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Ma
indul Egyiptomba a  
m agyar válogatott 
csapat, melyet nagy 
útján végig kísér, 
hogy lapunk olvasóit 
mindig és minden
ben gyorsan, híven 
és pontosan tájékoz
tathassa,

Pluhár István
főmunkatársunk

;y-<\v -  : SÍ , '

A magyar párosok 
első tréningje 
Laké Placidhen

—  Távirati jelentésünk —

A magyar műkorcsolyázó pá
rosok és Minich dr. megérkezésé
ről röviden már megemlékeztünk.

Vasárnap hajnalban érkezett 
táviratunk a következő részletek
ről számol be:

Jól sikerült az egyiptomi útra készülő
»  m #  ** é l  /  •

Tizünké tőrás, de kényelmes vasutazás után pénteken éjfélkor 
megérkeztünk Laké Placidbe, ahol szakadó zápor fogadott. Szállá
sunkra autóztunk, ahol azonnal pihenőre tértünk, s másnap, szom
baton délelőtt a közel fekvő Arénába mentünk, ahol a két páros 
tréninget tartott. A futás mind a két párosnak kitünően ment, 
simán, bukás nélkül. A műkorcsolyázók most már az olimpiai pá
ros műkorcsolyázásig ittmaradnak —  ha ugyan az olimpia szín- 
helyét meg nem változtatják! —  én pedig közben az OTT gyűjtő
akciója ügyében néhány sürgős utat teszek.

Minich Jenő dr.

Tíz gólt hagyott a nagy
váradi &C Marseilleben

_  Távirati jelentésünk. —  
Marseille, január 31.

A Nagyváradi AC csapata ma 
itt mérkőzött s az Olympique 
ellen 10:1 (4 :0 ) arányú szenzá
ciós győzelmet aratott. A  gólok 
közül Bodola és Kocsis harmat- 
hármat, Kovács kettőt, Stern- 
berg és Rónay egyet-egyet lőtt. 

*
A III. kér., Sabaria kombinál- 

tat verő Olympique 10:l-es ve
resége kissé valószínűtlen. Le
het, hogy a nagyváradiak más 
marseillei csapattal mérkőztek.

Csapatbajnoki lakoma
— Saját tudósítónktól —

Az ökölvívó csapatbajnokság be
fejezése után este ünnepi vacsora ke
retében osztották ki a győzteseknek a 
díjakat. If j. vitéz Horthy Miklós társ
elnök köszöntötte előbb a szövetség 
örökös tiszteletbeli tagját, Radnai 
Sándor dr.-t, majd Szukováthy Imre 
dr.-nak az ökölvívó sport fejlesztése 
érdekében kifejtett munkájáért a 
szövetség nagy ezüst plakettjét nyúj
totta át. Hasonló kitüntetésben ré
szesült Steve Klaus, az olimpiai 
csapat, illetve válogatott keret edzője 
és Romancsek Vilmos tanácstag is.

tatabánya készül az  
Újpest elleni kupa- 

m érkőzésre  
TSC-BTC (Bp) 3:2 (2:1)

*— Tele fon jelentésünk —
Tatabánya, január 31.

A TSC csapata 
nagy feladat előtt áll 
jövő vasárnap az U j 
pesttel kell vívnia a 
Magyar Kupa küzdel- 
mei során. A  tata
bányai legénység ké
szülődik is serényen 
az összecsapásra

Ma a BTC-t látta vendégül barát
ságos mérkőzésre s győzött is ellene 
3:2 (2:1) arányban.

A TSC az egyik edzés alkalmával 
bokazúzódást szenvedett Risóczky 
nélkül állott fel. A küzdelem meg
lehetősen nyílt volt s a tatabányai 
győzelem nem született meg köny- 
nyen. Mindkét tizenegyen erősen 
látszott a kellő felkészülés hiánya.

Az első félidő 12. percében Urbán 
a TSC-nek szerezte meg a vezetést 
(1:0), sőt a 25. percben _ Székely s 
második hazai gólt is bevágta (2:0) 
A  félidő végén súlyos védelmi hibá
ból Haluska szépített az eredmé
nyen (2:1). _ ,

Szünet után a 15, percben Székely 
megint eredményesen törte at a BTC 
védelmét (3:1), rövid percek után 
azonban Haluska beállította a vég
eredményt (3:2). A hátralevő idő 
egyetlen eseménye egy 11-es volt, 
melyet Székely mellé lőtt.

A mérkőzés tanulságai alapján 
Jövő vasárnap az Újpest ellen min
den bizonnyal ezt a csapatot állítja 
ki a TSC: Mahos — Petrovics, Nagy 
— Mente, Risóczky (v. Járcz), Ko 
v&es — Jánosi, Keleti, Székely, Urbán 
Német.

a  h  sport-, korcsolya-, ST% H hocki-jíúra-jvadas*-
V "  I  cipők és csizmák

■  v í z ha t l a n  mi nő sé gb en
| |  I  Jakabovicsnál,

H  Wos*el6nyl-ufco 35. n .
„Egyesületeknek Árengedmény**

Ferencváros-Ujpest- 
Hungária komb,
Wiener SC 3:0 (0:0)

A megolvadt talaj nagyon kellemetlen feladat 
elé állította a játékosokat — A szép játék és a 
folyamatos akciózás belefulladt a sárba 
Az osztrák csapat szorgalmas küzdése döntetlent 
tudott elérni az eiső félidőben —■ Szünet után 
Kalmár, Avar, majd Toldi juttatta a labdát Franzl 
kapujába — A védelem az első félidőben meg
bízhatóbb volt — A fedezetsor kissé döcögött 
s nehezen állta meg a sarat — A csatársor sok 
helyzetet hagyott ki, míg be tudta venni Franzl 
jól védett várát — Általában kitűnő kondícióban 
van a magyar gárda — A WSC jó benyomást 
keltett s kellemes edzőtársnak bizonyult
Hungária-út — 3500 néző — Bíró: Juhász dr.

Hí Attila tegnap már 
meccset játszott

Attila—-Amatőr kombinált 
8:4 (6:2)

—  Telefonjelentésünk —

Miskolc, január 31.
Az Attila csapata 

ma vonult ki ez év
ben először a pályá
ra. Az első edzésből 
rögtön mérkőzés lett, 
mert váratlanul 
egész sereg amatőr 
játékos is felvonult, 
De nemcsak játékos 
akadt bőven, hanem 
szurkoló is. Legalább 

ötszáz ember állta körül a pályát, 
mikor felállott a két csapat. Igaz, 
hogy fizetni nem kellett. . .

Az Attila ezzel a tizeneggyel ját
szott: Lippai MVTK — Szemző, Gom
bos (Megyer) — Szabó l „  Pogány, 
Bán — Notter, MVTK, Pimpi, Ru
das, Szabó II., Sziklai,

Az ellenfél jobbára az MMTE já
tékosaiból jött össze. A csatársort 
ellenben Miskolci, az Attila kitiltott 
jeles középfedezete irányította.

A mérkőzés meglehetősen egyoldalú 
volt s végül is az Attila legénysége 
8:1 (6:2) arányban győzött. A játék
idő 2X30 perc volt, a bírói sípot 
pedig vitéz Szűcs kezelte.

A profik közül különösen Pogány 
árult el nagyszerű formát, de jól 
játszott Rudas, Pimpi és Sziklai, vala
mint Miskolci is. Az amatőröknél 
Csúnya MMTÉ és Stollár DAC
tűnt ki.

T. J.

Svájc
FC Zürich— FC Bern 5:2, 

Young Fellows Zürich— FC St, 
Gálién 6:2. Nordstem Basel— 
FC Shaux de Fonds 3:1. Young 
Boys Bern— FC Aaran 3:1. Ser
vette Genf— Étoile Chaux de 
Fonds 0:2. FC Biel— Grasshop- 
pers Zürich 0:4.

Vasárnap reggelre kelve mo
solygó arccal kukkantottak ki az 
ablakon a futball hívei: mintha az 
égiek szíve is megesett volna a 
nagy bajokkal küzdő labdarugó
sporton, mert a higany erősen a 
fagypont fölé szökött és a csillogó 
napsugarak egyenesen hívogatták 
az embereket a szabadba. A szél 
még délelőtt elült és a januárhoz 
kipest ideális .idő kedvezett az 
Egyiptomba induló magyar kom
binált csapat búcsúzó mérkőzé
sének. Az már szintén a labdarugó- 
sport hagyományai közé kezd tar
tozni, hogy az öröm sohase legyen 
maradék nélkül való. Az enyhébbre 
fordult időjárás az érem másik 
oldalát is megmutatta a pályán, 
annak a sártengernek alakjában, 
ami a hungáriaúti pálya talaját 
nagyobb részében beborította. 
Ezért azonban az időjárást ke
vésbé lehet felelőssé tenni, mert 
ha szabályos füves pályánk lenne, 
akkor az olvadás következményei 
sem lettek volna ennyire súlyosak.

Még az a szerencse, hogy Egyip
tomban ilyen talajtól semmiesetre 
sem kell tartaniok futballistáink
nak. Ott inkább az ellenkező vég
let, a szárazság fenyeget. Gyakor 
latnak mindenesetre jó  volt ez a 
játék, ha szemre nem is volt olyan 
tetszetős, mint amilyen lett volna 
normális talajon. Az edzőtárs meg
választása is sikerült, mert a WSC 
fair és komoly ellenfél volt.

Szabály  os „meccs-előtti 
hangulat"

A hangulat már a mérkőzés 
előtt jó  volt. A bejáratnál nagy 
csoportban verődtek össze a szur
kolók. A z  egyik csoportban Ará- 
nyi, Újpest vezérszurkolója arcá
ról már messze lerítt izgatott álla
pota. M ikor megkérdezték tőle, 
miért szurkol, hiszen ez nem is 
komoly mérkőzés, a következőkép
pen válaszolt:

—  Kérem , a jó szurkolónak ép
pen úgy el kell kezdeni idejében az 
edzést, mint a játékosnak, külön

ben nem jön formába az idény 
kezdetére.

A magyar csapat öltözőjében 
ugyanaz a kép tárul a belépő sze
me élé, mint a nagy válogatott 
mérkőzések előtt. Majdnem kivé
tel nélkül ugyanazok a játékosok, 
ugyanazok a vezetők és habitüék 
sürognek-forognak. Csak az a fo j 
tott izgalom hiányzik teljesen, ami 
a nagyfontosságú válogatott mécs
esek előtt szokta megülni az öltö
zőt.

Sárosi elsőnek készül el, leül az 
egyik sarokban és figyelmesen  
hallgatja a Testnevelési Főiskola 
egyik görög hallgatóját, aki f i 
gyelemreméltó módon töri már a 
magyar .nyelvet.

Blum Zoli tesz-vess a játékosok 
körül, látszik, hogy most négy  
hétig az ö gondozására lesznek 
bízva a fiúk.

Az osztrákok autóbusza messzi 
re látszik a bejárat előtt, a WSC 
játékosai már az öltözőben vannak. 
Itt is teljes a nyugalom. Kestner 
elnök a pozsonyi konferenciáról 
beszélget az újságírókkal és m eg
állapítja, hogy a két ország sport
ja között nincs ellentét, a vezérek  
pedig meg kell, hogy hajoljanak 
ez előtt az igazság előtt.

A két öltöző félelme közös, már 
ami a pálya talaját illeti. Ez a 
félelem nemcsak közös, de alapos is 
volt.

Rossz a pálya
Fekete-fehér felszerelésében ter

mészetesen a WSC tűnik fel elő
ször a pályán, de nyomában máris 
ott van a Hungária ingében kivo
nuló profi kombinált. A két csapa
tot együtt fényképezi le a fotográ
fus sereg, mégpedig tócsával 
együtt. Mert tócsa, apró kis tó bő
ven található. Különösen a pálya 
nagy tribün felé eső részén. A túlsó 
oldalon a taccsvonal mentén még 
aránylag elég száraz a pálya, a kö
zepe félé már sáros, míg a nagy 
tribün felé eső oldal már pocsolyás, 
sőt a taccsvonal mentén — ahová 
napsütéskor a nagy tribün árnyéka 
szokott e sn i—  erősen havas még a 
talaj.

A WSC vá
laszt kaput, nap
pal szemben áll
nak fel a bécsiek. 
A  profi váloga
tottnak ugyanis 
a város felé eső 
kapu jutott.

Profi kombi
nált: Aknai —

Mándi, Dudás —  Barátky, Sárosi, 
Lázár —  Táncos, Avar, Kalmár, 
Toldi, Híres.

Wiener SC: Franzl —  Schilling, 
Purtz —  Dumser, Kellinger, Mahal 
Gelbenegger, Pewny, Semp, Spona, 
Pillwein.

Az I. fé lidőben:
Sokát támadott a kombinált csapat, 
kevés szerencsével s csak Toldi cé
lozgatta buzgón az osztrákok kapuját

Kezdés után rögtön hosszan előre 
vágják a mieink a labdát, Toldi 
szökne is, ámde már száll is vissza
felé a labda, úgyhogy Mándinak 
hamarosan alkalma nyílik „belépő
re” . Sikerül is a bemutatkozó; 
hosszan repül előre a labdája és a 
közönség tapsol, sőt viharosan de
rül. Híres kapja a labdát, ügyesen 
fut, de Dumser szerelni tudja.

Azonban csak kornerre (1 :0 ). A  
sarokrúgás jelentéktelen s máris 
az osztrákok támadnak. Dudás csú
szik, Mándi csúszik, általában nagy

M O P b A M O



1*W***ftr

a csúszkálás, sőt Barátky olyan 
hosszasan csúszik, hogy a korlátnak 
is neki repül. A nagy csúszkálás 
következménye az, hogy Gélben 
egger sarokrúgást (1 :1 ) ér el, de 
usyanő a 2. percben mellé is küldi 
a labdát.

§€ombináIt-főIény

A * első viharos akció 
0 } . —  kapufa

Táncos kapja most a labdát 
||í-ügyesen tolja be, Kalmár és Avar 

is szaladna rá, végül Avar engedi 
Kalmárt, a center kitör,

nehéz ̂  szögből lő a kapura 
és a jó l célzott labda kapu

fáról pattan le.
Híres sem akar Táncos mögött ma
radni, ő is használható labdát küld 
be, Toldi' már ugrik is a levegőbe, 
Ivelten fejeli, veszélyes a helyzet,

Franzl ki is ejti a labdát.
Szerencséjére nincs ott senki a 
mieink közül, azonban a bécsi ka
pus nagy buzgalmában így is kor
nerre (2 :1 ) sodorja a labdát. Tá
madunk, ez a fő és ez tetszik is a 
közönségnek, úgyhogy elhallatszik 

7 egy-egy halk:
—  Hajrá magyarok!

' De nyomában máris ott a meg- 
jegyzés:

—  Nem lehet hajrázni ilyen tó- 
esés pályán.

*— Mi az, hogy tócsás? „Zaf
tos" . . .

Ez a kifejezés aztán hamar meg
tetszik másoknak is.

—  „Legzaftosabb”  a Barátky — 
hallani s tényleg a Hungária játé- 
kosáról csak úgy csöpög a sáros lé. 
Közben a pályán sorra adódnak

humoros jelenetek.
Most éppen a magyar kapu felé 
tárt a labda. Három osztrák és 
Dudás van körülötte köralakban,

Lassan-Iassan nagyobb fölénybe 
kerül a kombinált csapat, ámde Kal
már átadasa után Avar emberbe 
lövi a labdát, majd a 22. percben 
Táncos játsza magát tisztára, de 
lövése fölé jut; Toldi lövése a leg
egészségesebb. Mintegy 20 méter
ről jön, de Franzl is legény a tal
pán s „mellre szívja". A játékosok

legtöbbje most már ugyancsak sá
ros. Különösen Kalmár és Barátky. 
Most újra csak Toldi az, aki bom
báz a kapura.

Franzl már vetődne is, fél
úton azonban megáll, csu
pán azért, mert a labda is 
három lépésnyire a kaputól 

elakadt.
Ismét viharos derültség. Táncos 
szökne, de az előzmények után 
ezúttal már hárman is rajta van
nak. Nem sokkal később azonban 
Táncos mégis használható labdát 
tud beküldeni Kalmárnak. A center 
átadja Avarnak, kis zavar támad 

kapu előtt, Franzl rutinosan

fejessel veszélyeztet, hogy aztán 
kornert (3:2 ) is hozzon az osztrák: 
támadás.

Hamar felszabadul a kombi
náltak kapuja,

dê  a túlsó oldalon Híres egymás
után többször ront. Ezzel szemben 
Táncos kornert (4 :2 ) erőszakol ki. 
Sarokrúgás után Kalmár pompásan 
küldi útnak Hírest, de a „Kicsi" 
ismét rosszul „biciklizik” . Elesik a 
legjobb helyzetben. •

A 37. percben Aknai kapujánál 
Spona _ szabadrúgást fölé küld, 
majd Pillwein közeli lövését Aknai 
védi, sőt Pillwein távoli lövése is 

kombinált csapat kapusának
zsákmánya. Huszáros lendülettel 
ismét a „kékek”  kerülnek frontba s 
Toldi a 41. percben huszonöt mé
terről lő mellé. Nem sokkal később 
Toldi ismét 1Ő, de most sem siker
rel. A közönség azonban nem ha
ragszik. Sőt dícsér:

—  Toldi legalább lő! —  mondo
gatják.

Ez már é rv é n y e s ...
A 20. percben járunk, amikor 

újra Táncosnál kezd veszélyes
lenni az akció.

Á szélső beadása ismét pél
daszerű, Avar és Kalmár is 
rajta van. Kalmár elcsúszik, 
de Avar zavartalanul viszi 
tovább a labdát s pontosan 
a jobb sarokba siivítteti.

Franzl beszedte.

Hétfő, 1932 február í .
i s a

lö-ide-oda ugrál s közben Avar 
! vése megakad a sárban.

Nincs szerencséje a kombinált 
csapatnak!

A 25. percben újra Avar jár elől, 
túl elől is van s hirtelen hátraadja 
Kalmárnak a labdát.

Nagy a helyzet, de a fölé- 
lövés is nagy.

Táncos jeleskedik újra, remekül 
küldi be a labdát, Toldi azonban el
véti s fejéről hátrafelé csúszik —f I veti

agyak sem tudja, hogy megáll-e, nem a naT1II f pix A o7
n^yobb; eseményt _ jelent. Előszörtörténik, hogy mind a négyen nem 

a labda felé szaladnak, hanem a 
labdától élt

Három osztrák komor
Az utolsó percekben az osztrákok 

kerülnek fölénybe. Mándi befelé 
passzol. Rosszul. Korner (4 :3 ) lesz 
a.' móka vége, sőt újabb sarok 
rúgást (4 :4 ) is elérnek az osztrá 
kok, majd amikor a bíró már-jelez
né a félidőt, megint kornerre (4:5 ) 
megy a labda, de erre a sarok
rúgásra már nem kerül a sor.

Gól után Tu- 
ray hibáz, lát
szólag kedvet
lenül játszik a 
neki szokatlan 
poszton s akad
nak olyanok, 
akik bekiabál
nak:

—  Turay,

Mándi helyett Kővágó,
Barátky helyett Turay

D© nagy gél lett v o ln a !
A 9. .percben remek helyzet kí

nálkozik Franzl kapuja előtt, Avar 
a sáros pályán azonban nem tud 
olyan gyors lenni. Késik s így a 
7— 8 lépésről küldött lövése kór

té rré  jut, mert közben 
osztrák védők befutottak.

—  Száraz pólyán de nagy gól lett 
volna —  kész a közönség .ítélete 
A komért (3 :1 ) Híres elrontja. 
Magasan mögé küldi. Utána rögtön 
»  WSC jön fel, sorra futnak az 
osztrák támadások, ám de Mándi 
jól kanalaz. Nem jön zavarba s ha 
más út nincs, taccsra vagdossa a 
ládát. Mindamellett mégis úgy 
látszik, hogy érik az osztrák gól.

megy labda Aknai kapujára, de az 
sem veszélyes. Most belejöttek újra 
az osztrákok. Mándi azonban buz
gón szerel taccsra. Sárosi miatt 
KeHinger szabadrúgást küld. Spona 
kapja a labdát, lövi is, dé Aknai 
könnyen véd. Pewny is jeleskedik,

A szüntet alatt hangosak az öltözők 
a panaszoktól: szörnyű ez a sár, el
nyel minden finomságot.

A magyar öltözőkben Mariássy dr. 
cseréket intézi el. Mándi helyére 

Kővágó kerül,' Barátkyt Turay váltja 
fel. Turay előbb próbál szabadulni a 
halfolástól, ami nem nagyon kenyere, 
de a parancs —  parancs. Ujváry 
ugor hatna be még Aknai helyére, d.e 
a szövetségi kapitány ezt a cserét 
nem tartja szükségesnek.

AZ' osztrákoknál ez a téma nem 
aktuális, hiszen csak tizenegyen van
nak. Igaz, hogy Kannh&user Edi, az 
edző, teljes felszerelésben van, hogy 
ha szükség esetén be kellene ugrania 
valaki helyett, készenlétben legyen.

menj öltözködni!
A  szélsőfedezetet játszó center 

mellett elmennek az osztrákok és 
sarokrúgáshoz (6 :9 ) jutnak. Nem 
tudják értékesíteni. Közben Gel- 
benegger Lázár mellett utat talál. 
A balfedezet azonban utána veti 
magát, de az osztrák szélsőn Aknai 
is rajta van már. Mind a hárman 
összeszaladnak, esnek, de a labda 
szerencsénkre nem a kapuba, ha
nem mellé megy s Kővágónak van 
ideje kivágni a mezőnybe. S máris 
újra a kombinált csapat jár elől. A 
27. percben ismét Táncos beadása 
veszélyes. A kapu előtt kis zavar 
keletkezik.

