
Híradó.

IMPERIAL (Vn., Demibnszky-utca és 
Aréna-út sárok. T.: 32—8—90.): Előad.: 
5-től, vas. fél 3-tól folyt. Vas. délelőtt 
bnrleszkmatiné. — Táncol a kongresz- 
szus (Lilian Harvey, W illy Fritsch). 
— Kék csillag (Iréné Rich, Ralpii" 
Forbes).

JÓZSEFVÁROSI (VIII., Kálvária-tér 6. 
Tel.:-34—6—44.): Előadás: fél 5, 7, fél 8. 
Vas. 2-től. Az ideál csókja. — Viktória.

KAMARA (VII., Dohány-utca 42—44. T.: 
41—9—27.): Előadások: 6, 8, 10, vasár*

LUDOVIKA ( I X , Üllöí-út 101.): Elő
adások: fél 5, 7, negyed 10. A borneói 
maharadzsa (Rose Hobart, Charles 
Bickford). Elvesztettem a babámat 
(Camilla Rom ).

NÉP (V., Váei-út 76. Tel.: 92-6—80.):
Borneói maharadzsa (Rose Hobart). 
Ham leánynézőben (hangos burleszk 
2 felv.). — Itt a malac, ott a malac 
(hangos Slim-burleszk 2 felv.). Előad.: 
5, negyed 8, fél 10, vasárnap fél 3-tól. 

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

ORION (IV. Eskü-tér 5. T.: 82-1-02.):
Előadás: fél 6, fél 8, fél 10. Vas.: fél 
4-kor is. Törvénytelen feleség (Lewis 
Stone, Dorothy Mackail). — Az ári-, 
zonal hercegnő (Ben Lyon, Lila Lee, 
Luise Fazenda), — Híradó.

PAI.ACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet-kör 
út 8. Telefon: 365-23.) El ad.: 4 6, i 
10. Hyppolit, a lakáj (Magyar han
gos film. Irta: Zágoa és Nóti. Játsza: 
Csortos, Góth, Kabos, Btb.) — Hangos 
híradók.

PATRIA (VIII., Népszínház-u. 13. T.: 45 
—6---73.): Előad.: f é l . 5, negyed 8, há
romn. 10. Vas. fél 3-tól. Táncol a 
kongresszus (Lilian Harvey, Willy 
Fritsch). — A hétarcú ember (Misz
tikus tört. 10 felv.).

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

10. Inspiráció (Greta Garbó, Lewis 
Stone, Róbert Montgoinery). — Flippy. 
— Híradók. Vas. és ünnep d. e. 11 
Skippy. (Jaekie Cooper, Róbert Coo 
gan.)

ROXV (VII., Rákóczi-út 82. T. J.: 43— 
8—24.): Előadás: 4-től, vasárnap 2-től 
Viktória (Verebes, Gretl T' ’ 
Petrovich). — Pikáns előélet (Sieg
fried ' Arno, Camilla Horn). — Hangos 
híradó,

ROYAL APOLLO (VII., Erzsébet-körút 
45. T.: 429—46, 419—02.):- Előadás: 5,
negyed 8, fél 10. Szomb., vas,, ünnep
nap: 4, 6, 8, 10. Vas. d. e. fél 11: 
Lakner bácsi gyermekszínháza. -  Dl- 
riffiblc, a levegő királyai. (Jacb Holt, 
Ralph Graves, Fay Wray.) -  Híradó. 

TÁTRA (IX., Üllői-út 63.): Az exfeleség 
(Norma fehearer). — Titkos légió.

eKyűőre csupán elvi megállapodást 
kötöttünk. Annyi bizonyos, hogy nagy 
meglepetés lesz a primadonna beszélő
film szerepe.

— A második film Szőke SzakáM 
szcenáriumából készül és a főszerepet 
maga a szerző fogja játszani. Ez a 
film két verzióban, magyarul és né
metül kerül felvételre. Nagyon mu
latságos bohózat, helyesebben film
paródia lesz. Szőke Szakáll első 
magyarnyelvű beszélőfilmje.

— A két film együttesen alkot 
majd egy műsort, mert a Szőke 
Szakáll-film rövidebb lélegzetű lesz, , 
kétszáz méter, hosszú, míg László 
Aladár vígjátéka kétszer ekkora. 
Mindkettőt Székely István rendezi, 
Élben István lesz az operatőr és 
valószínűen Angyal László a zenei 
vezető.