Gól után új
ra csak a kom
bináltak len
dülnek előre. 
Avar jól teszi 
ki Toldit, az 
kapásból mesz- 
szire mellé lő. 
Táncos igyeke
zete még min
dig nem lohadt 
Mahallal csap

Toldi nagyon jó  helyzetben 
várja a labdát, eléje is ke
rül. Ballal megtolja, majd 
alig három lépésnyire a ka
putól orr heggyel megszúrja. 
Dumser ugyan kétségbeeset
ten beleveti magát, de már 
későn, a labda csak érinti 

i őt. Gól.

le. A  30. percben ....
össze és kornert (7 :9 ) ér el. Nem 
sokkal később a közönség úgy lát
ja, hogy Táncos újabb komért ér 
el, de a bíró mást ítél s emiatt egy 
kis tüntetés kerekedik a bíró ellen.

Most az osztrákok szabadrúgás
sal jönnek fel. Dumser áll a lab
dának, Aknai azonban rávetéssel 
szépen véd.

Újra a kombináltak kerülnek 
fölénybe, most azonban már lát
szik a játékon, hogy több gól alig
ha esik. Fáradtak a játékosok. Az 
osztrákok kísérleteznek még egy
szer a 40. percben: Dudás azonban 
kornerre (7:10) szerel. A  41. perc
ben Táncos nekilendül. Pompás 
labdát kap, szabad az út s fél
pályától kezdve

mint a nyíl röpül Franzl 
kapuja felé,

száraz talajon be is szaladt volna 
a kapuba, most azonban Avarnak 
tolja a labdát és az újpesti gól
zsák nagy lövését Franzl lendület
tel védi. A 42. percben ismét sok 
helyzet adódik a kombinált csapat 
csatárai előtt. Avar kapásból jól 
meg is vágja a labdát, ámde Franzl 
felnyúlva kornerre (8 :10) véd. 
Majd meg Avar fejese Franzló, 
hogy aztán Pillwein és Spona is 
megpróbálkozzék még a 44. perc
ben. A mérkőzés befejezése előtt 
egy pillanattal ismét Táncos indul 
neki s ki tudja, mi lett volna a le
futásból, ha a bírd sípja meg nem 
állította volna.
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A II. félidőben: 
Táncos három  
a három  belső

egy

pom pás  
belövi a

beadásából 
m a ga  e gy -

Kivonulás
kor a közön
ség megle
petten fo
gadja azt, 
hogy Turay 

fedezetet

kapufáról pattan vissza, ott 
van azonban Kalmár is, aki 
Franzl mellett két lépésről 

sodorja hálóba.

M a riá ss y :.. .  a csatár
sor ebben az összeállí
tásban eredm ényes is 

le s z .. .

Ám védelmünk olykor szerencsével játszik. Azonnal támad a kombinált . . .
párosulva mégis vissza tudja ver- csapat. Egyideig meddőek a tárna- .
»l a támadásokat. A 13. percben dások, sőt az 5. percben a WSC 
felszabadul a kombináltak kapuja, sarokrúgást (4 :6 ) é ré i . A labdát 
Avar kerül jó helyzetbe, ámde ront. I berúgás után fölé fejelik. Utána a 
A  következő percben nagy derült- mieink futnak le, de Purtz nagy
séget kelt az, hogy

Franzl egészen a taccsvona- 
lig szalad, de ott sem rúgja 
taccsra a labdát, hanem fe

dezet módjára passzolja 
előre.

A 15. percben végre lövést is látunk

I igyekezettel felszabadít. A közön
ség közé vágja a labdát. Ugyan
csak szétrebben a nézősereg. A 
labda alaposan sáros ugyanis. 
Újabb nekigyűrkőzés, újabb fcom-

Nagy az
öröm, hiszen 
az első gól 

vá
ma

gára. Ha
mar elcsen
desednek a 

kedélyek, 
mért a leve
gőben van 
már a második is. Gól után ugyan 
Dudásnak Pillweint kornerre (5 :8 ) 
kell szerelnie, sarokrúgás után

•iá"*.

Mariássy Lajos drH szövetségi ka 
pltány: Ha kritikát akarnák mon
dani a játékról, ebben elsősorban a 
talajra kell gondolnom. Ez a talaj 
Pedig egyenasen gyilkosa a szép já
téknak. Még kellett elégedni tehát 
azzal, hogy még így is volt néhány 
igazán. szép akció és ha a többi 
rendre elakadt a sárban, ezt nem le
het a játékosok rovására írni. A csa
társor egysége már egész szépen ki
alakult és úgy látszik, hogy ebben 
az összeállításban eredményes is 
lesz. Száraz talajon sokkal több gólt 
rúgtunk, volna, igaz, hogy kaptunk 
v<jlna is egyet-kettőt a II. félidőben. 
Sárosi szokott nagy formáját ját
szotta ki. Lázár gyakran feljött igazi 
nívójára, gyakran elmerült azonban 
technikáaásába, ami pedig ilyen ta
lajon lehetetlen játékmód. A. hátvé
dek kielégítettek, Aknai jó. A WSO 
szép stílussal játszott, más talajon 
eredményesebb is lett volna. Vég
eredményben örülök a mérkőzésnek, 
mert két vasárnap játékát is pótolta 
és így jelentős szolgálatot tett a 
csapat fomábahozásának.

binált támadás s ez is kornert I zavar is támad a magyar kapu 
j (5 :6 ) hoz. Táncos Toldi elé küldi előtt, de aztán szabadrúgással újra 
be, aki alig valamivel kapu mellé a kombinált csapat jön fel. Híres

»Nem vagyunk fárad 
tak !« — mondja Sárosi

Alnl fagyott volt még és fokozato
san engedett fel, ahogyan felülről ti
porták a fiúk a sarat. Percről-percre 
rosszabb volt a talaj. Azt azonban 
lehetett látni, hogy a fiúk csak úgy 
duzzadnak a jó kondíciótól. Nagyon 
szép játék lett volna száraz talajon. 
Több gól is esett volna.

Aknai, kapus: Az ilyen pályát le
hetne pokolnak nevezni. Csak a II. 
félidőben volt két-három veszélyes 
helyzetem, do egyikből sem lett baj.

Sárosi, középfedezet: Egyszerűen
nem lehetett lépni a pályán. Míg ki 
tudta az ember húzni a lábát a sár
ból, akkor már régen elment a labda. 
Vagy pedig ott ragadt meg, ahol az 
ember nem is sejthette. De azért nem 
vagyunk fáradtak!

Az osztrák vezérek  
elégedettek

mellett,

Kcstner, a WSC elnöke: Megelége
désemet kell kinyilatkoztatnom csa
patom minden tagja előtt. Nagyon 
szépen tartották magukat, hiszen az 
ellenfél végre is egy nemzeti váloga
tott csapat volt. Persze a talaj . .  . 
Ilyen talajon nagyon nehéz futbal
lozni. Ennek ellenére szép és nyílt 
volt a mérkőzés. A magyar csapatban 
Kalmár, Táncos és Híres játéka tet
szett legjobban.

Kannháuser Edi, a WSC edzője:
Folyamatos és változatos volt a já
ték végig, pedig a talaj igazán lehe
tetlen volt. A bíróval nagyon meg 
voltunk elégedve. A magyar csapat
ban nekem Lázár, Mándi és Toldi 
játéka tetszett leginkább. A  miein
ket erősen üldözte a balszerencse a 
kapura lövéseknél. Nagyon örülök,

lyett azonban a vonal ról hatalmasan | ~ 7. , r  ,,, y x  , 7 7j , .ja megy, tisztán all a labdaval, Ak-
l ai 1 u- -u \nai azonban jó  érzékkel fut ki, rá-

W  l8^ t  ^ P  kombmáit ti magát a lábára s a labda róla 
J*!- Táncos jeleskedik, kornerre (5 :7 ) megy. De máris

S S i t  f  v !  ,S KaImf r |újra a kombinált csapat támad.
/ z!6g- J% ? y Híres beadását Kalmár felhőfejes

labdát, amelyet a vtd lem  gyorsan ^  ^

lyes és magas labdáját, 
kező támadásnál újra 
gólt sejt.

A  követ-1 
mindenki i

í Art* ■,
' » '* ■ ' : , ’ ■ 1** ‘ . ■ >r , V ‘

Kalmár tör ki,

nyíre tisztán áüó Avar dé. Az Ú j-1 ...... 7 “ ' ; , ” ' ,
pesti gólzsák jól megszúrja a lab- \ ^ kezet* na^  a Solratores, len-
dói, de lövése csak mellé surran. I duIet van a magyar csapatban 
Utána "

még egy lépést tesz, aztán még 
egyet és még egyet. Mind tisztább 
a helyzete, a legbiztosabb gól, 

az j Franzl az ellenkező sarokra szá-

TUNGSRAM
újra védelmünknek akad 

munkája. Különösen az oköz sok
szor zavart, hogy

a labda félúton megái!;
mintha csak pihenni akarna a sár
ban.

Táncos kap labdát, remekül 
küldi be, különösen azért, 
mert most már ő játszik a 
pálya száraz felén . Avar 
felé száll a labda, az újpesti 
gólzsák ugrik, fejel s  a labda

M I N D E N  Ú R N Ő ,
minden színésznő valódi

Mori$son!ej-]el
távolítja el felesleges hajszálait, mert a 
BBUmcm;WÍ' — "  -| ö|•™ használata egyszerű, olcsó, 

kényelmes és megbízható.

'Koccsoívák. 
ródlifc, sflt,

__________________  mindenféle
Kerékpárok, varrógépok, újak és hSmáUakíé- 
száJlí.ott árban. Eladás, vétel, ■ csere, fííkkele- 
zés, élesítés Javttáa 24 óra alatt. Essanfeld
műszerésznél. VJ1I,, Dobozi-utca 7-fl. Telefon- 

hívó .József 381-52.

mítja a lövést, már-már szinte 
összeverődnek a tenyerek, amikor 
Kalmár 2— 3 lépésről leposan mellé 
lövi a ’ labdát. A  következő pilla
natban ismét támadunk. Ezúttal 
Sárosi küldi előre 'Kalmárt, a cen
ter azonban ofszájdon áll. A bíró 
sípol, Kalmár azonban még két 
lépést megy a labdával s hálóba 
lövi. A gól természetesen érvény
telen.

AS495] [AB 495] [AG495]
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hogy senki asm sérült, hiszen Ideáli
san fair volt a játék. Erre töreked
tünk is, mert tudatában voltunk an

nak, húgj ®gy fontos útra induló 
válogatott csapat edaö partnered vol
tunk.

B Í R Á L A T
A hirtelen főtt olvadás 
elolvasztotta a klasszi
kus gáték lehetőségét

A  hozzáértők, a szakemberek 
már napok óta emlegették, hogy az 
esetleges olvadás nagyon kellemet
len helyzetbe hozná & kombinált 
csapatot, amely utolsó próbájára 
állott ki a Hungária-úton. Az idő 
—  a vén, mogorva —  még szomba
ton este is szinte lehetetlennek 
mutatta ezt a lehetőséget, hogy az
után tegnap széles mosollyal terít
se fényét Budapest fölé a hosszú 
idő óta alig-alig látott nap. Ami 
egyben azt is jelentette, hogy a 
Hungária-úton a pálya talaja meg
olvadt s a fagyos, havas pálya he
lyett részben latyakos, részben sí
kos, jeges,

futballra legkevésbé alkal
mas pálya

várta a mérkőzésre készülő feleket.
Ez a körülmény egymagában 

elég volt arra, hogy eldöntse a 
mérkőzésen lehetséges játék minő
ségének kérdését. Aki _ ismeri a 
futball minden osinját-binját, an
nak csak rá kellett nézni a talajra, 
hogy tudja, mire lehetnek képesek 
azon a játékosok. Aki azonban nem 
járatos ennyire a dologban, azt 
meggyőzhették a mérkőzés első 
percei, hogy nem kaphatjuk azt, 
amit várunk, amire a kiállott csa-

Lloyd -pince étterem
IV., Wurm-utca 2 . •«., a Dunakorzónál
Menürendszer étlapszerinti ételekből. Házhoz 
Is szállítható. P 1.50, 10 jegytüzet P 14—

pat képes. S hogy a közönség, 
amely feltűnően szép számmal je 
lent meg a nézőtéren, megértette 
ezt, mutatta a csendes^ viselkedés, 
amit más, hasonló próbajátékokon 
eddig nem igen tapasztalhattunk. 
Úgy látszik,

a budapesti közönség kelle
mes változáson ment át.

Vagy talán csak az idegei nyu
godtak meg a hosszú téli szünet 
alatt s még nem ébredtek fel azok 
az érzelmek, hangulatok, nem nyíl
tak ki azok a hangok, amelyek 
általában a szezónok komoly ese
ményeit jelzik.

A  múltban tartott hasonló pró
bajátékok felől pedig elég kelle
metlen tapasztalataink voltak. Ép
pen ezért sokat vitatták minden
felé, vitattuk magunk is, hogy 
ezeknek a próbajátékoknak mekko
ra az értékük, miképpen lehet azo
kat értékessé tenni? Az a véle
mény alakult ki, hogy

csakis komoly formában 
megrendezett mérkőzéssel 
lehet célt érni akkor, ha az 
esedékes válogatott mérkő
zésre kijelölt, végleges csa

pat áll ki a pályára.
S íme, a mai mérkőzés igazolta 

ezt a felfogást!
A  mérkőzés minden tekintetben 

komoly, értékes volt. Rámutatott a 
kombinált csapat erejére, tudására 
s híven szolgálta annak összeszoká- 
eát. Az ellenfél szerencsésen volt 
megválasztva, mert játéktudása ko
moly és érett, küzdőképessége 
nagy, igyekezete teljes, jatekmodo- 
ra pedig elég kiforrott^ amellett 
teljesen fair, sportszerű tudott 
lenni az egész mérkőzés folyamán.

Ilyenformán minden adva lett 
volna ahhoz, hogy _ nagyon 
szép, minden tekintetben 
klasszikus játékot láthas

sunk a csapattól,
ha közbe nem szól az idő. S éppen 
az idő, amely olyan kellemessé vál
tozott, amely annyira alkalmas lett 
volna különben a játékra, tette

IV., Kossuth Lajos-utca 6
Egyenruhák és 

polgári öltönyök.
Tisztok és kar- 
paszományosok 
szabályszerűen 
felszereltetnek.

Nagy Kálmán
Nagy választék 

angol szövőtökben!

tönkre a pálya talaját annyira, 
hogy azon igazi futballró!, reális 
játékról beszélni sem lehetett. Ez 
a talaj többet jelentett, minden 
más körülménynél. Egyszerűen azt 
jelentette, hogy a szó nemes értel
mében vett játék helyett inkább 
küzdésre kerül a sor.

A  kiforrott tudás szerepét 
nagyrészt, sokkal nagyobb 
százalékban, mint az tör
ténni szokott, egyszerűen a 
testi erő, a belőle fakadó 
néhány fizikai tulajdonság 

vette át.
Ha így elvesztettük is azt az 

illúziót, amivel a nézőtérre men
tünk, ha nem is kaphattuk azt, 
amit vártunk, amire joggal számít
hattunk, arról mégis meggyőződ
hettünk, hogy

a komoly útra induló játé
kos gárda ezen a téren is 
teljesen felkészülten ül vo

natra.
Ha rengeteg labda elakadt is a sár
ban, ha sok jó  szándék, okos gon
dolat feneklett is meg a latyakban, 
azt láthattuk, hogy ezek a gondola
tok ott élnek a játékosokban, ezek 
a tulajdonságok hatnak, jelentkez
nek s mihelyt azoknak ilyen ke He- 
metlen akadálya nem lesz, mint a 
tegnapi pálya, eredményességben 
is kifejezésre jutnak.

Ha a talaj közrehatását teljes 
egészében felismertük is, ha annak 
a játékkal kapcsolatos kellemetlen
ségeit elsoroltuk is, meg kell álla
pítanunk azt is, hogy a csapat játé
kában voltak a talajtól független 
hibák is. Azt nem rójuk fel, hogy 
egyik-másik játékos nem tudott 
szabadulni szokásától e többet igye
kezett laposan, a földön játszani, 
mint amennyit szabad lett volna, 
mint amennyire ez a pálya alkalmas 
lehetett. Az azonban már

hibája volt a csapatnak, hogy 
a támadás egyöntetűsége na

gyon sokszor megakadt,
a szárnyak váltogatása nem volt 
elég gyakori. De nem forrott töké
letesen össze a csapat három része 
sem. Különösen a fedezetsort hagy
ták magára a csatárok. Mintha 
csak azt tartották volna, hogy 
ennek a fedezetsomak nincs szük
sége segítségre. Pedig a csatár nem 
a fedezetnek segít, amikor a vé
delmi játékba is bele-beleszagol. 
amikor nagyobb pályaterületen 
mozog és harcol, hanem a játék 
felépítésének ad jobb lehetőséget, 
szilárdabb alapot.

Ezek a körülmények tették lehe
tővé, hogy

a WSC egyszerű és sima já 
tékával időnként nagyon is 

frontban tudott leírni.
Jobban Összeforrott a játék hevé
ben, többet vállaltak a különböző 
posztokon levő játékosai 6 ezzel itt- 
ott komoly ellenfélnek mutatkoztak. 
Egészében véve azonban a magyar 
csapat biztos felsőbbséggel harcolta 
ki a győzelmet, ha nehezen törte is 
meg az ellenfél ellenállását, ha 
időnként kellemetlenül vergődött is 
a rettenetes talajon.

Annyi bizonyos, hogy jó  talajon 
sokkal nagyobb győzelemnek lehet
tünk volna tanúi, sokkal szebb, sőt 
klasszikusan szép játékban gyö
nyörködhettünk volna. Hogy ezt 
megállapíthatjuk a látottak alap
ján, az is komoly eredmény, érté
kes tanulsága a mérkőzésnek!

A m agyar játékosokon 
nem igen lehetett felfe
dezni a téli pihenő hát 

rányait
A' hivatásos futballban —  úgy 

látszik —  divatját múlt dolog az, 
hogy az őszi és tavaszi forduló 
után olyan pihenőt tartanak a já
tékosok, amelynek leteltével szinte 
élőiről kell kezdeni mindent, hogy 
hosszú hetek komoly felkészülése 
után érje el a játékosgárda leg
jobb formáját. Játékosaink manap
ság már a telet is, a nyári szünet 
heteit is nagyrészt átfutballozzák. 
S mintha egyre jobban megdönte- 
nék azt a régi tételt, hogy a fut
ballistának feltétlenül jó  néhány- 
heti pihenőre van szüksége az 
egyes fordulók után, mert külön

ben nem bírja a játékot. Vagy ha 
a tétel nem is dől meg, mert bizo
nyos formájában most is igaz s 
mindig igaz lesz, annyi változás 
mégis bekövetkezett a szétválasz
tás óta, hogy

a hivatásos játékosok keve
sebb pihenővel is megállják 

a helyüket.
Különben nem is lehetne meg

érteni, hogy az a gárda, amely 
nemrégiben még külföldi országok 
városaiban játszotta sorozatosan 
mérkőzéseit, ma már újra teljesen 
fiten állott ki a pályára, hogy 
megmérkőzzék a társul rendelt el
lenfelével. Ez volt az első benyo
más, amit a néző szerzett a teg
napi játék kezdése után.

A másik —  sajnos —  kellemet
len volt. A  talajra gondolunk 
most, amelyről előbb éppen eleget 
szóltunk. De ennek a két, könnyen 
észrevehető tulajdonságnak jelent
kezése szülte a további megfigye
léseket. Azt, hogy a csapat nem 
tud megbirkózni ezzel a pályával, 
mert hiszen nem is lehetséges az. 
Továbbá, hogy a játékra komoly 
szükség volt, mert az egész együt
tes Összeszokásához bizony játék 
kellett.

Minden csapatrészben lát
hattunk valami zökkenőt, 
amit csak a játék, a mérkő

zés csiszolhat ki.
A  védelemben, különösen az első 

félidőben, akadt egy-két jelenet, 
amely annak megingását jelezte. 
A halfsorból

Barátky is, Turay is kiütkö
zött nem halira valló játé

kával.
A  csatársorban pedig láthattuk, 
hogy

a három belső bizonyos ese
tekben nem találja egészen 

a helyét egymás mellett.
Ezek a hibák és hiányosságok ad
ták azt, hogy az egyes részek kö
zött lazább volt a kapcsolat, mint 
amilyenre szükség van. Hibátlan 
volt azonban a csapat tagjainak 
akarata, igyekezete, jólehet a lel
kes kezdés után ugyancsak meg- 
fullasztotta ezeket a tulajdonságo
kat a sár, a latyak. De hogy éltek 
és hatottak ezek a lelki jótulaj
donságok, annak bizonyítéka az 
eredmény, amit mégiscsak bizto
san és értékes harcban vívott ki 
a csapat.

Ha az egyes részeket vizsgáljuk, 
egyiket sem emelhetjük a másik 
fölé. Az elmúlt szezon folyamán 
már megszoktuk, hogy átalában a 
halfsor volt a csapat legragyogóbb 
része, amelyről mindig sok dicsé
rettel kellett megemlékeznünk. Ez
úttal nem így áll a dolog.

Sárosi a játék elején nagy
szerűen játszott, de egyre 
jobban beleveszett a sárba.

Félidőben keserűen panaszkodott: 
—  Nem lehet ezen a talajon fut

ballozni. Le kellett volna mondani 
a mérkőzést.

Bizonyos, hogy Sárosi Gyurká
nak volt igaza, aki játékosként 
érezte azt, amit a néző csak sejtett, 
hogy azon a talajon nem lehet úgy 
futballozni, ahogy futballozni kell, 
ahogy ezek a játékosok futballozni 
tudnak. Az akarat azonban hiány
talan volt a fiatal centerhalfnál. 
Végig állta az iramot s küzdött er- 
nyedetlenül.

Lázárról
már nem lehetne ezt így elmonda
ni. Az ő  természete egészen más, 
mint klubtársáé. A  játék egy-egy 
szakaszában fényesen játszott, ép
pen ő volt az, aki leghamarább fel
találta magát a talajon, később 
azonban némi könnyelműség társult 
játékához, ami sokat rontott telje
sítményén. A  háta mögötti hátvéd 
sokszor került kellemetlen kalandba 
miatta.

Barátky
már lényegesen]óbb formáról tett 
tanúságot, mint egy héttel ezelőtt, 
de neki nem kenyere a hali játék. 
Túlságosan nagy hévvel ment bele 
az esetekbe s a talaj nehézségeit 
íjgy nem tudta legyőzni. Néhány 
igen szép passza azért akadt. Több, 
mint Turayndk, aki szintén idege
nül mozgott a jóbbihalf helyén. E gy
két esetben azonban megmutatta a 
kapu közelében, hogy küzdőképes
sége így is fényesen érvényesül.

A  védelem az első félidőben ál
lott biztosabban a lábán.

Ezt a nagyobb biztosságot 
Mándi jelentette,

akinek óriási rutinja versenyen kí
vül áll bekkjeink között. Amikor 
még minden játékosunk bukdácsolt 
és csúszott a rettentő pályán, ö már 
akkor is jól állott a lábán. Sok ne
héz csatában kipróbált futballista 
esze itt sem hagyta cserben. Akadt 
természetesen néhány hibája, de lé
nyegesen kevesebb, mint társainak. 
Dudás nagyon nagy kedvvel és 
igyekezettel játszott, de nem tudta 
egész tudását érvényre juttatni. A 
második félidőben különösen kínos 
helyzetekbe került néhányszor. K ő
vágó jó  társ volt, de nem tüntette 
fel azokat a jő tulajdonságokat, 
amelyek az ősz folyamán annyira 
emelték formáját.

A  csatársor érdekes két rész
re osztható játéka alapján.

A balszámya igen nagy igyekezet
tel játszott, de kevés sikerrel, A 
jobbszárnyán kevesebb volt az igye
kezet, kissé több a kényelmesség, de 
nagyobb a sikeresség. Általában 
pedig úgy áll a helyzet, hogy a sár
ban nagyon nehezen gördültek a 
támadások. így  is akadt volna al
kalom a gólszerzésre, de Franzl 
babonás neve —  néhány esetben 
nagy szerencsével ugyan —  sokáig 
minden kísérletet eredménytelenné 
tett, minden helyzetet elrontott. A 
helyzetek kihagyásában Avar és 
Kalmár jeleskedett. Toldi messziről 
küldött erős, éles lövésekkel próbál
kozott, de többnyire célt tévesztett, 
mig végre mind a három belső csa
tár megszerezte a maga gólját. 
Kalmár és Toldi gólja a szem- 
fülesség eredménye, Avaré szép lö
vés nyomán született. Legszebb volt 
azonban Avar kapásból küldött 
bombája, amit a kapus ökle tóit a 
léc fölé.

A  csatárok játékáról a következő
ket mondhatjuk. Kalmár és Táncos 
kitűnő formáról tett tanúságot. 
Avar kényelmes volt, Toldi küzdött 
legnagyobb kedvvel, legtöbb fiatal
sággal. Híres képtelen volt a talajt 
lebimi.

A WSC becsületesen  
játszotta játékát, 

am elynek legfőbb tu laj
donsága az eg yszerű

ség
A  bécsi vendég nagyon kellemes 

benyomást keltett. Játékával is, v i 
selkedésével is. Játékában éppen 
úgy nem volt erőszakosság, durva
ság vagy más elítélhető tulajdon
ság, mint ahogy viselkedése is 
sportszerű volt akkor is, amikor 
még góltalanul őrizte hálóját, de 
akkor is, amikor gólokat kapott.

Gólt rúgni nem volt könnyű 
ennek a védelemnek!

Franzl ruganyosságát, mozgé
konyságát ̂ megkoptatta ugyan az 
idő, de azért még mindig nagy ka
pus. Nyugalma és rutinja emlékez
tet Angyalra. Labdafogása biztos 
helyezkedésben —  különösen a vo
nalon —  nem csinál hibát. A  Schil- 
ling, Putz bekkpár jól ismeri min
den mozdulatát kapusának s ahhoz 
alkalmazkodik. Szabad teret enged 
neki a mozgáshoz, annál kevesebb 
teret igyekszik juttatni az ellenfél
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csatárainak. Nem mutatott egyik 
sem szép rúgásokat, de hasznos 
romboló munkát végeztek együtte
sen, egymást kisegítve.

Ha a csapatban, amely semmi ki
magaslót, semmi különlegeset nem 
hozott, Franzl érdekességén kívül 
más kiütközőt is keresünk, akkor 
Kellingeren kell megakadni a 
szemnek.

Típusa ez a centerhalf a
rakkoló, elejétől végig küzdőd 

játékosnak, halinak.
Nagyszerű szívóssággal játszotta 
végig a mérkőzést s a rettentő ta
lajon föléje tudott nőni Sár'osivak. 
Nincs olyan irányítási érzéke, 
nincs megközelítőleg sem olyan 
technikája, nincsenek olyan adott
ságai, mint a fiatal Fradi-halfnak, 
de a mai talajon a Kellinger-féle 
tulajdonságok s Kellinger fiziku
mának erényei éltek jobban. Dum- 
sa szürke játékosnak mutatkozott, 
de Machalt észre lehetett venni. 
Jó érzékkel helyezkedik s Táncos
nak nem egy esetben nehezítette 
meg helyzetét.

A  csatársor nem tudott eggyé 
forrni. A z  első félidőben elég 
hosszú játékszakaszban volt a  me
zőnyben egyenrangú az osztrák 
csapat, sőt némi fölényt is ki tu
dott itt-ott harcolni,

a csatársor mégsem tadott 
a kapura ártalmas lenni.

Szünet után már adódott néhány 
kritikus eset, de ezeknél láthattuk, 
hogy a magyar csatárok helyezet* 
kihagyásai nem a véletlen szüle
ménye, Lanem a talaj következmé
nye, mert az ellenfél csatárai sem 
boldogultak az egészen jó  helyze
tekben sem.

A két szélső közül Pillwein mu
tatkozott érettebbnek . és jobbnak. 
Gelbenegger nem tudott kitűnni.
A belsőktől csak igyekezetei, fiata
los lendületet, határozottságot lát
hattunk.

Juhász Attila dr. jól vezette a 
játékot.

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

Az FTC kedden délelőtt edzésttart. 
8 órakor az ifjúsági csapatok, míg fél 
10-kor az első és második csapatok 
játszanak egymás ellen.

* Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.

Gustav Fröhllch 
Difa Parlo 

Wladimir Sokoloff

A  H IM A L A J A  
M E G H Ó D Í T Á S A

Schuchmann film)

H im acsál, 
a z  istenek trónja

MA PREM IER D É C S I ♦ OMNIA ♦  C O R SO  MA PREMIER

KISMET
Knoblauch világhírű regénye

(Warner Bros attrakció)
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e l s ő o s z t á l y ú  a m a ,tö r  
c s a p a t u n k  c sa k : n e h e z e n  v e r t e  
a l s ó b b o s z t á l y ű  e l le n fe lé t  
N á d a s  Ö d ö n  v e z e t t e  a  B S E  m é c s 
e sé t  —  N é h á n y  m e c c s  a  h i r t e le n  
b e á l l t  o l v a d á s  m ia t t  e lm a r a d t  
A  t e g n a p i  b a r á t s á g o s  m e c c s e k  
l e g n a g y o b b  m e g le p e t é s e  : 
a  T e r é z v á r o s  s ú l y o s  v e r e s é g e  
a  B u d a f o k i  M T E - t ő I

— Saját tudósítónktól —
Au évad közelsége már a legtöbb i nagy sár miatt eredménytelenek. — 

csapatot komoly munkára szólította. Végre is hosszas tologatás után 
A* elsőosztalyú amatőrcsapatok kö- Szűcs II. rúgja az első gólt. A TLK 
*ül tegnap csak alig egy-kettő nem Pfandler révén veszélyeztet sokat, 
játszott barátságos mérkőzést. Az A 25. pereben Szűcs II. Nagy elé 
enyhe idő kedvezett a mérkőzések- I tálalja a labdát, Nagy eredményes, 
nek> a hirtelen olvadás azonban sok Majd Neumann előtt Kozma pöcköli 
helyütt tejesen hasznavehetetlenné a labdát a hálóba. Szünet után a 
tett* a pályát és így több mérkőzés TLK igen derekasan küzd és sok jó 
elmaradt. A mérkőzésekről a követ- helyzetet teremt a BSE-kapu előtt, 
fcesdh a beszámolóink: A 15. percben azonban mégis Szűcs

Postás—WSC 2:1 (1:1). Lóverseny- II. eredményes. 4:0! Az angyalföldi 
tér. Bíró: gzaffka. A Postás így állt csapat most erősít és két ügyes tá
géi; Kristóf — Jelen, Bogdán (Fehér- madásból Jáger II. és Vass révén 
váry) — Kalmár, Bodrogi, Bokor — szépít. Jó; Gyulai, Kozma, Szűcs II., 
Kása, Kertész, Hollóéi, Mátóffy, Hor- Teleki, ilj. Németh, Dróth és Pfand- 
g0 8 . A  Sáros, nehéz talajon a Pos- ler. — TLK ifj.—BSE ifj. 4:1 (2:1). — 
tóénak sehogyan sem ment a játék BSE II—TLK II. 74 (4:1).
é8 / l y, J Sâ  aehc™ a , t^dia  * BSzICRT—Cs. MOVE 24 (0:0). Szá-
met kivívni a nagy lelkesedéssel ját- j -/.ados-út. Bíró: Denhoffer. BSzKET-
eW5 t  szemben. Az Qoda -  Belesik, Léhner -  K i t  öri',
el*ő fólidóben kiegyensúlyozott játék Taródi (Horváth) -  Bartos, Takácsi
S Í me ? - f  Gergely, Nyilas, Borszéki (Giotz). -tért. Foheryá ry szabadrugasat Hol- Cs. MOVE: Vági _  Babusák, Berzéti

v1:!  r  Légi- stolzor’ Mey«- -  r.,Nem sokkal később Muzsik kiszokik, Uicz II., Majevszky, Faragó, Pollá- 
Jelen nem tudja tartam és a csatar | kovits. Az első percekben Bartos sa-

I rekrugását Vági szépen fogja. Majd 
R E T r l  Y  PEMETEFU-CüKORKil I I Uicz I. veszélyeztet, do Belesik ment.

A Cs. MOVE több formás támadást 
vezet, de a belső hármas tehetetlen a

köhögés, rekedtség és hurut ellen

közelről egyenlít. 14. Szünet után I kapu előtt, őri lövését Vági kapufára 
nagy harc indul meg a győztes gó- tolja 8. a befutó Takácsi két lépésről 
lért. Már úgy látszik, hogy döntetlen (blé vágja a bőrt. Szünet után a 
marad az eredmény, amikor a befe- BSssKBT még mindig kényelmeeke- 
jeaéa előtt Horgos megfut, keresztbe I A gyengén működő halfsor já- 
13, de a labda a kapufa tövénél *®kút a védelem is megérzi. Faragó 
megáll, mire Bodrogi ráfut és két I kiteszi Majevszkyt, aki Goda mellett 
testiről beszúrja. 24. — Postás II— gólt lö- 0:1- A  Villamoscsapat csatár- 
WSC ll. 6:0 (3;0). — WSC ifj—Postás sora észbekap s a megsérült Borszéki 
ifj. 4:8 (3:0). helyett beálló Giotz beadását Takácsi

Elektromos—Nyomdász 44 (4:1). belövi. 1:1. A BSzKRT nem enged
Latoroa utca. Bíró: Füleky. Az Elek- az Iramból, a belsők Összjátéka foly
tromos a következő összeállításban Ííl11 Gel'Peíy megugrik s bár nyom- 
játszott: Sietik — Csovits, Kulcsár Mát> védhetetlen gólt lő Vági k-apu-

Lengysl, fSteczovits, Hajós — Bog- íéba. 2:1. A további villamos-fölényt 
dán, Melieharik, Kolbabek, Szmety- j ^totz, Gergely és Nyilas kapufa-Jövó- 
kg, Löb. A mély talajon mindkét 80 i elzi- A győztes csapat edzőmér- 
csapat szezóneleji formát mutatott. I fűzésnek vette a játékot, ahol csak a 
Végig a honi csapat irányította a mozgás volt a fontos. A  védelem kissé 
játékot. Az első gól Kolbabek lövésé- könnyelműen játszott. A fedezetsor 
bél esett, majd kétszer egymásután 'nó"  mines kel10 formában, amit meg- 
Szmetyka eredményes. A Nyomdász érz,ett a támadó ötös is, mely esak 
csak lefutásokkal kísérletezik. Ezután a,nnyit adott ki magából, amennyi a 
ismét Kolbabek lő a hálóba, majd I íáték megnyeréséhez elegendő volt. 
Csovits öngóljával javít a Nyomdász. A Cs. MOVE óriási lelkesedéssel 
Szünet nélkül fordulnak. Ebben a já- Jatsmtt, hogy nagyhírű ellenfele el- 
tékidőben is állandóan az Elektro- lfin tisztes eredményt érjen el, ami 
mos támad, de a Nyomdász-védelem telJes mértékben sikerült is neki, 
most jól tömörül és így az eredmény Váíri’ Stelzer, Uicz II. és Pollákovlts 
marad. Az Elektromosban Steezo- marlK ávadközepi formában van. 
vita szokatlan Posztján megállta a „33” FC—PTBSC 1 4  (0:0). Pasa 
helyét, mellette még az egyre job- réti-út. Bíró: Szenczy, „B3” FC: Raf- 
bán fejlődő Lengyel játéka érdemel fai — Károlyi, Wéber —  Feketehegy!, 
dicséretet. — Elektromos Ifj—Nyom-1 Kovács II., Krammer— Mélán, Fodor',
dán ifj. 0:0. — Elektromos II.
Nyomdász II. 1:1 (0:0).

PTC—Kalapos 8:0 (5:0). Üllői-út. -  
Bíró; Kunez. FTC: Szirbán — Síéin- 
be?#, Kovács I. — Havas, Léhner, 
Schubert — Beák, Bodor, Hornján,

Zloch, Gara, Kovácsi III. — PTBSC; 
Lukács — Kovács, Prekop —. Nagy, 
Cservenka, Pábel — Kircz, Sztanko- 
vics, Rajnai, Kencicky, Alfádi. A há- 
ro«n volt BEAC-istával (Rajnai, Kon- 
cicky, Nagy) megerősített PTB$C lel-

Bihámi (Gervai), Barna. Az FTC kes játékkal ellensúlyozta a w$3” -as 
könnyen győzte le a minden tréning I nagyobb tudását és a mérkőzés 
nélkül kiálló ellenfelét. A? első gól folyamán egyenrangú ellenfél volt. 
az 5. percben esik; Barna leszalad, Az első _ félidőben a „33”  FC irányít- 
beadását Bodor a feső sarokba lövi. Ja a játékot. A  két szélső egymásután 
1:0. Majd szép összjáték után Bihá- vezeti a gyors támadásokat, de a be
nti labdája Barnát találja jó hely- centerezett labdákat a belsők — hiába 
zetben, a szélső nem is habozik, éles I minden halász tudományuk —- sorra 
lövése ffól. 2;0. Hornján egyéni akció- j ólvesztik  ̂ feneketlen sárban. A  pénzFv'  #*»«• D SJC U i ttKClü" I  *• é v u v n u v ic n  o a i u o i l ,  XX Jjeix'Si’
ja eredményei. 3:0. A Kalapos nem ügyiek ellentámadásait Rajnai igyek-

“ ““  — T-” ----------' ”  1 szik_ eredményesen befejezni, azonban
a sárban az ő tudománya is kevés. 
Fordulás után Krammer szépen lefut, 
s középre adott labdáját Zloch Fo-

adja meg magát. lelkesen védekezik,
®3t itt-ott még támadásra is jut ere
jéből, de minden siker nélkül, mert a
ferencvárosi védelem jól érti a dob. ■■ — ------- . u.
gái Báron nehéz szögből lő szép doniak továbbítja, aki közelről gólt 
gólt. 4:0. Majd Bodor góljával 5:0 a Hó. (1:0.) A gól után hevesen rohamoz 
félidő. Safinet utón Bihámi kiállt, he-1 a PTBSC és egy kapueóőtti kavaró- 
lyére Gervai kertit be az FTC esa-1 dúsból Sztankovieh kiegyenlít. (1:1.) 
Patáte. Ekkor Schubert, Hornján ósl MSC 9:2 (6:1) .  Megyeri-út.
Gervai góljával kialakult az ered- Bfr6: Kelecsenyi. ÜTE: Brünnauer
m#y. A  XI. fé li#  csak 3» percig I ~  Futó- Péter  ̂(Orosz) — Balló
tartott A* utolsó percben Barnát, J (Gyárfás), Rosenberg, Kolozsvári — 
Ut Gasztmanut a bíró kizárta a já- Unger, Kojm I. (Holez, Balló), Holcz, 
tékból. Nagy, Sándor (Kőim I t ) .  A lendü-

BSE—TLK 4:í (3:0). Millenáris. Hia-ÉeHér csatársornak nem na^y 
Bíró: Nádas Ödön. BSE: Mar- akaéá!y a kemény MSC-védelem. Már
td tom ér -  %ücs Z, Füstös -  E il-f**®1*6 perekben Unger erős lövését 
bogén, Teleki, Gyulai -  Steiner, « kaP“  ®lott bukó Kőim I. a hálába
Nagy, Szűcs II., Pázmándy, Kozma, heíyezi. (1:0.) Nemsokára Unger
TLK: Miller (Németh) -  Zeisel,'*—----------------
Negmann — Gombár, Bróth, Makov- 
nik -  Pfandler, Markó. Vass, Jáger 
H , Schmidt. Teljesen felázott pá- 
lyíé került sor a mérkőzésre és így 
ez nagyban lerontotta a játék mene
tét, A  fővárosi csapat kezdés után 
fölényre trn  szert, de a csatárai a

Hoicz átadásából rettenetes bombát 
zúdít a kapura. Természetesen gól. 
(2:0.) Az MSC megembereli magát, 
komoly ellenfélnek is mutatkozik, 
azonban Gercsenyi I-t Futó szereli, 
majd ugyanő ad be. Győri remek, csa
vart lövését Brünnauer csak kiütni 
tudja, Futó komerre ment. Ebből 
Györo remek fejessel szépít. (2:1.) A 
gól után az újpesti csatárok ellenáll
hatatlanok. Balló, Holcz, Kohn a labda 
útja, az utóbbi kapásból ló gólt (3:1), 
majd Holcz jó lövése a kapufáról pat
tan be (4:1). Később Kohn passió
ból ismét Holcz eredményes (5:1) és 
Balló beállítja a félidő eredményét 
(6:1). Csere után Hagyma kézzel üti 
a labdát, a 11-est Futó teszi a háló
ba (74 ). Utána Nagy a gólszerző 
(8:1), Balló kapufája után Holcz lö
vése ér hálót (9:1), Az MSC most 
Gercsényi I. révén javít (9:2). Majd 
Kolozsvári és Bodor között nézetelté
rés támad, a barátságos jellegű mér
kőzés elfajul, de Kelecsényi idejében 
lefújja a játékot.

PSC—U. Remény 6:3 (6:2). Pest
újhely. Bíró: Harangozó. PSC: Juhász 
— Kiss, Stanczl — Hlavnya, Gedeon, 
Bakó II. —- Gentischer, Szedres,
Brenner II., Kardos, Kolletieh. A PSC 
csak az első félidőben játszott elfo
gadhatóan. Gól-lövő: Brenner II. (2), 
Szedres, Kardos, Kolletieh és Gentí- 
scher, illetve Gyuricza, Kiss és Far
kas. — U. Remény II,—PSC II. 3:1 
(1 :1),

MÁV—KFC barátságos mérkőzés, 
melyet a Kőbányai-úton terveztek, a 
pálya használhatatlansága miatt el
maradt. — MÁV II.—Kelenföld II. 
54 (3:0).

Turul FC—UTSE mérkőzés a Sző- 
nyi-úti pályán elmaradt, mert az 
egész nap tartó olvadás még barátsá
gos mérkőzésre js alkalmatlanná tet
te a pályát,

BMTE—Terézváros 7:2 (1:2). Buda
fok. Bíró: Dómján. BMTE: Godó — 
Winezheim, Steer Wimmer, Prím, 
Szikk — Obermayer, Varga, Posz- 
mik, Budás, Kardos. — Terézváros: 
Müller — Streicher, Tóth —- Váradi, 
Míkaleez, Tóth — Kardhordó, Klo- 
vács, Tomecz, Sohwartz, Lindmayer. 
A Terézváros csak 10 emberrel jött 
ki és csak a BMTE Lindmayorjével 
egészült ki a csapat. A pálya csak a 
széleken volt tűrhető állapotban. Az 
első félidőben a Terézváros irányítja 
a játékot. A 36. percben Tomecz gól
jával vezet a Terézváros, majd Var
ga szabadrúgásból egyenlít, A félidő 
végefelé Schwartz védelmi hibából 
eredményes. Szünet után teljesen 
megváltozik a játék képe. A profik 
visszaesnek és ettől kezdve a BMTE 
az úr a pályán. Dudás (2), Ober
mayer (2, egyot 11-esből) és Winez
heim góljával alakul ki a fenti 
eredmény. A győztes csapatból Wim
mer, Steer, Obermayer és Szikk, a 
vesztesből Streicher, Tóth és Kard 
hordó játéka emelkedett ki. ~  BMTE 
Ifj—BIK ifj. 10:0 (4:0).