Bingert János dr., akinek mint 
a Hunnia igazgatójának tulajdon
képpen semmi köze sem lenne a 
filmek előkészítéséhez, résztvesz 
minden tárgyaláson, szinte egye
dül szervezi az új filmek gárdá
ját, tárgyal, agitál, lelkesít, mert 

fanatikusa a magyar beszélő- 
filmnek. Ha egyszer megerősödik 
és nagyra növekszik a magyar 
filmgyártás, abban oroszlánrésze 
lesz Bingert dr.-nak.

Elkészült a Mari us
— Saját tudósitónktól —

A múlt esztendőben Törzs Jenővel 
a címszerepben játszották Budapes
ten Marcel Pagnol irodalmi értékű 
színművét, a Marius-1, melyből most 
a Paramount joinvillei műtermében 
beszélőfilmet készítettek. A film né
met verziójának múlt héten volt a 
berlini premierje. A színlap, melyen 
a magyar nevek díszhelyeken szere
peltek, így festett:

Zum goldene Anker
Marcel Pagnol „Marius” című szín- 
-  művéből filmre írta;

Polgár A lfréd  
Rendező: Korda Sándor

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

örökbecsű operettje, fősz.:
Anny Ondra, Georg Ale- 

~ ‘ ‘ ~ ; Ju

és_ ünnepnap: 4, 6, 8, 10 órakor. Ne- 
bantsvirág. (Hervé örökbecsű operettje
Anny Ondra, Georg Alexander, Osear 
Karlweiss, Ilans Junkermann fősz.) — 
Aranyásók Erdélyben. (Ufa hangos 
kultúrfilm.) -  Híradó.

xander, Osear Karlweiss, Hans Janker- 
mann.) — Aranyásók Erdélyben. (Ufa 
hangos kultúrfilm.) — Világhíradó. 
ORV UN ( V i l i ,  József-körút és Üllői-úl 
sarok. T.: 38—9—88, 39-5-84.): Elő
adás: fél 6. fél 8, fél 10. Vasár- 
és ünnepnap fél 4-kor is. A koca- 
turista (Ottó Wallburg). — Hangos 
híradó.

URÁNIA (Rákóczl-út *1. T.: 460-45 és 
460—46.): Előadás: 5, negyed 8, fél 10. 
Vas. és ünnepnap: 4, 6, 8. 10. Glória 
(Brigitte Helm, Gustav Fröhlich) — 
Ronny-egyveleg. — Hangos híradók.

Piquoiseau 
Cesar . . . 
Honorine 
Fanny . . 
Marius . . 
Panisse . 
Escartefigue

"I

, . Albert Bassermann 
.Jákob Tiedtke^
. Lucie Höflicli 
. Ursula Grabley 
.Mathias Wiemann 
. Kari Etlinger 
. Ludwig Stössel

Mai m űsor
OPERAHÁZ: (3, fél 3) D. u.: Seliere-

záda. Évszakok. Pesti karnevál. Este:, 
Sába királynője (E).

NEMZETI SZÍNHÁZ: (3, fél 8) D. u.s 
Jégcsap. Este: Hableány-penzió. 1

KAMARASZÍNHÁZ: (fél i, háromn. 8) 
D. u.: A három testőr. Este: Gyöngy, 
kaláris.

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

VÍGSZÍNHÁZ: (fél 4, 8) D. u.: Kabaré. 
Este: Fizessen nagysád.

BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 4, 8) D. n.: 
A  torockói menyasszony. Este: A szép
ség vasara.

KIRÁLYSZINHÁZ: (3, fél 8) D. n.: A 
. Fehér lő . Este: Hawai rózsája 

FÖV. OPERETTSZIN H ÁZ: (fél i  8)
Maya.

BFTHLENTÉIU SZÍNPAD: (6, 9) Kacsa.

ANDRASSYUTI SZÍNPAD: (4, 9) Ex-hercegnő.
(3, 6, 9) 5 Jnnetro.

KOMÉDIA ORFEUM: (fél 5, fél 9) Küry 
Kiara. Rótt és Tábori.

STEINHARDT SZÍNPAD: (fél 5,
háromn. 9) Steinhardt.
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