VÁC—Köb. AC 8:2 (5:2), Kérész 
túri-út. Bíró: Szopnch. VÁC: öhlma- 
cher — Komitzer, Trenk — Lipdfekl 
Kanizsai, Lanczanann Szandel,
Eichmann I„ Krausz, Sehwarz, Eich- 
mann JI, — Köb. AC: Ghymegsy 
Kapta, Mészáros — Kenyeres, Nyúj
tó, JeekI — Voina, Prehla II., Énocli, 
Tóth, Szűri. — Sáros, mély talajon 
nem várt játékkal lepte meg a pro
fikkal megerősítet VÁC kőbányai el
lenfelét. Kezdés után a? előre húzódó 
Mészáros eredményes. A gólra
Krausz kétszer egymásután felel, ám 
a gólok számát Voina egyenlíti. — 
Majd a végig fölényben játszó VÁC 
Krausz, Eichmann II. (-2), Eichmann
I. és Szandel góljaival biztosan nye 
ri a mérkőzést. A VAC-ban a csatár 
sor, a KAC-ban Kenyeres, Prehla
II. , de különösen Nyújtó emelkedett 
ki. KAC II—VÁC H. 16:1 (5:1).

ÉMOSz-ZSE 4:4 (34). öv-ntea. 
ró: Ladányi. Mély, feneketlen, da 
gasztó sárban a ZSE a következő 
összeállításban állt ki; Sárpátki 
Ungi, Deli II. Griinbaum, Vatj 
(Szabó), Haueknecht I.- — Hódusz I 
Geri, Sebestyén, Fézler ü l. (Fézler 
TV.), Fekees H, — A több tartalékkal 
felálló ZSE-nek majdnem meglepe
tést szereztek a lelkes ÉMOSz-isták.
A ZSE nagyobb technikája teljesen 
eltűnt a mély talajon. Az I, félidő
ben Szalai indítja el a gólokat, majd 
11- esből újabb gólt lő. Ezntán a ZSE 
is belefekszik és Geri révén sikerül 
szépítenie (24). A félidő végén Pyber 
eredményes (3:1), Szünet után az 
EMOSz csak kilenc játékossal áll fel. 
Fekees IT. és Fézler TV. góljára az 
EMOSz esak Pyber sarkos lövésével 
válaszol (4:3). Majd Fézler rv.-nek 
sikerül döntetlenné tenni a mérkő 
zést.-A második félidő esak 35 per
éig tartott. « .  ZSE ifj—SPC ifj. el 
maradt.

fSE-Compactor 8:3 (34). Fori 
nyák-utca. Bíró: Pátyus. Stark

Weílmd, Patkós — Wágnar, Wer-

n-er, Vámos — Gilice, Burgovits, Tol 
nai, Király EL, Vida. Tartalékos volt 
mindkét csapat, de különösen a Com 
pactor. Mezőnyjátékost volt kényte 
len & kapuba állítani, aki minden 
rendesebb lövésnek előzékenyen utat 
engedett. Góllövő: Király (3), Burgo- 
vits (2), Vida, Gilicze és Tolnai, illet
ve Patkós (öngól), Sturber (2). —
Kitűnt: Werner, Király és Gilicze
FSE, Pintér és Bíró Compactor. — 
Compactor kombinált—FSE kombi
nált 2:0 (2:0).

Vasas—BTSE 6:4 (3:0). Béke-utca. 
Bíró: Galambos. Vasas: Major 
Ankli, Schwarcz — Csesznék, Her
mán®., Görög — Mészáros, Petrei, 
Dóczy, Bonrla, Klaesán. A Vasas az 
első félidőben pompás formát ját
szik, szünet után azonban enged az 
iramból és így a BTSE is sokszor 
szóhoz jut. Az I. félidőben Görög, 
Petrei, Klaesán a Vasas góllövője. 
Szünet után Dóczy góljára Maszár 
válaszol két ízben. 4:2. Ezntán újból 
Petrei növeli a Vasas gólarányát.
A BTSE azonban feljön és Klein 
majd Jerabek eredményes. A meces 
utolsó gólját Dóczy szerzi. A Vasas 
legjobbjai: Benda, Görög, Dóczy és 
Klaesán. A BTSE-ben Szebenyi, Ma
szár és Sapori dicsérhető.

A BTK—T. Előre mérkőzést nem 
játszották le, mert a hirtelennl enyhe 
időjárás következtében mély sár bo
rította a pályát. A második és az if
júsági csapatok azonban mérkőztek 
Mindkettőn a BTK győzött 6:0 (4:0) 
illetőleg 6:0 (5:0) arányban.

Az I. kér. SC-FSC (Oudafoki-út. 
GSE-pálya) mérkőzést a pályát borító 
mély sár miatt nem lehetett leját
szani.

A Turul TE-LTK mérkőzés „ 
gyöngyösiúti pálya használhatatlan
sága miatt elmaradt.

Turul MOVE—Lapterjesztők TE 9:1 
(3:0).

Részletre
—  L elem én yesek  az asztali te 

n isz -em b erek !
—  M iér t  ?
—  E g y  asztali ten iszversenyen  

sok em ber ú g y se  lehet. T ehát tneg  
ism ételték  a döntőt, f ia  legalább 
eg y  pár h étig  já tszák  a m ű sort 
eg észen  szépszám ú nézőjü k  lesz.

P. Remény—VI. kér, SC 3:1. A má
sodik félidőre a pályán levő nagy 
sár miatt a csapatok nem állottak ki 

Az OTE—Tabán mérkőzés a pálya 
használhatatlan állapota miatt elma
radt. Helyette az OTE játékosai 
Loujs II, edző vezetése mellett a 
kapu mögötti füves talajon gim
nasztikái gyakorlatokat végeztek. Az 
edzést rövid viktóriázús zárta be.

BSE kombinált—Folyamőrség 3:2 
(2:1). Millenáris. Bíró: Cseh I. A fő
városiak együttesét főleg MILL-játé- 
kosok alkották. A lelkes BSE csikó
gárda nagyszerű küzdelemben gyűri 
maga alá a tartalékos folyamőröket, 
akiknél a védelem nem állott felada
ta magaslatán, A mérkőzés góllövöi 
Hansl, Szabó, Dán, illetve Somogyi 
(2).
A Hungária—Bőrösök mérkőzés a pá

lya használhatatlansága miatt elma
radt, Hungária H.—Bőrösök II. 5:2 
(4:1). Fér. Törekvés ifj.—Hungária 
ifj. 5:3 (3:0).

KTC—Spárta 3:1 (2:0). Zágrábi-út. 
Bíró: Potecz II. Eredetileg a játék a 
eeglédiúti pályára volt tervezve, de 
az utóbbi pálya talaja használhatat
lan állapotban volt. Tipikus szezón- 
eleji mérkőzés. Mindkét csapat több 
tartalékot szerepeltetett. Az első gólt 
Somogyi beadásából Deutseh éri el. 
Majd Arányi a góllövő, 2:0. Szünet 
után Vitorla beadásából Braun szerzi 
a Spárta egyetlen gólját. 24. Majd 
Arányi beállítja a végeredményt. 34, 

MOVE OTE—OFK vegyes 3:1. Egy 
félidő. Vörösvári-út. Bíró: Schubert.
Az erősen sárostalajú pályán a sze
rencsésebb OTE került ki győztes 
ként. Góllövő; Qndrns III. (2, egyi 
két 11-esből) és Fritsch, illetve Per- 
ger.

Kalapgyár FC—Vérhalom FC ve
gyes 4:1 (14), Nagyszombat-utca. Bí
ró: Mejer. 2x30 perces mérkőzés. Az 
erősen tartalékos Vérhalom nem volt 
ellenfele * Kalapgyárnak. A Kalap 
gyár egy 11-est nem értékesített. Gól
lövő; Pribil (2, egyiket 11-esből), Ma 
Jer (2, egyiket H-esből). illetve 
Varga.

OTE lfj.-Filatorigat 0:3 (4:0),
KTC II,—Spárta II. 3:2 (04).
Kalapos Ifj.-—FTC ifj. 24 (2:0). 
KEAC I.—KEAC II. 6:4 (2:0).

Magrlódi-út. Bíró: Szabó. GóHövő; 
Szabó II. (21, Kelemen (2), Mohaegek 
és Meiszter, ül. Tatár, Kovács, Mar- 
sohaü.

FC vegyes—DSp vegyes 10:2 
(64). r

BSC ifj,-„3 3 “ lfj. 4:? (0:2).

o
-áig

beszámítjuk régi rádióját

EZ AZ IGAZI j
csereakció!

Használja fel ezt az alkalmat
J s szerezze be ön is a legmodernebb 
| dinamikus hangszóróval egybeépített 
| készüléket. A Big-Ben az egyetlen 
j földrajzi rádió, hói fokok helyett a 
| kívánt állomás jelentkezik. Sziksz Rá

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

Az idei téli túra m ér
kőzések eddiegi ered

m ényei
December 13.:

Athén: Csikók—Görögország 4:2
(2: 1) .

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

December 17.:
Belgrád: Jugoslavia—Ferencváros

3:1 (1:0).
Nis: Csikók—Nisi kerületi váloga

tott 5:2 (2:0).
December 19.:

Zágráb: Hungária— Gradjanski 3:1
Ü : D .

December 20.:
Quimper: Kispest—Lorient kerületi 

válogatott 8:0 (5:0).
Lugano: Ferencváros—FC Lugano

3:1 (2:0).
Zágráb: Gradjanski—Hungária 5:2

(3:0).
Belgrád: Profi váló#.—Belgrád 3:3

(34 ).
December 25.:

Rennes: Kispest—Stade Rennais 3:2
(2 :0) .

SaarbrUcken: Ferencváros—Saar-
brücken FV 05. 6:1 (3:0).

Bécs: Hakoak—Nemzeti 4:2 (3:1).
Madrid: Madrid válog.—Hungária

3:0 (2:0),
Milano: Ambrosiana—Újpest 4:4

(3:0).
December 26.:

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

Bécs: Slovan— Nemzeti 0:1 (4:1).
December 27,:

Amsterdam; Fecskék—Csikók 3:1

Rott-Kiiry Klára-Tábori
a szenzációs februári műsorban

K o m édia  O rfeu m  •Jókai-tér 10. Olcsóbb mint a mozi

A III. kér. TVE kedden délután 2 
ómkor nagy edzést tart a nagyszom- 
batutoai pályán. A* edzést Lennert 
Bálint vezeti.

* Olvasóink figyelmébe ajánljuk 
Wild Lipót cég (Rákóczi-út 40.) mai 
számunkban megjelenő hirdetését.

A Nemzeti csapata kedden kezdi 
meg tavaszi edzőgymkorlataít.

(2:0),
Bées: Rapid—Nemzeti 4:0 (3:0). 
Marseille: Kispest—Olimpique 1:0

( 0 :0) .
Locarno: Szeged FC—Loearno FG

3:1 (14).
Catania: Budai—SS Catanla 5:8

(44).
December 30.;

Hága: Csikók—Fecskék 3:2 (3:0). 
Nápoly: Budai ,41“—Voinero 44

(2 :0) .

December 31.:
Athén: Somogy—Atromitos-GoutU

komb. 5:0 (0:0).

Január L:
Köln: Magyar profi vál__Köln 3:3

(0:2).
Essüngen: Ferencváros—Sport-

frennde Essllngen 8:3 (4:1).
München: Hungária—Waeker 5:0

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

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

3:3 (1:0).
Athén: Somogy—Apollón 5:1 (8:1). 
Tonlouse: Budai „11“—Club De-

portivo Espagnol (Bordeaux) 3:0 
(ltO).

Jannár 2.;
Bordeaux: Budai „H"—Bordeaux

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

Január 8:
vál,—Halié: Közópnémetorszáiri

Hungária 4:1 (3:1),
Düsseldorf: Ferencváros—Düssel

dorf vál. 2:2 (2:1),
Nimes; SC Niijiols—Budai „11” 

2:1 (2:Q), m '
Cannes: Kispest—-Cannesi kerületi 

vál. 4:1 (1:0).
^Lecco: AG Lecco—Szeged FC 3:1 

Január 6.:
Stuttgart: Délnémetország'—Profi

válogatott 5:0 (3;0), 8
Bergamo: Kispest—A tálán ta 8:1I .fc.U).

04 F5-23 (5FQe)rencvároR—B<>rrusrfa FC

i ? ' \ T m ) AS Vií?evanesi— Budai
O f  aA ° ^ : Padova—Szeged FCö:% (3:1).
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„ Pyrgos:
(1:0).

Somogy—Heracles 3:1

Január 8:
S om ogy— Heracles 5:0, Pyrgos:

(4:0).
Január 95

Paris: Budai „11”—Red Star Olim- 
Pique és Club Franoais komb. 4:4 
(2 :2) .

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

Január 10.
Mannheim: Profi válogatott—

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

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

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

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

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

komb.—SC Lorient 11:1 (5:0).
Agrinion: Somogy—Astir 10:1 (6:0).

Parma:
(1:0) .

Január 14.
Szeged FC—AS Parma 

Január 16:

2:1

Lipcse: Újpest—Spielv. Leipzig 3:1
(0:1) .

Páris: III. kér., Sabaria komb.—
Párisi komb. 5:1 (4:0).

Athén: Somogy—Atromitos Goudi 
5:0 (1:0).

Január 17:
Drezda: Újpest—Dresdner SC 2:1

(1 :1).
Sochaux: III. kér., Sabaria komb. 

—FC Sochaux 1:0 (0:0).
Athén: Somogy—Ethnikos 1 :1

(1 :0).
Január 23:

A táradt K isp e st  másotf^|Lehetellen őszre vinni a 
belgrádi m é r k ő z é s é t  i
e lveszte tte ,
m é g  h o z z á  s ú ly o s o n

Ji ugosia wíja-
Kispest]

& 2  ( 4 ;l)
fsf-ig nyílt volt a játék, de  a  
g yen gén  m űködő kispesti v é 
detem  jóvoltából egym ásután  
n ég y  gólt lőttek  a  belgrádi e s e 
tárok  — S e r  m o s  s z e r e z te  mind 
a  két K ispest-gólt -  A béré 
k issé  fogta  a  kispestieket

— Tele fon jelentésünk —

l i g á i

Belgrád:
(3:1).

Somogy—Jugoslavia 4:2

Január 24:
Beogradski SK—SomogyBelgrád 

8:2 (4:0).
Marseille: Olympique—III. kér. és 

Sabaria komb. 4:1 (3:1).
Január 26:

Nizza: III. kér. és Sabaria komb, 
—OGC AS Cannes komb. 3:2 (0:1),

Belgrád:
1:0 ( 1 :0 ).

Belgrád:
(4:1).

Január 30:
Beogradski SK- -Kispest

Január 31:
Jugoslavia—Kispest 5:2

Összesítés
Veretlenek:

Újpest
Bocskai

8 !  — 13: 7 
5: 2

Veretlenek:
Változó sikerrel szereplők:

Csikók'
III. k., Sab. 
Somogy 
Kispest 

-Ferencváros 
Szeged FC 
Hungária 
Budai „11”

k.
8
6

10
8
8
6
5
8

6
5 
8
6 
5
3 
2
4

24:20 
27: 9 
45:14 
27:12 
34:15 
15:16 
11:16 
23:14

Nemzeti
Siker nélkül: 

3 — — 3 3:14
Összesen: 67 43 6 18 227:139

Utimérkőzések, 
amelyek soron követ

keznek
Február 1:

Érsekújvár: KASC—Érsekujvári
pincérek.

Február 2:
Komárom: KASC—Komáromi pin

cérek.
Február 7;

Alexandria: Magyar prof. válog.—.
Alexandria válog.

Bécs: KASC—Bécsi pincérek.
Február 9:

Kairó: Magyar prof. válog.—Kairó 
Válog.

Bécs: KASC—Bécsi pincérek. 
Február 12:

Kairó: Magyar prof. válog.—Kairó 
válog.

Február 14:
Alexandria: Magyar prof. válog.—•

Alexandria válog.
Riviérán a Budai „11”  útimerko- 

zése.
Február 15:

Bázel: KASC—Bázeli pincérek. 
Február 17-én, 20-án és 21-én:

Riviérán a Budai „11”  útimérkó 
zése.

Február 19:
Kairó: Magyarország—Egyiptom, 

Február 21:
Magyar profiválogatott Egyiptom' 

ben.

feudapesil m a^yar—osztrák  
mérkőzést^ m eri ugyan
ak k or lesz  a m agyar—-cseh- 
szlo¥ák és a  m agyar—n é 

m e t válogatott m érkőzés i s
Ujafelb tárgyalásokra lesz szük
ség  a  m agyar és az osztrák s z ö 
v e t s é g  között

Saját tudósítónktól —

A  kispesti proficsapat felbuz
dulva franciaországi sikerein, kissé 
hamar vállalkozott újabb túrára: 
Belgrád két nagy játékerejű csapa
tát, a jugoszláv bajnok BSK-t és a 
Jugoslaviját kereste fel otthoná
ban, de a kevés pihenő megbosz- 
szulta magát. Első nap, az erősebb 
BSK ellen még jól tartották magu
kat a kispestiek s csak l:0 -ra  kap
tak ki a szombati nyílt mérkőzés 
során, de tegnap kiütközött a fá
radtság a csapaton s nem tudta 
megakadályozni a Jugoslavija fö
lényes győzelmét. A  Jugcs’avija 
ezek szerint a Kispestnek fizette 
vissza azt a vereséget, amelyet leg
utóbb ' a Somagy révén szenvedett 
el a magyar csapatok részéről.

A tegnapi mérkőzésről alábbi tu
dósításunk számol be:

Belgrád, január 31. 
Kispest csapatát ma a Jugosla

vija látta vendégül pályáján s 5:2 
(4 :1 ) arányú súlyos vereséget mért 
rá. 5000 néző előtt, Bejics bíró 
sípjelére a következő két csapat állt 
fel a játékra:

Jugoslavija: Spaszics —  Dimit- 
rievics, Lukics —  Valók, Bozsics, 
Gyetics —  Nikolios, Milovanovics, 
Milosevics, Popovics, Keszics.

Kispest: Dénes —  Rozgonyi,
Hunyadi —  Vági, Purczeld, Ke
resztes —  Paczolay, Dormos, Kor
mos, Fürstrier, Serényi.

A talaj a hírhedt göröngyös, az 
idő hűvös.

Jugoslavija-támadással kezdődik 
a játék és alig eszmélünk fel, már 
szabadrúgást diktál ellenünk a bíró 
Keresztes szabályos szereléséért, 
lövés Hunyadin irányt változtat, 
Milosevics elé kerül, aki a 2. perc
ben a sarokba küldi a labdát

(1:0).
A Kispest erélyes ellentámadás

sal felel a meg nem érdemelt gólra, 
A  Jugoslavija szívósan védekezik s 
vagy öt percen át a mezőnyben 
tartja a játékot, de a 11. percben 
Paczolayt nem tudják megakasz
tani s a jó beadást Dormos hálóba 
küldi.

Egyenlítés. (1 :1 ).
Erősödik az iram s ezt a pihent 

Jugoslavija jobban bírja. Fölénybe 
kerül s a kispesti védelem meg
inog. Súlyos védelmi hibákból egy
másután lövi a hazai csatársor a 
gólokat:

a 19. és 34. percben a bal
szélső Keszics, a 31*ikben a 
balösszekötő Popovics ered

ményes.
Kispesten egyre jobban jelentkez
nek a fáradtság jelei, ennek dacára 
vezetnek a piros-fekete csatárok 
néhány veszélyes támadást. Kor
mos és az elhanyagolt Serényei szé
píthetne is az eredményen, sőt a 
félidő végén fölénybe is kerül Kis
pest, de marad a félidő eredménye: 
4:1.

A II. félidőben igyekszik a Kis
pest, de hibásan az addig is feltűnő 
gyengén működő Paczolayra ját
szik s ő egyik jó labdát a másik 
után rontja el. A 12. percben Dé
nes nagy hibájából esik az utolsó 
belgrádi gól

(5 :1 ).
Kispest most kornereket ér el, 
majd a félidő közepén elkészül ere
jével a Jugoslavija-halfsor és ettől 
kezdve a vendégcsapat támad. A 26, 
percben

Dormos újabb góljával 
5:2-re javít

s további sikerre is volna kilátás, 
de a bíró nem torolja meg Kormos 
szabálytalan megakasztását. Még 
Dormos lő egyszer 6 méterről a 
kapusba s nem kerül sor további 
szépítésre. Korneraránya 5:4 a Ju
goslavija javára.

K r i t ik a
A pihent Jugoslavija komoly 

ellenfél bármely magyar csapat 
számára s ezt a körülményt súlyos
bította, hogy Kispest néhány já
tékosa feltűnő gyengén játszott. 
Dénes két gólt védhetett volna s 
hátid csak Rozgonyi tette meg a 
kötelességét. A  fedezetsort nagyon 
próbára tette a széles pálya, Pur. 
cZeld munkabírása jól érvényesült. 
A csatársornak nem ment a játék, a 
jó Jugoslavija-védelem nehéz dió 
volt számára.

A Jugoslavija rászolgált a leg
nagyobb elismerésre. Felesleges 
volt kihaszná'nia a bíró gyengesé
gét, aki elnézte erős játékmodorát, 
A kapus, a két hátvéd és a három 
belső csatársor a csapat legjobb 
embere. A csapat legfőbb erénye a 
gyorsaság.

N yila  t k o z  a iá k
Niederldnder, a Jugoslavija fő  

titkára: Egygólos győzelem igaz
ságosabb lett polna. Kispest rokon
szenvesen mutatkozott be Belgrád 
bán.

Purczeld, a Kispest kapitánya: 
A gólarány túlzott. A bíró nyomott 
bennünket.

Kispest csapata hétfőn 
már Budapesten lesz.

reggel

A BEAC vasárnap délután kétka- 
pus edzést tartott. Az edzésen Sághy, 
a klub egykori játékosa vezetésével a 
következő játékosok vettek részt: Ta
kács, Mester, Ghymessy, Fiilöp, 
Wigh, Izák, Bartók, Szigeti, 
Németh, Iván, Horváth, Bor
bély, stb. A  kétkapus edzés 
re Sághy az első csapat csatársorát 
és fedezetsorát állította szembe 
közvetlen védelemmel. A  győzelmet a 
csatárok szerezték meg 3:1 arányban 
Mester (2) és Fiilöp góljával. A vé
delem becsületét Budai gólja mentette 
meg. A játékosok közül — a mély ta
laj ellenére is — már meglepően jól 
mozgott Mester Izák, Wigh, Fülöp és 
Ghymessy.

Betörők a TLK öltözőjében. Vasár
nap a Millenáris pályán, amíg a BSE 
—TLK mérkőzés folyt, ismeretlen
egyénék álkulccsal kinyitották a TLK 
lezárt öltözőjét. A  betörők az összes 
játékosoknak kiürítették a pénztárcá
ját és olyan nagy nyugalommal dől 
gozhattak, hogy arra is volt idejük, 
hogy a kiürített .erszényeket vissza- 
tegyék a megmotozott zsebekbe.  ̂Egye
dül az egyik ifjúsági játékostól nem 
sikerült nekik pénzt elvinni — mert, 
mint később kiderült — a fiatal TLK- 
csikónak nem volt egy vasa sem.

A pozsonyi magyar-osztrák kon
ferencia eredményéről vasárnapi 
kiadásunkban már részletesen be
számoltunk. Erre a konferenciára 
már hetek óta készültek a szövet
ségek és a sors iróniája, hogy az 
MLSz részéről egy delegátus sem 
jelent meg a tárgyalóasztalnál az 
eredetileg kijelöltek közül. Az 
MLSz ugyanis Fischer Mórt, Fo
dor Henrik dr.-t és Kenyeres Ár
pádot küldte ki Pozsonyba. Fischer 
Mórt betegsége akadályozta az 
elutazásban, Fodor dr. az egyip
tomi utazás előkészületei miatt 
volt kénytelen itthon maradni, 
Kenyeres Árpád maradt volna te
hát egyedül az eredetileg kiküldőt, 
tek közül, ő azonban nem utazott 
el Pozsonyba.

Erre vonatkozólag megkérdez
tük Fodor Henrik dr.-t, aki a kö
vetkezőket mondotta:

■ A legnagyobb meglepetéssel 
értesültem róla, hogy Kenyeres 
Árpád , nem ment el Pozsonyba. 
Nincs is semmi értesülésem, hogy 
mi történt vele. Egészen bizonyos, 
hogy megbetegedett és nem is tu
dott értesíteni közülünk senkit. 
Nagy kár, hogy Kenyeres nem 
volt ott az értekezleten, mert a 
Középeurópai Kupa konferenciájá
nak határnapját is meg kellett 
volna beszélni.

A  konferencia eredményéről 
meg kell állapítani, hogy kétségte
lenül

közelebb hozta a tárgyaló 
feleket,

mert az ilyen közvetlen beszélgetés 
nagyon alkalmas félreértések meg
magyarázására, homályos pontok 
tisztázására. Ebből a szempont
ból tehát feltétlenül előny volt az. 
hogy Rosenberg dr. és Csányi dr 
jelent meg Pozsonyban a tárgyaló- 
asztalnál nemcsak azért, mert sze
mélyük szimpátikus az osztrákok 
előtt, de mert jó  debatterek is. Azt 
már a balszerencse rovására kell 
írni, hogy a két delegátus —  bízva 
Kenyeres Árpád utazásában 
nem tanulmányozta kellőképpen az 
MLSz nemzetközi programját és 
így nem tudott nyomban ellen
érveket felvonultatni az osztrákok 
nak az ellen a terve ellen, hogy’ 
ebben az évben

tavasszal játszunk Becsben 
és ősszel Budapesten.

Ez a beosztás ugyanis az eddig 
megállapított színhelyek felcseré 
lése lenne és azért végzetes, mert 
ennek elfogadása esetén a tavaszi 
idényre az egyetlen  —  még szin
tén bizonytalan —  magyar-olasz 
Európa Kupa-mérkőzés jutna Bu
dapestnek, míg

ősszel nem kevesebb, mint 
három válogatott mérkőzés
nek lenne színhelye a ma

gyar főváros,
s a Magyarország-— Csehszlovákia 
Európa Kupa-mérkőzés és a ma 
gyar-német válogatott mérkőzés 
mellett még a magyar-osztrák ta
lálkozásnak is helyet kellene szó 
rítani. Az amúgyis rövidebb őszi 
évadban tehát feltétlenül torlódást 
okozna a három válogatott mérkő 
zés különösen akkor, amikor 
bajnokságban is számolni kell még 
három derbimérközéssel. Ez a kö
zönség amúgyis meggyengült vá 
sárlóerejű pénztárcája ellen olyan 
rohamot jelentene, ami feltétlenü; 
hátrafelé sülne el vagy a szövetség 
vagy a klubok szempontjából, a 
legvalószínűbb azonban, hogy mind 
a kettőn megéreznék ezt.

Az osztrákok ajánlatát tehál: 
már csak azért sem lehet elfogad
ni, mert ez ősszel túlzsúfoltságot

idézne elő a budapesti válogatott- 
programban. A pozsonyi konferen
ciáról a magyar delegátusok azzal 
tértek vissza, hogy az osztrákok 
kéréséről referálnak az MLSz-ben, 
amely azután meg fogja  adni a 
választ. Ez a válasz nem lehet más, 
mint elutasító, helyesebben olyan,, 
amély

ragaszkodik az eredeti el
gondolásokhoz és megálla

podásokhoz.
Az osztrákoknak is be kell látniok, 
hogy azt a műsort, amit még a.

Mégis
csak

jobb!
Kérjen csitult 

OLLÁ-t I 
BeblzcDfltiiaiöan 
utolérhetelien.

múlt évben állapítottunk meg kö
zös megegyezéssel, most már nem 
lehet felborítani. Az október 4-i 
budapesti válogatott mérkőzés 
nyomán aktuálissá vált harci bár- 
dot Pozsonyban véglegesen elásták 

két szövetség delegátusai, most 
már tehát logikus és méltányos az 
az óhaj, hogy a mérkőzések elosz-

tavaszi, nyári legújabb és

legfiiiomabb szöveteimet 
ismételjen 28 -  P-s mé- 
terenkénli egységárban

árusítom.
Selyemmel átszőttek méterje 30.— 
pengő. — Soha vissza nem térő 

kedvező vásárlási alkalom!

SPIEGEL ÁRMIN
i V., T iirr Estván- u. 9., I.em.

tásában és színhelyében is álljon 
helyre teljesen az eredeti állapot. 
Eszerint pedig az osztrákok most 
tavasszal jönnek Budapestre, mi; 
pedig ősszel adunk nekik revánsot 
Bécsben.

Az egész probléma tehát újra

Szóvicc
—  Hát mit szólsz hozzá? Min

den költséget fedez Széchenyi gróf 
amerikai magyar követ!

—  Reméljük ilyen szép példát 
még sok amerikai magyar kö
vet . . .

az MLSz elnöksége elé kerül, utána 
pedig újabb tárgyalásokat kell 
megindítani az osztrákokkal. Úgy' 
látszik, hogy majd csak a Közép
európai Kupa februárvégi k on fe
renciáján dől el a tavaszi magyar, 
osztrák mérkőzés sorsa.

vasárnap újabb 
agyszombatutcai

A III. kér. TVE
edzést tartott a nagyszomb 
pályán. Az edzést 80 percig tartó két
kapus játék nyitotta meg, amelyet az 
első csapat 7:5 arányban nyert meg. 
Az erősen sáros talajú pályán több 
játékos máris jó formát árult el, kü
lönösen Gyurcsik, Dinnyés és Nagy 
II. 'jeleskedett. Az edzésen résztvett 
a most visszaamatőrizált Léimért, aki 
tavasszal nemcsak a csapat játékosa, 
hanem egyben edzője is lesz. A  két
kapus játékot gimnasztikái gyakorlat 
tok, majd egy körfutás zárta be.

Obermajer József, az OFK egykori 
játékosa tüdőgyulladásban elhunyt. 
Temetése tegnap volt az óbudai te
metőben.

gránitszilánk
a legkitűnőbb tejsiincsokoládéyal!



Hétfő, 1932 február L

A budapesti amatőrök
■tavaszi bajnoki sorsolása

I. osztály.
F ebru á r 21.: 33 FC__FTC,

URAK— Törekvés, Postás— BEAC 
Elektromos—-UTE, BSE— III kér’ 
TYE, Má VAG— BSzKRT, FVSK 
— MTK,

Február 28.: UTE— BSE, BEAC 
“—Elektromos, Törekvés— Postás 
ETC— URAK, BSzKRT— FVSK 

TVE— MÁVAG, M T K -
3o FC.

M árcius 6 .: URAK— 33 FC
Postás FTC, ElektroinoS'— Törek- 
vés, B S E -B E A C , UTE— MA VÁG, 
F VSK— III. ker- TVE, BSzKRT— 
MTK,

Március i s . :  UTE— FVSK
BEAC— MÁVAG, Törekvés— BSE,’ 
FTC— Elektromos, 33 FC— Postás’ 
III. ker. T V E -B S zK R T , MTK— 
URAK.
_Á prilis  S.: Postás— URAK,
Elektromos— 33 FC, BSE__FTC
MÁVAG— Törekvés, FVSK—  
BEAC, BSzKRT— UTE, III. ker. 
TVE— MTK.

Áprüis 10.: UTE— III. ker.
BICA.C— BSzKRT, Törekvés 

— FVSK, FTC— MÁVAG, 33 FC—  
BSE, URAK— Elektromos, Postás 
— MTK.

Április 24.: El ektromo'S— Pos
tás, BSE— URAK, MÁVAG— 33

vériség— EMTK, KAC— MKE
BMTE— ESC, SzFC—BRSC 

Május 22.: HAC— BRSC, ESC— 
KTC, MKE— BMTE, EMTK—  
^ Cl FSE— Testvériség, Ganz—  
BVSC, Hungária— SzFC,

Június 5.: KTC— MKE, BRSC— 
ESC, BVSC— Hungária, Testvéri
ség— Ganz, KAC— FSE, BMTE 
EMTK, SzFC— HAC.

Június 12.: ESC— HAC, MKE 
BRSC, EMTK— KTC, FSE- 
BMTE, Ganz— KAC, Hungária- 
Testvériség, BVSC— SzFC 

Június 19.: KTC—FSE,' BRSC 
— EMTK, HAC— MKE, Testvéri
ség— BVSC, KAO—Hungária,
BMTE— Ganz, S zF C -E S C

S to bbe-csoport: III,

Szenzációi!
az AHDRÓSSY-ST! SZÍNHÁZ 

pénteki premierjén:
t ó . j s a . w ' i s s a i T S i r a :aon, Oajbukát Hona, Bársony, Radó, 

Pali fellépte
Békeffy konferál a minden 
eddigit felülmúló új műsorban

FC, FVSK— FTC, BSzKRT— Tö
rekvés, III. ker. TVE— BEAC.

Május 1.: BEAC— UTE Tö 
rekvés— III. ker. TVE, FTC—  
BSzKRT, 33 FC— FVSK, URAK 
— MÁVAG, Postás— BSE, Elek
tromos— MTK.

Máius 8.: UTE— Törekvés,
BSE— Elektromos, MÁVAG—
Fostás,^FVSK— URAK, BSzKRT 
— 33 FC, III. ker. TVE— FTC 
MTK— BEAC.

Május 2 2 .: Törekvés— BEAC 
FTC— UTE, 33 FC— III ker’ 
t v e  u r AK_ b SzKRT) P; stás_ :

BSE— MTK.EIektr° m0S MAVA( >̂
Június 5.: UTE— 33 FC, BEAC 

— FTC, MÁVAG— BSE, FVSK— 
Elektromos, BSzKRT— Postás, 
III. ker. TVE— URAK, M TK 
Törekvés,

Június i s . ;  FTC— Törekvés 
33 FC— BEAC, URAK— UTE,’ 
Postás— III. ker. TVE, Elektro
mos— BSzKRT, BSE— FVSK 
MÁVAG— MTK.

Június 19.: UTE— Postás,
B E AC— URAK. Törekvés— „33’' 
FC, FVSK— Má VAG, BSzKRT— 
?S E , III. ker. TVE— Elektromos, 
MTK— FTC.

Pályaválasztók az eló'lállók.
II. osztály

Kárpáti-csoport:
Február 21: MKE— ESC, EMTK 
— HAC, FSE— BRSC, Ganz— KTC, 
Hungária— BMTE, BVSC— Köb 
AC, Testvériség— SzFC.

Február 28: KTC— Hungária,
BRSC— Ganz, HAC— FSE, ESC—  
EMTK, KAC— Testvériség, BMTE 
— BVSC, SzFC— MKE.

Március 6: EMTK— MKE, FSE 
—ESC, Ganz— HAC, Hungária—  
BRSC, BVSC— KTC, Testvériség 
—BMTE, Köb. AC— SzFC.

M árciu s 13: KTC— Testvériség, 
BRSC—BVSC, HAC— Hungária, 
ESC— Ganz, MKE— FSE, BMTE 
—K AC SzFC— EMTK.

Április 3 : FSE— EMTK, Ganz—  
MKE, Hungária— ESC, B V S0— 
HAC, Testvériség— BRSC, KAC—  
KTC, BMTE— SzFC.

Áprüis 10: KTC—EMTE, BRSC 
—KAC, HAC— Testvériség, ESC—• 
BVSC, MKE— Hungária, EMTK— 
Ganz, FSE— SzFC.

Április 2 4 : Ganz— FSE, Hungá
ria— EMTK, BVSC— MKE, Test
vériség— ESC, KAO— HAC, BMTE 
—BRSC, SzFC—KTC.

Május 1.: BRSC—KTC, HAC— 
BMTE, ESC— KAC, MKE— Test
vériség, EMTK— BVSC, FSE—  
Hungária, Ganz— SzFC 

Május S.: KTC— HAC. Hun
gária— Ganz, BVSC— FSE, Test-

Február 21.; BTC— RUAC, 
I. ker. SC— RTK, KFC— BTK, 
ZSE— PSC, Vasas— TLK, OTE 
— VI. ker. FC, TTE— Cs. MOVE.

Február 28.: PSC— Vasas,
BTK— ZSE, RTK— KFC, RUAC 
— I. ker. SC, VI. ker. FC— TTE, 
TLK— OTE, Cs. MOVE— BTC.

Március 6 .: I. ker. SC— BTC, 
KFC— RUAC, ZSE— RTK, Vasas 
— BTK, OTE— PSC, TTE— TLK, 
VI. ker. FC— Cs. MOVE.

Március IS.: PSC— TTE, BTK 
-O T E , RTK— Vasas, R U A C - 
ZSE, BTC— KFC, TLK— VI. ker. 
FC Cs. MOVE— I. ker. SC.

Áprüis 8.: KFC— I. ker. SC 
ZSE— BTC, Vasas— RUAC, OTE 
— RTK, TTE— BTK, VI. ker. FC 
— PSC, TLK— Cs. MOVE.

Április 10,: PSC— TLK, BTK 
— VI. ker. FC, RTK— TTE, 
RUAC— OTE, BTC— Vasas, I. 
ker. SC— ZSE, KFC— Cs. MOVE. 

Április 24.: ZSE— KFC, Vasas 
-I. ker. SC, OTE— BTC, TTE 
RUAC, VI. ker. FC— RTK, 

TLK— BTK, Cs. MOVE— PSC.
Május 1: BTK— PSC, RTK—

TLK, RUAC— VI. ker. FC, BTC 
— TTE, I. ker. SC— OTE, KFC—  
Vasas, ZSE— Cs. MOVE.

Május 8 : PSC— RTK, Vasas—  
ZSE, OTE— KFC, TTE— I. ker. 
SC, VI. ker. FC— BTC, TLK 
RUAC, Cs, MOVE— BTK.

Május 22: RTK— BTK, RUAC 
— PSC, BTC— TLK, I. ker. S C -  
VI. ker. FC, KFC— TTE, ZSE 
OTE, Vasas— Cs. MOVE.

Június 5 : PSC— BTC, BTK—  
RUAC, OTE— Vasas, TTE— ZSE, 
VI. ker. F C -K F C , TLK— I. ker. 
SC, Cs. MOVE— RTK.

Június 12; RUAC— RTK, BTC 
— BTK, I. ker. SC— PSC, KFC—  
TLK, ZSE— VI. ker. FC, Vasas—  
TTE, OTE— Cs. MOVE.

Június 19: PSC— KFC, BTK 
I. ker. SC, RTK— BTC, TTE—  
OTE, VI. ker. FC— Vasas, TLK— 
ZSE, Cs. MOVÉ— RUAC, 

Pályaválasztók az eíőlállók.

Május 22. ZAC—KAOE, WSE— 
NFC, CsTK—MAFC, BIK— Féltén, 
SzNSE—KTK, BBFC—SzRTC
EMOSz—WSC, SzAC—KSSE.

Június 5. NFC— CsTK, KAOE— 
WSE, WSC—SzAC, SzRTC—ÉMOSz, 
KTK—BBFC, Felien—SzNSE,
MAFC— BIK, KSSE—ZAC.

Június 12. WSE—ZAC, CsTK— 
KAOE, BIK—NFC, SzNSE—MAFC 
BBFC—Félten, ÉMOSz—KTK, SzAC’ 
—SzRTC, WSC—KSSE.

Június 19. NFC—SzNSE, KAOE__
BIK, ZAC—CsTK, SzRTC—WSC, 
KTK-SzAC, Féltén—ÉMOSz,
MAFC—BBFC, KSSE—WSE.

Második csoport

III, osztály
Első csoport

Február 21. BIK— CsTK, SzNSE— 
WSE, BBFC— ZAC, ÉMOSz— 
KAOE, SzAC—NFC, WSC— MAFC. 
SzRTC— Félten, KTK—KSSE.

Február 28. NFC— WSC, KAOÉ— 
SzAC, ZAC—ÉMOSz, WSE—BBFC, 
CsTK—SzNSE, Féltén—KTK,
MAFC— SzRTC, KSSE—BIK, 

Március 6. SzNSE— BIK, BBFC— 
CsTK, ÉMOSz—WSE, SzAC—ZAC, 
WSC—KAOE, SzRTC—NFC, KTK 
—MAFC, Félten—KSSE.

Március IS. NFC— KTK, KAOE— 
SzRTC, ZAC—WSC, W SE-SzAC, 
CsTK—ÉMOSz, BIK— BBFC, MAFC 

-Félten, KSSE—SzNSE.
Március 20. NFC— ÉMOSz, KAOE 
•BBFC, ZAC— SzNSE, WSE— BIK, 

KTK—SzRTC, Féltén— WSC, MAFC 
—SZAG, KSSE—CeTK.

BBFC— SzNSE, ÉMOSz 
* BiK, SzAC—CsTK, WSC—WSE, 
SzBT£— 2AC, KTK— KAOE, Féltén 
—NFC MAFC—KSSE.

ApnlLs lo. NFC— MAFC, KAOE— 
félten, ZAC—KTK, WSE—SzRTC, 
CsTK—WSC, BIK— SzAC, SzNSE— 
ÉMOSz, BBFC—KSSE,

Április 17. CsTK— WSE, BIK— 
ZAC, SzNSE—KAOE, BBFC— 
NFC ÉMOSz-MAFC, SzAC-Fel. 
ten, WSC— KTK, SzRTC—KSSE.

Április 2L ÉM 0S^-BBFC, SzAC 
—SzNSE WSC—BIK, SzRTC- 
CsTK, KTK—WSE. Féltén—ZAC, 
MAFC—KAOE, K SSÉ -N FC

í .  KAöE -N F C , Z A C - 
MAFC, WSE— Félten, CsTK—KTK 
BIK—SzRTC, SzNSE— WSC. BBFC 
—SzAC, ÉMOSz—KSSE.

Május 8. NFC— ZAC, SzAC—

Február 21. MFTR—NSC, NTC__
MSC, Compactor—VI. ker. SC, P. 
Törekvés—BSC, Nyomdász—Vér
halom, UMTE—Főv. TKör, RAFC— 
TSC, Törökőr—UTSE.

Február 28. Vérhalom—UMTE,
BSC—Nyomdász, VI. ker. SC__P.
Törekvés, MSC— Compactor, NSC— 
NTC, TSC—Törökőr, Főv, TKör— 
RAFC, UTSE—MFTR.

Március 6. NTC—MFTR, Compac
tor—NSC, P. Törekvés—MSC, Nyom
dász—VI. ker. SC, UMTE—BSC, 
RAFC—Vérhalom, Törökőr—Főv.
TKör, TSC— UTSE.
_ ~ ífírcij,'s . 13. Vérhalom—Törökőr, 
BSC-RAFC, VI. ker. SC -U M T e ! 
MSC—1Nyomdász, NSC—P. Törekvés, 
MFTR—Compactor, Főv. TKör— 
TSC, UTSE—NTC.

Március 20. Vérhalom—P. Törek
vés, BSC— Compactor, VI. ker. SC__
MTC, MSC— MFTR, Törökőr—
RAFC, TSC— UMTE, Főv. TKör— 
Nyomdász, UTSE—NSC.

Áprüis 3. Compactor—NTC P 
£ ö, ^ és~~MFTR- Nyomdász—NSC, 
UMTE—MSC, RAFC—VI. ker. SC 
Törökőr—BSC, TSC—Vérhalom, Főv 
TKör— UTSE.

Április 10. Vérhalom—Főv. TKör. 
BSC—TSC, VI. ker. SC—Törökőr 
MSC— RAFC, NSC-UMTÉ, MFTR 
—Nyomdász, NTC—P. Törekvés, 
Compactor— UTSE.

Április 17. NSC—MSC, MFTR— 
SC, NTC—BSC, Compactor 

—Verhalom, P. Törekvés—Főv.
TKor, Nyomdász-t-TSC, UMTE— 
Törökőr, RAFC—UTSE.

Április 24. P. Törekvés—Compac
tor, Nyomdász—NTC, UMTE__

RAFC— NSC, Törökőr— 
MSC, T S C -V L  ker. SC, Főv. TKör 
—BSC, UTSE—Vérhalom.

Május 1. BSC—Vérhalom. VI. ker.
;Főv- TKör. MSC—TSC, NSC— 

Torokőr, MFTR—RAFC, NTC— 
UMTE, Compactor—Nyomdász, P. 
lörekvés— UTSE.

Május 8. Vérhalom—VI. ker SC 
Nyomdász—P. Törekvés, UMTE 
Compactor, RAFC—NTC, Törökőr- 
MFTR, TSC—NSC, Fov. TKör— 
MSC, UTSE-BSC.

Május 2 2 . VI. ker.—BSC, MSC— 
Vérhalom, NSC—Főv. TKör, MFTR 
“ TSC, NTC—Törökőr, Oompactor- 
RAFC. P. Törekvés— UMTE, Nyom- 
dasa—- UTSE.

Júnms 6. Vérhalom—NSC, BSC— 
MSC UMTE— Nyomdász, RAFC— 
L - T ö r l é s ,  Törökőr—Compactor, 
TBC—-NTC, Fov. TKör—MFTR, 
UTSE—VI. ker. SC.

Június 12. MSC—VI. ker. SC, NSC 
-BSC, MFTR—Vérhalom, NTC— 

Fóv. TKör, Compactor—TSC. P 
Törekvés-Törökőr, Nyomdász- 
RAFC, UMTE—UTSE.

Június 19. Vérhalom—NTC BSC— 
MFTR, VI. ker. SC—NSC, RAFC— 
UMTE, Törökőr—Nyomdász, TSC—
?• Törela-és, Főv. TKÖr-Compac- 
tor, UTSE—MSC.

Előre—P. Remény, LTK—ÜSC, 
J uta—Pamut.

Június 19. P. Remény—LTK, 
Uránia—ÜLI, USC—RÁC, Pamut— 
ULK.

Második, csoport
Február 21. Cukrász—Kalapos, 

ARSC—-Siketek, KelenvÖlgy—X. ker 
FC, KEAC— KASC, FSC—LTE, 
FÖTE— TITE.

Február 28. KASC—FSC, X. ker. 
FG—KEAC, Siketek—KelenvÖlgy,
Kalapos—ARSC, LTE—FÖTE, 
PATE—Cukrász.

Március 6. ARSC— Cukrász, Kelen
vÖlgy—Kalapos, KEAC—Siketek,
FSC—X. ker. SC, FÖTE—KASC, 
TITE—PATE.

Március 13. X. ker. FC—FÖTE, 
Siketek—FSC, Kalapos—KEAC, Cuk
rász—KelenvÖlgy, LTE— TITE, 
PATE—ARSC.

Április 8. KelenvÖlgy—ARSC, 
KEAC—Cukrász, FSC—Kalapos, 
FÖTE—Siketek, TITE—KASC, LTE 

-PATE.
Április 10. KASC—LTE, X. ker. 

F C -TIT E , Kalapos—FÖTE, Cuk
rász—FSC, ARSC— KEAC, Kelen
vÖlgy—PATE.

Április 24. KEAC—KelenvÖlgy, 
FSC—ARSC, FÖTE—Cukrász Ta
bán—Siketek, LTE—X. ker.’ FC. 
PATE—KASC.

Május 1. X. ker. FC—KASC, Si
ketek—LTE, Kalapos— TITE, ARSC 
—FÖTE, KelenvÖlgy—FSC, KEAC 

-P ATE,
Május 8. KASC— Siketek, FSC—  

KEAC, FÖTE'—KelenvÖlgy, TITE— 
Cukrász, LTE— Kalapos, PATE—X 
ker, FC.

Május 2 2 . Siketek—X. kei. FC, 
Kalapos—KASC, Cukrász—LTE, 
ARSC—TITE, KEAC— FÖTE, FSC 

-PATE.
Június 5. KASC—Cukrász, X. ker. 

FC— Kalapos, FoTE— FSC, TITE— 
KelenvÖlgy, LTE—ARSC, PATE— 
Siketek.

Június 1 2 . Kalapos—Siketek,' Cuk
rász—X. ker. FC, ARSC—KASC, 
KelenvÖlgy—LTE, KEAC— TITE, 
FÖTE—PATE.

Június 19. KASC—KelenvÖlgy.
X ker FC—ARSC, Siketek—Cuk- 
NCz, PITE— FSC, LTE—KEAC,
P ATE—Kalapos.

ÉMOSz. WSC— BBFC, ’ SzRTcT 
SzNSE, KTK—BIK, Felien—CsTK, 
MAFC—WSE, KSSE— KAOE.

IV. osztály 
Első csoport

Február 21. ÜLI— ULK, MÁV
m Í S Z tS S T '  r a c - p -

Február 28. P. Remény—MTC, 
Urania-LTK, ULK—MÁV Előre, 
USC—Jutagyar, Pamut—ÜLI 

Március 6. MÁV Előre^-ULI, 
LTK -U LK , RAC-Uránia, Juta- 
gyár—P. Remény.

Március 18 . Uránia—MTC, ULK— 
líöre ^ I —LTK, Pamut—MÁV

Flőre. RACÜLI, MTC— ULK, ÜSC—Pamut. 
Április 1(K P. Remény—USC, ULK 

- fu t a  ÜLI MTC, MÁV ElŐre- 
BAC, LTK—Pamut.

Április 24. RÁC—LTK, MTC— 
MÁV Előre, Jutagyár—ÜLI, Pamut 
—P. Remény.

Május 1 . Uránia— ÜSC, MÁV 
Előre—Juta, LTK—MTC, RÁC— 
Pamut.

A Remény—Uránia, 
MTC—Ra g , Juta—LTK, USC—

Május 22 ULK—P. Remény, ÜLI
Pamut’ RAC~ Juta^ rár. M T C -

5‘ B- Remény—ÜLI, Juta— 
MTC, USC—MÁV Előre, Pamut—

Júnms l i .  ÜLK—Uránia, MÁV

Harmadik csoport
Február 2 1 . Drasche—KAC, SSC— 

E. Törekvés, V&léria— HFSC, K. 
Húsos—Húsos, SAC—K. Törekvés.

Február 28. HFSC—K. Húsos, E. 
Törekvés—Valéria, KAO—SSC, K. 
Törekvés—Textília, ETC—SAC 

Március 8. SSC—DSE, Valéria— 
KAC, K. Húsos—E. Törekvés, SAC 

•Húsos, Textília—ETC.
Március Is. Húsos—Textília, 

H BSC-SAC K A C -K . Húsos, DSE 
—‘Valéria, ETC—K. Törekvés.

Valéria—SSC, K. Húsos 
— DSE, SAC—E. Törekvés, Textília 
— Hálókocsi, K. Törekvés—Húsos.

Április 10. Húsos—ETC, HFSC— 
K. Törekvés, E. Törekvés—Textília, 
KAC—SAC, SSC—K. Húsos,

Április 24. K. Húsos—Valéria, 
SAC— DSE, Textília—KAC, K. Tő* 
rekvés—E. Törekvés, ETC—HFSC.

Május 1. HFSC—Húsos, E. Törek
vés— ETC, KAC—K. Törekvés, DSE 
* -Textília, SSC—SAC.

Május 8. Húsos—E. Törekvés, 
SAC—Valéria, Textília— SSC, K 
Törekvés—DSE, ETC—KAC.

Május 2 2 . E. Törekvés—HFSC, 
KAC— Húsos, DSE—ETC, SSC—K. 
Törekvés, Valéria—Textília, K. Hu 
sós— SAC.

Június 5. Húsos—DSE, HFSC— 
KAC, TextiHa-K. Húsos, K. Törek
vés— Valéria, ETC-r-SSC,

Június 12. KAC—É. Törekvés 
SSC—Húsos, Valéria— 

ETC, K. Húsos—K. Törekvés,
Június 19. Húsos—Valéria, HFSC 

-S S C , Törekvés—DSE, Textília
—SAC, ETC—K. Húsos.

Amatőr—UFC, Schmoll—LapterjeSZ*
tők.

Május 22. OFK— Lapterjesztők, 
Spárta—VII. ker. Amatőr, MÖSzTK 
—Orvosi Műszerész, PTBSC—VÁC, 
Hunyadi—Schmoll.

Június 5. Lapterjesztők—UFC, 
Schmoll—OFK, VII. ker. Amatőr-* 
MÖSzTK, VÁC—Hunyadi.

Június 12. UFC—OFK, Spárta— 
Lapterjesztők, PTBSC—Orvosi Mű
szerész, VÁC— Schmoll.

Június 19. Lapterjesztők—
MÖSzTK, OFK— Spárta, Orvosi Mű
szerész—Hunyadi, VII. ker. Amatőr 
—PTBSC, Schmoll—UFC.

V. osztály 
Első csoport

Február 21. Kőbányai FC—N. 
Húsos, MPSE—SzTE, Szeiffert- 
Gránit,

Február 28. Szondy—MPSE, X. 
ker. ISE—MFOE, Gránit—Köb. FC.

Március 6. MPSE—N. Húsos, 
MFOE—SzTE, Szeiffert—X. ker. 
ISE.

Március IS. SzTE—Szeiffert, 
Szondy—MFOE, Köb. FC—MPSE.

Április 3. MFOE—N. Húsos, 
Szeiffert— Szondy, X. ker. ISE— 
Gránit.

Április 10. SzTE—X. ker. ISE, N. 
Húsos—Szeiffert, Köb, FC—MFOE, 
MPSE—Gránit.

Április 24. Szeiffert—Köb. FC, 
X. ker. ISE-—Szondy, Gránit—* 
SzTE.

Május 1 . Szondy— SzTE, N. I 
Húsos—X. ker. ISE, MPSE—MFOE, 

Május 8. SzTE—N. Húsos, Szeif
fert—MPSE, X. ,ker. ISE—KŐb. FC, 
Gránit—Szondy.

Május 22. N. Husos— Szondy, KŐb. 
FC— SzTE, MFOE—Gránit.

Június 5. Szondy—Köb. FC, Szeif
fert—MFOE, X. ker. ISE—MPSE, 
Gránit—N. Húsos.

Negyedik csoport
Február 21. Spárta— UFC 

MÖSzTK—OFK Hunyadi—VII. ker! 
Amatőr, VÁC—Orvosi Műszerész,

Február 28. Labterieeztgk__
PTBSC, UFC— MÖSzTK, vH  leér" 
Amatőr—VÁC, Schmoll—Spárta.

Március ff. MÖSzTK—Spárta 
PTBSC— OFK, Hunyadi—Lapter-
jesztők, Orvosi Műszerész-Schmoll.

Schmoll, VAC-OFK.
Április 10. UFC—VÁC, Lapter- 

esztók—-Orvosi Műszerész, Spárta— 
’TBSÖ,

Második csoport
Február 2 1 . Budatétény—Buda- 

keszi, B. Magyarság— PMTK, Sz. 
Juventus—Bőr, MTE.

Február 28. FLK-—Nagytétény, 
BMTK—Sz. Juventus, B. Testvériség 
—Budatétény. *

Március ff. Nagytétény—Budakeszi, 
B. Magyarság—FLK, Bőr. MTE—B. 
Testvériség.

Március is . FLK— Sz. Juventus, 
B Magyarság—Budakeszi, Buda-
teteny—Nagytétény, PMTK—Bőr.

Április 8. B. Magyarság—Buda-

Április 10. FLK—Bőr. MTE, Buda-

Április 24. B. Magyarság—Nagy
tétény, Bőr. MTE— Budakeszi PMTK—FLK. nuaaxeszi,

Május 1 . Budakeszi—PMTK, 
Budateteny-Bor MTE, Nagytétény
T e s t e i i g  ' ‘ Magyarság B.

M ájus 8. St. Juventus—B. Magyar- 
ság PMTK—Budatétény, B. Test
vériség—FLK.
tJ & £ uJa ‘ B™ eszi~ FLK- Nagy-
Ö T e Ü r íé g  ™ ' SZ- JuV6nteS-  

J ™  5. FLK—Budatétény, Bőr.

N ^ y ,  ^ S r i s é ^ r

O laszország

lunyadi, MÖSrTK—PTBjsu
^ Á p r iim  Si Hunyadi—MÖSzTK,
vrt i upárt{*’ Műszerégz—OFK, VII. ker. Amatőr—Lapterjesztők.
‘D’n rfer?  i '  ,®FF—VII, ker. Amatőr,

r o ^ W i i j r TK- vA0'
.....

I  Ujab,b P°htot vesztett Vercelhben s ezzel a nemrég még
négy pontnyi előnye kettőre olvadt le. 
miután a Juventus gólzáporral győz
te le gyenge ellenfelét. Á két vezető 
nyomában a Roma és a Juventus 
kezd mindjobban elhúzni a mezőny-
ín°L0ÉKdekf S' h0g?  a, Lazió hezdi megemberelni magát, legyőzte a jő
1 ormot. Az utolsóelőtti Bari értékes 
győzelmet aratott S ezzel a Brescia 
utolsó helye egyre reménytelenebbnek 
latszik. Az eredmények,

Ambrosiana—Casale 4:0.
Bari—Genova 4:2,
Juventus—Pro Patria 7:2.
Lazio—Torino 2:0.
Fiorentina— Milán 3:0,
Pro Vereelli—Bologna 1 ti. 
Alessandria—Brescia ,3:2.
Modena—Roma 2:3.
Triestitia—Napol! 1 ;2.

Franciaország
Páris: Stadé Francaik— Club 

Francai* Paris,3 :1 ,  Racing Club 
de Francé— US Suisse 2:0, CA 
Paris— Red Star Olytnpique Pa- 
ris 2:2, C A S G -C A  X IV  P a r i  
4 :5.

Osztrák győzelem Kölnben. A béeel
Austna, amely szombaton a glad- 
bach-riieydtí városi válogatottat 8:2 
aranyban legyőzte, tegnap Köln r i 
ogatott csapatával mérkőzött. A  mér

kőzést az Austria nyerte 4:2 (2:2) 
arányban Soechbl és Molzer 2—2 «51« 
javai. 25.000 néző.



Hétfő, 1932 február 1.

Déri é s  Pusztai, a  két 
kitűnő Törekvés csatár  
máris nagy formában 

van
—- Saját tudósítónktól —

Már teljes napsütésben úszott a 
Törekvés hatalmas Bihari-úti pá
lyája, amikor egy kissé fázósan, de 
az örömtől kipirult arccal lépett a 
pályára a Törekvés teljes első és 
második garnitúrája. A  kora dél
előtt ellenére is egészen csinos 
szurkolótábor gyűlt egybe. Na
gyobbrészt a baloldali napos részt 
töltötték meg persze a nézők. Jól 
esett nékik a nap langyos melege, 
de még jobban esett az első csapat 
nagyszerű játéka, amiben különö
sen a második félidőben gyönyör
ködhettek , amikor a játékosok le
bírták a kezdeti merevséget.

Nagyszerűen megy az összjáték, 
szinte lábról-lábra vándorolt a lab
da és a befejezés mindig egy-egy 
zúgó bombagól, ami legtöbbször a 
kis Déri lábáról száll a hálóba.

—  Már teljes bajnoki forma, —• 
állapítja meg örömmel egy elfogult 
szurkoló —  amikor a kis gyorslábú 
Nemes éppen a tizedik gólt szúrja 
be.

—  Keresztbe a labdákkal! — 
kiált Jáni bá’ Regős Il.-re, aki már 
az ötödik emberen is átment.

Sok ésszel és körültekintéssel 
játszik Pusztai, szinte a fiatalságát 
meghazudtolja leleményessége és 
ravaszsága. Lelkesen tapsolja is a 
közönség.

Regős I. robusztus alakja szinte 
megközelíthetetlen, a második csat 
pat fiataljai szemmel láthatóan ke
rülik.

—  Régen spóroltunk erre a 
mérkőzésre, —  mondja látható 
levertséggel a második csapat 
Benjáminja, Jarabek.

—  Miért? —  érdeklődnek töb
ben.

—  Fogadtam Baráttal, hogy 
három gól fórral megverjük a 
nagyokat.

—  É s . . .
—  Már azt hittem, hogy nye

rek, hiszen egy-nullra Vezettünk 
az első félidőben. De aztán jött 
Déri és Pusztai a nagy fúróval! 
Hiába volt Szollár nagy játéka, 
mégis alig tíz darabot számol
tak be.

—  Na Jáni bátyám, —  érdek
lődünk a főedzőnél, ■— hogy van 
megelégedve csapatával?

—  Ha minden továbbra is így 
megy, akkor remélem, hogy a 
szezon folyamán ismét elfoglal
juk azt a helyet, amit m á re g y  
kissé megszoktunk, —  fejezi^ be 
ravasz mosollyal az öreg edző.

Ném etország
Berlin: Hertha BSG— Preus-

sen 5:0, Polizei SV— Tennis Bö- 
russia 2 :3, Berliner SV——Südstem 
8:0 (barátságos mérkőzés).

Délnémetország: Bajnoki mér
kőzések: FK Pirmasens— Ein*
tracht Frankfurt 1:2, Wormatia 
Worms— >SV Waldhof 5:8, V fL  
Neekarau— FVSaarbrücken 4:3,
FSV Frankfurt— FSV 05 Mainz 
4:0, I. FC Nürnberg— Bayern 
München 1:0, I. FC Pforzheitfi-— 
Spvg. Fürth 3:3, VfB  Stuttgart—  
Karlsruher FV 1:1, 1860 München 
— FV Rastatt 4:0.

Szövetségi serlegmérkőzések: 
SV Wiesbaden— Rőt Weiss Frank
furt 3:3. I. FC Hanau 93— Ale- 
mannia Worms 1:1, Teutohia Mün
chen— DSV Műn o^en 1:0, Schwa- 
ben Augsburg— Wackör München 
5:4, WürZburger Kickers— V fB  
Fürth 1:2, PhÖnix Karlsfuhe— Ki- 
ckers Suttgart 2:1, Union Böckm- 
gén— SV Feuerbach 1 :1, _ Saar 
Saarbrücken-—VfR  Mannheim 2:0,

Nyugatnémetországi Aleman- 
nia Aachen— CfR Köln 7:1, Duis- 
burg— Union Krefeld 1:3, Gerrna- 
nia Elberfeíd— Fortuna Düsseldorf 
1:5, Tűni Düsseldorf— BV 04
Düsseldorf 2:1, Schalke 04— 
Schalke 96 5:0, Gelsenkirchétt 07— 
Union Gelsenkirchen 0:8, Aleman- 
nia Dortmund— Preuesen Bochum 
6 :2.

Középnémetországi Eintracht
— Sportfreunde Leipzig 0:5, Wa
cker— Fortuna Leipzig 5:2, Ring 
Greiling— Guts Muts Dresden 2:2, 
Brandenburg— Dresdner SC 1 :2, 
Wacker— V fL  96 Halle 8:1.

Balti kerület: VfB Königsberg 
— Concordia 7:3.

Délkeletnémetország: SG 08
Breslau— Viktória Forst 2:0.

Becs kupsszenzácíÉja:
a II. osztályú Bonau 

kiverte a  W a c k e r t
Telefonjelentésünk —

Bées, január 31.
Bécs mai műsorán kupa- és barát 

ságos mérkőzések szerepeltek. A ku 
pámérkőzések eseménye, hogy a II. 
osztályú. Donau teljesen megérdemelt 
győzelmet aratott a Wacker fölött. 
A Waeker fedezet&ora és helsőhár 
masa csődöt mondott, viszont a II, 
osztályú csapat Pentzinger center- 
hálffal az élén kitűnően verekedett. 
Gessel szerezte meg a vezetést s Sa- 
mek egyenlített ugyan, de Feuclitin- 
gef a győztes gólt is berúgta. A 
Wackerbon csak a két szélső, Zisobeb 
és Horváth tett ki magáért. A többi 
kupaeredmény:

Slovan—Simmering 2:0. Ilahoah— 
DFC 3:2. Vienná—Burgtheater 10:2, 
BAC—Hadseregszö vétség 11:1 FAC— 
Shell 11:2. Siemens—Ottakring 5:2.
Rapid amatőr—Neubau 4:2. Ostmark 
—Gerstbof 3:1. Mctallum—Praterstern 
5:1.

Nemzetközi: WAC-DSV Saaz 3:2
(3:1).

Érdekes, hogy az I. ligabcli Nichol- 
son kikapott barátságos alapon a II. 
ligabeli Libertástól 7:2-re.

Iíoworka Ottó.

A Sparta főnkre verte  
az Admirát

7:2 !
— Telefonjelentésünk —

Prága, január 31.
Á  Sparta az osztrák bajnokság 

Őszi éllovasát, az Admirát látta 
vendégül és 7:2 (5 :2 ) arányú sú
lyos vereséget mért rá. 10.000 
néző előtt Csejnar vezette a mér
kőzést. A  bécsiek nagy csalódást 
okoztak. Stoiber centercsatár hiá
nyát nagyon megérezték, mert 
Durspeck gyenge pótléknak bizo
nyult, De rossz volt az egész fede
zetsor és Zöger kapus is. A  Sparta 
fényes formában van. Nagyszerűen 
bevált a két összekötő,

W í̂nimor vasárnap mindkét
gyézött a gyorskorcsolyázó 
Jtafnokságon s  töiénnyoi szorozta

M a  

2 ,.

3 .

m ag a bajnoki cí

W S n t n e s * 2 & 9 A 1 1 p o n Í

K im m erlin g 2
Vita 2W .O BSpem t

Magyarország XXIV . gyorskor
csolyázó bajnoksága új nevet ikta
tott a bajnokok sorába: Wintner 
István, aki szombaton, a bajnokság 
első napján 44.9 mp-cel nagyszerű 
rekordot állított fel, tegnap is fé
nyes formában futott s 1500 mé
teren is, 10.000 méteren is bizto
san győzött. így összesen három 
távon szerezte meg az elsőséget s 
a szabályok értelmében már pont- 
számítás nélkül is bajnok lett. Sze
mélyében érdemes versenyző nyerte 
el a büszke titulust. Wintner tré- 
ningjét pontosan a bajnoki ver
senyre állította be s olyan tudást 
mutatott, amihez pillanatnyilag a 
bajnoki mezőny egyetlen tagja sem 
ért fel.

A második helyet Kimmerling, r 
harmadikat Vita szintén biztosan 
szerezte meg. •

Az első esti bajnoki verseny 
nagy közönségsikert aratott s meg
mutatta, hogy Budapesten a gyors
korcsolyázóverseny is nagy közön
séget tud összehozni.

A bajnokság második napjáról 
alább számolunk b e :

Silny és Nejedly helycseréjé.
Silnyvel a jobboldalon mindjárt 
jobban ment az egész csatársor 
játéka. Csak a fedezetsor gyengél
kedik még, mert Kada helyén Ma- 
delon még mindig nem találja bele 
magát a szerepbe. A védelem, Bur- 
gertel az élén, kitűnő. A  gólok sor
rendje: Vogel A., Nejedly, Pelcner, 
Braíne, Silny, Kiima A., szünet 
után: Silny, Nejedly.

Egyéb barátságos: SK Náchod 
— Slavia 2:1 (2 :0 ). Meglepetés! 
DFC— SK Liben 5:1 (2 :1 ). SK
Kladno— SK Rosdelov 9:1. Tep- 
litzer FG— Ceohie Louny 8:2.

W m ister 2s33f-es 
1503 m é te re s  futás*  

sas növeli előnyét

Belgium
Az Antwerp vezető helye veresége 

dacára sem forog veszélyben. Az 
eredmények:

Daring CB—Ü. St. Gilloise 2:4.
FC Brugeois—Racing Gand 3:1. 
Tubántia—Liersche SK 1:3, 
Turtihout—Racing Malines 2:2. 
Standard CL—FC Antwerp 4:1. 
Beerschot AC—Bercbem Sport 1:1, 
FC Malines—CS Brugeois 1:1.

Északnémetország: Hambur
ger SV— FC St. Pauli 7:0, Ein- 
tracht Flensburg— Holstein Kiél 
2:3, Arminia Hannover— Kurhes- 
sen Kassel 3:3, Komét Bremen— 
Spoftfreunde Eremen 1:4.

G IS E P
A holland-német birkőzőviadal

Amsterdamban a német együttes 
23:17 pontarányú győzelmével vég
ződött. A német válogatott csapatot 
NyugátnémetorsZág együttese al
kotta.

A svédországi Vesterasban rende
zett nemzetközi birkózóversenyen 
Földeák János ■ német weltersúlyú 
szabadetüusú ÉUrópa-bájnok a svéd 
Hagströmöt pontozással legyőzte. A 
nehézsúlyban a svéd Westergren 11 
perc után kétvállra fektette a finn H. 
Nordlundot.

Kilenc óra előtt tíz perccel már 
zsúfolt a BKE korcsolyacsarnoká
nak lejárata. Az emberek aortáik
nak a jegyekért s várják, mikor ke
rülnek bebocsátásra. (Lent még 
kergetik kifelé a korcsolyázó kö
zönség utolsó maradékát.) Végre 
pont kilenckor megnyílnak a jégre- 
vezető lejáratok.

Odalent Levitzky Károly helyet
tes döntnök bemondja a bajnoki 
verseny állását az első két táv 
után s bejelenti, hogy Lindneri 
szabálytalan versenyzés miatt disz- 
kválifikálta a . versenybizottság, 

Aztán kihirdetik a bomba-párt.
1500 méter

Kimmerling— Wintner! A  start 
remekül sikerül. Az első kör ideje 
30 mp, Kimmerling Valamivel elől 
van. Előnyét valamivel növeli 6 a 
további körökben is folyton vezet. 
A 330-as körök szerinti részidők: 
30, 58, 1:28, 2:00. Az utolsóelőtti 
kanyarban Kimmerling nagyon ve
zet, de az utolsóban külső pályára 
kerül, Wintner pedig belülről ha
talmas lendülettel jön ki s 3— 4 mé
terrel veri Kiínfnerlinget. Az utolsó 
méterek hajráját óriási ordítás kí
séri,

Idő: Wintner 2:32, Kimmerling 
2:32.7.

2. pár: Mosánszky— Bihary. Bi
hary az első fordulóban bukik. Mo
sánszky egyedül futja vég it  a 
távot. Bihary lassán feltápászkodik, 
egy Ideig lassan fut. dé aztán el
hagyja a pályát. Majd ű jrafútja ..» '

Idő: Mosánszky 2:43.6.
3. pár: Sógór— Vida. Vida is bu

kik az első kanyarodéban, de gyor
san feláll és megy tovább. Bukásá
val természetesen tekintélyes hát
rányt szenvedett. Sógor messze elől 
vezet. Részidői: 31, Í:0Ó, 1:31, 
2:03. Ideje jó.

Idő: Sógor 2:36.8, VíM  2:49.3.
4. pár: Vita.— Schneller. A  kö- 

zönség, mely közben közel 10ÖÖ 
főnyire szaporodott, harsány „haj
rá Vitát’ ’ kiált. S Vita fogcsikor-

rfSHKK MÁMOR
Mától a CORVIN-ban

Saját tudósítónktól

gatva megy! Schneller két körön 
át nyomában van, aztán leszakad. 
A  Vita-tábor most „mindent bele”

m: 2:49. Az iram nem lankad. 
3000 m: 5:38! 5000 m: 9:36. 8500 
m-nél még együtt a két futó. Ek-

A z  o lim p ia i alapra
bevételének 5°/o-át adja február 1-'ö ! 8 -lg  az 50 éve fennálló

Wild férfiruh aáruh áz
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kiáltással buzdít, dé Vita szemmel- 
láthatóan fáradt. Erősíteni nem 
tud. (Részidői: 30, 59, 1:30, 2:02.)

IdŐ: Vita 2:37.5, Schneller
2:44.1.

5. pár; Erdélyi dr.— Hidvéghy. 
Hidvéghy végig vezet, de az utolsó 
fordulóban külső pályára kerül e 
Erdélyi finisét nem tudja vissza
verni. Hidvéghy részidői (Erdélyié
1—-1 mp-cel rosszabbak): 32, 1:02, 
1:88, 2:06.

IdŐ: Erdélyi dr. 2:39.2, Hid
véghy 2:39.4.

Belházy egyedül fut,
Idő: Belházy 2:49.9.
Most Bihary, aki előbb bukott, a 

versenybizottság engedélyével újra 
futja  a távot. Persze szintén egye
dül.

Idő: Bihary 2:46.8.
15Ö0 méteren:

1. Wintner 2:32, 2. Kimmerling 
2:32.7, 3. Sógor 2:36.8, 4. Vita 
2:37.5, 5. Erdélyi dr. 2:39.2, 6. 
Hidvéghy 2:30.4, 7. Mosánszky 
2:43.6, 8. Schneller 2:44.1, 9. B i
hary 2:46.8, 10. Vida 2 :49.3, 11. 
Belházy 2:49.9.

A  szünetét
bemutató korcsolyázás tölti ki. 
Ennek során előbb Nyilas Vilma, 
majd a Tusák Évá— Balázs Zoltán 
pár kap sok tapsot,

A hölgygyorskorcsolyázást
már a versenyszám bejelentésénél 
is harsány éljen kíséri. A bemondá
sok egész serege követi egymást. 
Végre pukkan a pisztoly s a tarka 
tábor —-  nyolc nő —* útnak indul. 
Wittmann Teri nagyszerűen szalad 
az első egyenesben, de a forduló
ban bukik s teljes hosszában fel
nyúlik. A  vezetést Sopousek Elza 
veszi át s szépen, simán futva győz. 
Második Tóth Szilvia, harmadik 
Fekete Magda, negyedik W itt- 
mmn Teri, aki közben felkelt és 
továbbfutott. A győztes ideje;
56.9 mp, Tóth Szilviáé 69.

Ezután még Patahj Dénes és a 
Galló Lucy— Dülinger Rezső pár 
futja le pompás kürjét, aztán sor 
ekrül a bajnoki Verseny utolsó tág
jára, a

10.000 méteres
versenyre.

W intner a z  u to lsó  
1500 m éteren  le r á z - 
ttá Vitát é s  g yő z a  

10.000 m é te re s  
távon is

1. pár: Vida— Bihary. A  33 kö
rös és 100 méteres távot egyik 
futó sem bírja s mindegyik telje
sen kimerül, mire a végére ér. 
Bihary él is esik a célban s úgy 
kell feltámogatni. (Részidő: 5000 
tn: Vida 10:05, Bihary 10:07).

Idő: Vida 20:14.6, Bihary
20:25.4.

2. pár: Wintner— Vita. A két 
futó teljesen együtt megy. 1500

kor Vitát ütemesen biztatják, de 
a biztatást Wintner veszi magára 
és újra tanúságot téve pompás 
formájáról, egyszerre lerázza ma
gáról Vitát s bravúros finist ki
vágva győz.

IdŐ: Wintner 19:23.1, Vita
19:29.9.

(A  közönség nagyobbik része 
mos elmegy. A  nagy harcnak 
vége. . . )

3. pár: Erdélyi dr.— Sógor. Só
gor rövidesen az élre áll s folyto
nosan növeli előnyét, több, mint fél 
körrel veri Erdélyit.

Idő: Sógor 19:42.2, Erdélyi dr. 
20:08.

4. pár: Kimmerling— Mosánszky. 
Szép verseny. Kimmerling biztosra 
megy, mert ha 50 másodperced 
rosszabb időt is fut, mint Vita, 
akkor is második. 5000 méterig 
együtt megy a két futó, onnét Mo
sánszky megy előre s 6 körön át 
vezet. Aztán újra egymás mellé ke
rülnek. A  cél előtt két körrel Kim
merling erősít, majd a hevesen fi* 
niselő Mosánszkyt nyugodtan veri. 
(5000 m: 9:47, mindkét futónál.).'

IdŐ: Kimmerling 19:40.6, Mo
sánszky 19:42.6.

5. pár: Hidvéghy— Belházy. Hid
véghy Belházyt pontosan az utolsó
előtti kör elején lekörözi.

Idő: Hidvéghy 20:04.5, Belházy 
20:45.5.

Schneller a 10.000 méteres táv
tól visszalépett.

10.000 méteren:
1. Wintner 10:23.1, 2. Vük

19:29.9, 3. Kimmerling 19:40.6,
4. Sógor 19:42.2, 5. Mosánszky 
19:42.6, 6. Erdélyi dr. 20:08, 7. 
Vida 20:14.6, 8. Bihary 20:26.4.

Magyarország 1932. évi gyors
korcsolyázó bajnoka:

Wintner István 209.411 pont
2. Kimmerling József 214.050
3. Vita Andor 216.055
4. Sógor Endre 219.256
5. Erdélyi László dr. 222.248
6. Mosánszky Emil 222.743
7. Hidvéghy László 223.143
8. Vida Béla 227.973
9. Bihary László 229.210

10. Belházy Ferenc 231.438 
Schneller feladta.

A téli olimpiára utazó német jég- 
hokkicsapat vasárnap reggel a 
HAPAG Hamburg nevű gőzösével 
Newyorkba érkezett. A csapa* útja a 
tengeren eleinte kellemes volt, ké
sőbb azonban a viharok lehetetlenné 
tették a tréninget.

Németek balesete Laké Piacidban. 
A  német olimpiai bobsleigh csapat 
„Deutschiand”  nevű bobja Laké Pia
cidban tréning közben szerencsétlenül 
járt. A Zahn vezetése alatt Illő bob 
a kettős-S kanyarban kiugrott a pá
lyáról. Zahn felsőkartörést és belső 
Sérüléseket szenvedett, Mehlhom bal
szemén Sérült meg, úgyhogy mind-* 
kettőt kórházba kellett szállítani

1
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ökíatá műkorcsolyázó 
tantálé Miskolcon
—  Saját tudósítónktól —

Miskolc, január 31.
Az MKTE házi műkorcsolyázó ver

senye s azzal kapcsolatos bemutató 
mu.vorcsolyá2 ás ma befejeződött. Va- 
sámap délelőtt a BKE műkorcsolyá
zói Nemes István választmányai tag 
vezetése mellett oktató bemutatót 
tartottak s ennek során Nemes István 
elmagyarázta, hogy az egyes kötelező 
gyakorlatokat milyen testtartásssal 
kell helyesen futni. Az egyes példákat 
a jeles BKE-versenyzők mindjárt 
illusztrálták is. Ez a bemutató igen 
nagy mértékben előmozdítja majd a 
miskolci műkorcsolyázók további fej
lődését.

Délután fejezték be az MKTE mű- 
korcsolyázó háziversenyét, melynek 
eredménye a következő:

Férfi verseny: 1. Rácz Ernő 147 
pont, 2. Sonntag Andor 131 pont.

Női verseny: 1. Rácz Ernőné 57 
pont.

Ifjúsági verseny: 1 . Balázs Elemér 
57 pont, 2. Katona Zoltán 55 pont, 
3. Benkő István 52 pont.

Párosverseny: 1. Eáczné—Rácz 12 
pont.

Délután, bemutató műkorcsolyázás 
is volt, melynek során a Nemes 
házaspár, Levitzhy Piri, Imrédy 
Magda és Szelcrényessy Attila még 
nagyobb sikerrel szerepelt, mint 
szombaton. A bemutató korcsolyázá
son igen nagyszámú közönség jelent 
meg.

Hétfő, 1932 február í .

M a g y a ro rszá g  az egyén i 
asztali fen iszy ilágbajnoksá  
g o k  so rén  közel négyszer- 
aranyi pontot szerzett, mint 
a febbi résztvevő o rszág  
együttvéve

Mit mondott MechSovifs 
© csopotrói?

— Saját tudósítónktól —

Laké Piacidban megfif 
meleg van

K om plikációk a  b o b p á iy a  
k ö r ü l

Távirati jelentésünk —
Laké Piacid, jan. 31.

Az Északamerikai Egyesült Álla-' 
mok bob-bajnokságait, amelyeket az 
időjárás szeszélye miatt egyszer már 
el kellett halasztani, szombaton sem 
tudták megkezdeni. Az elmúlt napok 
szép, hideg időjárása után meleg eső 
következett, amely elmosta a kőréte
get.

Az európai bob-versenyzők képvi
selői megjelentek az amerikai olim
piai bizottság előtt és nyomatékosan 
utaltat , az olimpiai szabályokra, 
amelyek előírják, hogy az olimpiai 
bobversenyek céljára kiszemelt pá
lyát az olimpiai játékok megkezdése 
előtt nyolc nappal más, versenyre 
Bem szabad felhasználni. Az európai 
versenyzők tiltakozása következtében 
s az időjárás miatt is, az amerikai 
bob-bajnoki versenyeket a téli olim
piai játékok utáni időre halasztották.

A BKE 3:Ö-ra győzött 
BÉarestbeB

=— Távirati jelentés. —
Bukarest, január 31.

Á BKE vasárnap 2000 néző jelenlé
tében a Tennis Club Román ellen 
játszott, s biztos győzelmet aratott.

BKE— TC Román 3:0 (1:0,
0:0, 2 :0)

Bíró: Daiiiclopol.
BKE: Krámer — Lator dr„ Barna 

dr. — Je-ney, Weiner, Blazejovsky, 
csere: Margó, Rajnai, Bethlen gr.

Az első harmadban azonnal a BKE 
támad, s Jeney révén rövidesen meg 
is szerzi a vezetést. A második har
madban a magyar csatársor sok szép 
akciót visz, de a csatároknak nincs 
szerencséjük a lövésben. A harmadik 
harmadban Weiner kétszer egymás 
után eredményes, s ‘ ezután az ered
mény nem változik.

A BKE nagyon szépen játszott s 
különösen a csatársor volt az, mely 
igen sok tapsot kapott. A támadókon 
kívül Lator di, és Kramer volt jó. 
A  bukaresti csapat legjobbja Ccm- 
tacuzino herceg, Ratiu kapus és 
Serban-Grand volt.

A BKE kedden is a TC Román el
len játszik.

A vasárnapi nemzetközi meccs előtt 
bajnoki mérkőzés volt: Sparta—
Dacia 2:1 (0:0, 0:0, 2:1),

Szombatról vasárnapra virradó 
, éjjel fél kettő után öt perccel tet- 
| tűk le a telefonkagylót az utolsó 
' prágai beszélgetés után. Ugyan
akkor fejeződött be az utolsó vi
lágbajnoki döntő: a vegyespáros 
első^ helyét elintéző mérkőzés. A 
telefonhoz halkan kihallatszott a 
labda csattogása s közben Mechlo- 
vits-csal, a magyar csanat kapitá
nyával beszélgetve töltöttük az 
időt, hogy az utolsó eredményt is 
kivárjuk.

Mechlovits így beszélt:
_ —  Köszönöm a gratulációkat, a 

fiúk, meg a nők is most nagyon 
szépen küzdöttek. De az az 5:0-ás 
csapatvereség még mindig fájó 
pont.' Bízom benne, hogy hétfőn 
délelőtt majd kiköszörülik a gye
rekek a csorbát.

T. —  A  legnagyobb bajunk az, 
hogy a

a csapat három „harmadik 
tagja”  egyformán gyenge.

Bellák, Dávid, Kelen egyaránt 
messze van igazi formájától s ez a 
gyenge pont bizonytalanná teszi a 
másik két játékos munkáját is. Az 
egyéni világbajnokságban is rosz- 
szul szerepelt ez a három játékos, 
úgyhogy nem tudom, melyiket te
gyem be a holtversenyt eldöntő 
mérkőzéseken a csapatba. Azt hi
szem, hogy a csehszlovákok ellen 
mégiscsak

Kelen
mellett fogok dönteni.

—  Szerencse, hogy délelőtt ját
szunk. Ezt —  a jó sors közben
járásával —  sikerült kivereked
nünk. Az itteni rendezőség termé
szetesen minden erejével ragasz
kodott a délutáni játékhoz s mikor 
én a végsőkig vittem az ellenke
zést, hajszál híjján, hogy ökölre 
nem mentünk. Montagu közbeié. 
pése aztán a sorsolás mellett ho
zott döntést és a sors keze 
Montagu keze —  nekünk kedve
zett. ,

K. Mednyánszky vereségének 
körülményei iránt érdeklődünk.

—  Mednyánszky minden erejét, 
minden idegszálát a Schmidova 
elleni mérkőzésre összpontosította. 
Riválisát sikeresen és szép játék
ban biztosan meg is verte, de ezzel 
aztán ki is adta minden akará
sát. Ezzel persze nem akarom azt 
mondani, mintha

Sípos Annus
nem játszott volna remekül. Olyan 
támadóerőt mutatott, hogy az előtt 
az ötszörös világbajnoknő Máriá
nak is meg kellett hajolnia.

Most hírnök (Dávid) jő  és li
hegve szól:, -

—  Kész a vegyes!
Mechlovitstól búcsúzunk, gratu

lációt üzenünk a magyar világ
bajnokjátékosoknak, nyugalmat és 
elszántságot kérünk a csapat
döntőre. Aztán prágai munkatár
sunk —  Moldvay —  veszi át a 
kagylót s bemondja a VI. világ- 
bajnokság legutolsó egyéni (helye, 
sebben: „páros” ) döntőjének ered
ményét. Úgy, ahogy vasárnapi szá
munkban már közöltük:

Barna, Sípos Annus— Szabados,
K. Mednyánszky Mária 21:13, 7,
18.

#
A vegyespáros második elődön

tőjének részletes eredménye ez 
volt: Barna, Sípos Annus— Glancz,
Gál Magda 21:17, 16, l)t . A fér fi
páros döntője: Barna, Szabados—  
Bellák, Glancz 21:15, 21:19, 18:21, 
21:18.

Barna Győző magyar,
2. Szabados Miklós magyar, 3 . Boros 
István magyar és Kohn osztrák.

Női egyes világbajnok:
Sípos Annus magyar,

2. K. Mednyánszky Mária magyar,
3. Gál Magda magyar és Schmidova 
csehszlovák.

Férfipáros világbajnok:
Barna— Szabados magyar,

2 . Bellák—Glancz magyar, 3. Boros— 
Házy magyar és Bull—Jones angol. 

Női páros világbajnok:
K. Mednyánszky Mária— Sípos 

Annus magyar,
2. Schmidova—Braunova csehszlovák,
3. Gál Magda magyar—Denker német
és Pavlasková—Zdobnieska cseh
szlovák. j

Vegyespáros világbajnok:
Barna— Sípos Annus magyar,

2. Szabados—K. Mednyánszky Mária 
magyar, 3. Glancz— Gál Magda ma
gyar és 
szlovák.

Az egyéni versenyek

bírókérdés
(n e m  m e g n y u g ta tó )

megoldása
s  m á s  f e l je g y z é s  a  c s a p a tb a jn o k i 
d ö n tő rő l

— Saját tudósítónktól —
Már tel

jesen ott
honosan 

érzi ma
gát az 

ökölvívó- 
társada

lom az or
feumban. 

— Tegnap 
mar senki sem tévedt el a színpadra 
igyekvők közül a sok vasajtó között 
s a medvék ketrecébe sem nyitottak 
be tévedésből. Az előcsarnokban 
fesztelen, hangos, hamisítatlan ver
senyelőtti „duma" alakult ki. Egy 
BTK-hívő nagy hangon jelentette ki: 

— Mi már páholyban ülünk! 
Karzati jegyo volt.

A  „kivezetés*1

Meg-
— Miért1 — csodálkoztak.
— Nem tudja hozni súlyát, 

hízott!
— Meghízott? És még panaszkodik 

valaki a gazdasági viszonyok miatt?!

Mélyütés

Jilek—Schmidova cseh-

összes^ése
alapján tehát:

1. Magyarország 27.5 pont.
2. Csehszlovákia 5 pont.
3. Ausztria 1 pont.
i. Anglia 1 pont.
5. Németország 0.5 pont.
(A pontozásnál versenyszámra te

kintet nélkül minden első helyet 3 
ponttal, minden második helyet 2  

ponttal, minden harmadik helyet 
1 — 1  ponttal értékeltünk.)

Hétfőn döntés a 
csapafvilágfoafnokság 

so rsáró l
Hétfőn délelőtt vívja a magyar 

hármas csapat második csatáját a 
csehszlovák együttes ellen. A 0:5-ös 
vereséggel a hátunkban akkor sem 
szabad elbizakodottan tekinteni ez 
elé a mérkőzés elé, ha tekintetbe is 
vesszük az azóta lezajlott egyéni vi
lágbajnokságokban mutatott hatal
mas fölényünket. Normális körül
mények közt azonban — küzdelem 
után — mégis győznünk kell.

Délután az egyszer már 5:l-re 
vert osztrákokkal mérkőzünk, este 
pedig a csehszlovák—osztrák meccs 
zárja le a pótdöntőt.

A futballszurkolók biztosan szívfáj
dalmat kapnak, ha megtudják, hogy 
fest a kivezetés az ökölvívóverse
nyen? Nem beszélünk arról a fiatal
emberről, akitől még a kezdés előtt 
megkérdezték:

— Milyen jogon tartózkodik itt a
színpadon1

Gondolkodás nélkül kivágta:
— Szegényjogon . . .

j Hanem: Menzel úr, volt bíró a
színpad egyik tömött sarkából állan
dóan bekiabált a szorítóba a BTC- 
NSO meccs alatt. Faragó, az egyik 
mérkőzés vezetője megsokalta ezt és 
csendben intézkedett, hogy Menzelt 
vezessék ki. Ez pedig úgy történt 
mc5> hogy Hargittay Rezső, a MÖSz 
kitűnő gazdája a nézőtér első sorába 
szóló jegyet adott Menzclnek.

A bírókérdés megoldása
A bírókkal eleinte csak az volt a 

baj — többen lekopogták —, hogy 
kevesen vannak. Kanltovszky Artúrt 
a nézőtérről hívták fel kisegítene — 
Percről-percre szilárdult az a véle
mény, hogy a magyar bírók milyen 
elsőrangúnk, amikor a verseny vége
idé változott a helyzet és újra volt 
mit hallani a hírókról. Valaki komo
lyan mondta:

— Van egy kiváló tipem a bíró- 
kérdés megoldására . . .

— Halljuk?
— El kell fűrészelni azt a pár osz

lopot. Talán leszakad a zsinórpadlás.

Osztályozó korcsolyázás. Szombat-
tón este osztályozó műkorcsolyázást 
tartott a korcsolyázó szövetség. A 
IH. osztályú vizsgát a következők 
állták ki sikerrel: Kovács Mária
(101.7 pont), Hoffmann Vera 
(109.5). Széchv Ágnes (113.3), Öllé 
Vera (99.3). Hat jelentkező nem fe
lelt meg.

A világbajnokság 
eredménylistája

összefoglalásul mégegyszer közre
adjuk a VI. asztali tenisz világbaj
nokság egyéni és páros eredmény- 
m ̂ nylistáját:

Férfiegyes világbajnoki

Az országos vidéki asztali tenisz- 
bajnokságok folynak Pécsett. Eddig 
csak a csapatbajnokságot fejezték ‘be. 
Győzött a Kecskeméti SC Bonyhád 
és a PSC A) 'előtt. Az egyes eredmé
nyek: KSC—PSC 5:2, KSC—Bonyhád 
5:2, Bonyhád—PSC 5:3. A  KSC csa
patát Kemény és Nemes, a Bonyhádét 
Gólya, Pál és Nemes, a PSC-ét pedig 
Grün, Gara, Kiss és Kuli alkotta.

A  Nemzetközi Asztali-ténisz 
Szövetség kongresszusához. Meg
írtuk tegnap, hogy az asztali- 
tenisz 1933. évi világbajnoki 
versenyének megrendezése jo 
gáért négy város jelentke
zett: Béés, melynek elsőbb
ségi joga volt, London, ahol 
az első világbajnokságot tartot
ták, Riga és Kolozsvár. Bécsnek 
április 1-ig kell nyilatkoznia, 
hogy megtartja-e a világbajnok
ságot. Ha nem, úgy Anglia, 
illetve London május 1-ig ad vá
laszt, hogy vállalja-e a világbaj
noki rendezést. Nemleges válasz 
esetén Riga június 1-ig, majd 
Kolozsvár július 1-ig köteles nyi
latkozni.

A  kongresszus tárgyalta a profi 
—amatőr kérdést is. Montagu azt 
javasolta, hogy a világszövetség 
állítson fel külön kategóriát a 
profik és külön alosztályt az ama
tőrök számára. Ezt a javaslatot a 
kontinentális államok szavazatai
nak többségével a kongresszus el
vetette.

Miért lett majdnem k. o. 
a bíró ?

Boronkai mérkőzésének kellős köze
pén hirtelen fölemelte kezét:

— Feladom!
A közönség csak nézett, mert ak

kor még nem tudta senki, hogy a 
versenyzőnek eltört az ujja. Talál 
gattah:

— Biztosan azért adta fel Boron- 
kai, mert eszébejutott, hogy ma ko
rán van otthon ebéd . . .

Az egyik boxoló majdnem kiütötte 
a bírót.

— Nem csoda! Haragszik nagyon a 
bíróra!

— Miérti
— Megszégyenítette őt a közönség 

előtt. Azt hirdette ki, hogy hetvenegy 
es f é l .

Magyarosítás
Nagy szerepe van a segédeknek is 

az ökölvívómeccsen. Például az egyik 
versenyző csak azért vesztett, mert 
segéde hanyagsága miatt figyelmez
tették.

- Ilyen ügyetlenség! — fakadt ki 
valaki.

Hagyja! Csak kezdő tréner.
— Szóval pedző . . .

Aki most is hízik
x

Kicsit gyanúsnak tűnt fel a közön
ség előtt a Fehér—Orsolyák eset, 
hogy Fehér csak Orsolyák figyelmez
tetése után ájult el a mélyüléstől. . .  
Egy dühös angyalföldi vezető Szigeti 
egyik ütése után így kiabált:

— Bíró, mély volt!
Untenecker Boxi, az FTC trénere 

leintette.
— Nem ért maga ahhoz! Még hogy 

mély!! Magas az magának, fiam!

Megállapítás
A verseny után ömlött kifelé a kö

zönség a gyönyörű napsütésben pom
pázó körútra. A leragasztott szemöl
dökű versenyzők, kopaszodó intézők, 
bírók, szurkolók (hölgyek és urak 
vegyest) tolongtak az ajtónál. Fiatal 
pár sétált a körúton az orfeum előtt. 
A fiú szólt:

— Mi lehetett itt délelőtti
A leány meggyőződéssel válaszolt:
— Biztosan valami gyerekelőadás..,

V. J.

Szigeti vasárnap 
állt ki,

is a nehézsúlyban

A déli kerület ökölvívóbajnokságai 
tegnap megkezdődtek Pécsett. A  küz
delem a Sörház zsúfolásig megtelt 
termében folyik. A  Bajai SE, a Bajai 
Turul SE, a Dombóvári VOGE, a Ka
posvári Rákóczi SC, a Tapolcai IAC, 
a Pécsi VSK és a Pécsi SC versenyzői 
között nagy harc fejlődött ki. Éddig 
cs,̂ k &zá elődöntőkig jutottak el. Az 
elődöntők ma, a döntők pedig kedden 
'este kerülnek sorra.

# A Milánó—Zürich ököl vívóm ér kö
pést, amelyet szombaton este. bonyo
lítottak le hat súlycsoportban, Milánó 
nyerte 8:4 arányban.

Pierre Charles belga középsúlyú 
ökölvívóbajnok fölényes pontgyőzel
met _ aratott tegnap az angol Gipsy 
Daniels felett Charleroiban.

Jó start
Bob Fitzsimons harmadik amerikai 

mérkőzése után már világbajnok volt. 
Első húsz meccse közül 19-et kiütés
sel nyert, a huszadikat pedig félbe
szakították.

Céllövés
R. Hi Mc. Garrity 120 tizes kört 

lőtt egymásután 500 yardról. Cam- 
perryben, 1924-ben. . .

D*-FÉNYES
Rákóczi-út 32.1.
iiókussal szemben

em,
szakorvos
vér-, bőr-és ne-

1 aitn nőbetegeknek 
rendel égés*
nap.
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Izgalm akkal te szé p  
kodások s o rá n  a 

beváltotta a p a p írfo rm á t  
és le győ zte  F T G -t, 
m e g sze re zve  e z  ökölvívó  
csapatbajnok!

A B I C  leg y ő zte  a v itatja ,
h e g y  a n n a k  egyálta  Joga

kiá ltan i a h a rm a d ik  h e ly é r t  folyó
k ü z d e le m re

A sok vitára okot adó ökölvívó 
®apatbajnoki mérkőzés véget ért 
.*1 * bajnoki címet, miként előre- 
wható volt, a BTK nyerte el. 
"é ító  kezekbe került a bajnoki 
öm, mert amit a BTK versenyzői 
a csapatbajnoki mérkőzések ideje 
*att mutattak, azt egyetlen más 
csapattól sem láttuk. Három mér
kőzést vívtak összesen és nem volt 
egyetlen egy viaskodásuk sem.

Körösi NSC

•mikor a vereségnek akár csak 
bálvány körvonalai rajzolódtak 
Tjolna fel előttük. Mindig és min
denkor biztosan verték ellenfelei
é t -  A  döntőben régi riválisukat, 
** FTC-t verték. A levegőben volt 
valami a Ferencváros— Hungária 
detíbi mérkőzéseknek az izgalmé- 

A  nagy ferencvárosi tábor 
azonban kénytelen volt tudomásul 
Ver>nk hogy ma a BTK jobb.

Az angyalföldiek közül Szabó 
bizonyult a legjobbnak. Hosszú 
Pmenése csak hasznára vált, mert 
azalatt az idő alatt megkeménye-

Legjutányosabb

intézeti
%yak, bútorok, matrac, paplan, 

pokróc és ágyneműek
■LEGSZEBB AlAPlTTATOTT: 1854PflPU N

LEGJOBB

PAPLAN
0EGOLC8ÓBB

PAPLAN

Kárpitos
ára-, vas
éi réz- 
Mlorgyár

SZflKYEG, POKHOC, FU6GÖIY.
asztalterítők, gyermek- 

',0„Csik- nyugszékek, leány szoba, 
előszoba minden kivitelben 

kaphatók: fsjt

OSchner János
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET - KŐRÚT 20. SZ.
Nagy katalógust postán bér

mentve küldök.

—■ Saját tudósítónktól —

dett és játékoskedvét elhagyta. Lo
vas -dagadt kézzel mérkőzött és ez 
magyarázza puha munkáját, lagy
matag ütéseit. Orsolyák pompásan 
kezdett. Kár, hogy mélyütésért le
léptették. Mélyütése egyébként 
olyan volt, hogy még a ring közvet
len közelében ülők is erősen két
ségbe vonták annak megtörténtét 
s még ács orvosi' megállapítást is 
fejcsóválással fogadták.

Az FTC lelkesedése nem tudta 
a nagyobb rutint ellensúlyozni. A 
zöld-fehéreknek, Szabó kivételével, 
valamennyi versenyzője legjobb 
formájában állt a szorítóba és a 
kis Szántótól kezdve Szigetiig, 
mindegyik legjobb tudását nyúj
totta is.

A  BTC igen előkelő helyen, a 
harmadikon végzett, A piros-fehé
rek közül különösen Dallas vált ki 
okos munkájával. A mérkőzés ered
ményét, illetve az NSC szereplését, 
mint hírlik, a BTC meg akarja 
óvni, mert felfogása szerint az 
NSC-nek nincsen jogcíme a negye
dik helyre.

A  tegnapi eredmények részletei: 
BTC— NSC 10:6

Légsúly: Kubinyi NSC győz k.
o. Szakács BTC ellen. Addig kísér
letezik Kubinyi balkezes horoggal, 
míg ezek egyike pontosan állón 
nem találja ellenfelét, akit erre 
kiszámolnak.

Bantamsúly: Kővári 11. BTC
győz Bella NSC ellen. Balkezes 
egyenessorozattal és felütéseivel 
biztosan pontozza ki ellefelét Kő
vári.

Pehelysúly: Kővári I. BTC győz 
technikai k, o, Boronkai NSC el

Kéri BTK

len. főlény-Tíszta ütéseivel már 
ben van Kővári, mikor ellenfele 
kézsérülés miatt féladj á a mérkő
zést.

Könnyűsúly: Dallas BTC győz 
Szamosi NSC ellen. Kemény mér
kőzés, ahol Dallos csak legjobb 
formájával tudja maga alá gyűrni 
ellenfelét.

W eltersúly: Kerekes BTC győz 
Váradi NSC ellen. A  fejjel be
rohanó Váradi üresen hagyott 
testrészeire biztosan helyezi el Ke
rekes ütéseit.

Középsúly: Jeles BTC győz
Simó NSC ellen, A  kevesebb sza
bálytalanságot elkövető Jeles győz 
az egyenlő ellenfelek közül.

Kisnehézsúly: Körösi NSC győz 
Gyurkó BTC ellen. Nagyon dere
kasan küzd a mérkőzés végéig

Gyurkó, de a 15 kilós súlytöbblet 
ellen nem boldogul.

Nehézsúly: Kárpáti NSC győz
Mihályi BTC ellen. Jobb taktiká
jával és egyeneseivel megérdemel 
ten győz Kárpáti.

Végeredményben a BTC 10:6-ra 
nyert az NSC ellen. Ezzel a BTC-é 
a harmadik hely, mely ugyan a 
piros-fehéreket általános vélemény 
szerint különben is megillette ab
ban a pillanatban, amikor a Bp. 
Vasutas visszalépett. Ezzel pár-

ben Márton fokozza az iramot, de 
Szabó átveszi tempóját és a  sa
rokba szorítja ellenfelét.^ Ott pon
tozza ki teljesen ellenfelét, ugyan
olyan ütésekkel, mint az első me
netben tette.

Könnyűsúly: Fogas BTK győz 
Szenes FTC ellen. Túlságos mesz- 
sziről akarja előbb Fogas ellenfelét 
elérni. Szenes nem respektálja el
lenfele nevét s közelharcban szerez 
jó pontokat. Lovas fölénye nem vi
tás, de nem olyan nagy, mint vár
ható lett volna.

Weltersúly: Ecsegi FTC győz
Csiszár II. BTK ellen. Ecsegi 
swingekkel indítja meg a küzdel
met. Csiszár XI, szúrt egyenesei 
azonban egyenrangúak ezzel. Az 
iram erős, amit egyik fél sem bír 
már a menet végén, ámbár Ecsegi- 
nek még egy jó  pillanata van, mi
kor szemmel láthatóan megrendíti 
ütéseivel Csiszárt. A 3-ik menet
ben ismét csak ez a helyzet. Csi
szár visszaesik: Ecsegi kiütésre
megy, de az nem sikerül.

Középsúly: Fehér FTC győz
technikai k. o. Orsolyák BTK ellen. 
Fehér eleinte ijedten fog, pedig 
tiszta ütései is jók. Orsolyák vil
lámgyors, cseles felütései veszélye
sek és egyik balkezes gyomorszá
jon ülő felütésétől 8-ig harcképte
len is lesz Fehér. Szabálytalan 
ütésért Fehért másodszor figyel
meztetik. Után* rögtön Orsoiyákot 
figyelmezteti a bíró, mélyütésért. 
Ártalmatlannak látszik a mélyütés,

de fél perc után görcsökben jelent* 
kezni kezd az ütés következménye. 
A baj komolyságát még csak meg
erősíteni látszik Fehér viselkedése. 
A  szabályszerű 1 perc pihenő után 

bíró Orsoiyákot diszkvaüfikálja. 
Kisnehézsúly: Csiszár győz. tech

nikai k. o. Szabó FTC ellen. Heves, 
szinte túlheves lendülettel ront 
egymásra a két ellenfél. Szabó hí
res kemény ütéseiről, de még őt is 
felülmúlja Csiszár I„ kinek bal
kezes swingje a gyomorszáj tájé
kán éri Szabót. Ettől az ütéstől 
egészen groggyba kerül és mikor 
még egy ütést kap ugyanerre * 
helyre a másodük menetben, Szabó 
feladja a reménytelen küzdelmet.

Nehézsúly: Szigeti FTC győe
Kéri BTK ellen. Látszik mind a két 
versenyzőn, hogy az ökölvívás ma
gas iskoláját is kijárta már. Szebfo- 
nél-szebb támadások követik a még 
szebb védéseket, Hol az egyik, hol 
a másik a támadó fél. Szigeti fö
lénye csak lassan kezd érvényre 
jutni. A  küzdelem vége felé a tá
madásokat mindinkább ő vezeti, 
Kéri visszaesik és Szigeti megérde
melten győz.

A BTK győzelme tehát 10:6 ará
nyú. A bajnokság* végeredménye 
pedig (a Bp. Vasutas teljes törlése 
esetén) ez:

Magyarország ökölvívó csapat- 
bajnoka a BTK.

II. FTC.
III. BTC.
IV. NSC.

T iz e n e g y e d s z e r  is  
e ln ö k év é  vá la szto tta  
a z  M K S z  Ki
F e r e n c  d r .-t
Sím án za jlo tt 60 a szö v e tsé g  közgyű
lé sé , matyón 6  szókliiőnbséggei dőlt 
ol a kapitányi t is z tsé g

— Saját tudósítónktól —

Szabó BTK

huzamosan azonban az NSC-nek e 
szerint a felfogás szerint nem is 
lett volna joga kiállni, mert a ne
gyedik hely akkor is a Bp: Vas
utasé, ha nem állt ki erre a cso
portközi döntő küzdelemre. Sőt az 
NSC-t még az ötödik hely is csak 
akkor illeti, ha előbb legyőzi a má
sik csoportban vele egyrangban 
végzett csapatot, a BSE-t. Mert a 
két csoport végeredménye az utol
só döntés szerint ez volt:

A ) csoport; 1. BTK, 2. BTC, 3. 
BSE, 4. HAC.

B) csoport; 1. FTC, 2. Bp. Vas
utas. 3. NSC, 4. MÁV.

Ez a kérdés majd megint ad egy 
kis munkát a szövetség különböző 
fórumainak.

A csoportgyőztesek küzdelme a 
bajnoki címért ezt az eredményt 
hozta;

BTK— FTC 10:6
Légsúly: Bánási BTK győz k. o, 

Szántó FTC ellen. Meglepetésnek 
ígérkezik a mérkőzés, de az első 
percben Bánási jobbkezes horogja 
rettentő erővel ül Szántó álksú- 
csán. Utóbbi előbb ellenfelére 
rogy, majd a földre, ahol kiszá
molják.

Bantamsúly: Lovas BTK győz 
Siskái FTC ellen. Lovas a gyomor
szájon és májra helyezi el előbb 
ütéseit. Az ilyen belharcokat leg
többször sorozatos horgokkal fe
jezi be Szakái fején, aki viszonoz
za ezt, mert Lovas fejét teljesen 
nyitva hagyja. Lovas munkája 
lagymatag, ütéseiben nincs erő. 
Szakái sokszor szóhoz jut egyenes 
ütéseivel, de a támadásokat a 3-ik 
menetben Lován eredményes egye
nesei fejezik be.

Pehelysúly: Szabó BTK győz 
Márton FTC ellen. Márton meg' 
van lepve, mert hosszú karja elle
nére is Szabó külharcban visz be 
egyeneseket. Az iram nem erős, 
Márton is feljön, de a menet vé
gén Szabó még kemény, a bordán 
és állkapocsén lélegzetelálló ütése
ket tud elhelyezni. A  8*ik menet-

Három, óra után. néhány perccel 
nyitotta meg tegnap délután 
Kirchknopf dr. elnök, az MKSz 
rendes évi tisztújító közgyűlését. 
Beszédében üdvözli az OTT jelen
lévő ‘ képviselőjét, Prém  Lóránt 
dr.-t, majd

á magyar kerékpársportnak 
nemzeti és szociális jelentő

ségét méltatja.
Kirchknopf dr. szavaira Prém  dr. 
válaszol formás, lendületes beszéd
ben, majd kiosztja az OTT elis
merő érmeit, melyeket az MKSz 
elnökségi tagjai között azoknak 
adományozott, akik legalább tíz 
esztendeje fejtettek ki a szövetség
ben . eredményes , .működést. így 
Kirchknopf dr. az OTT aranyér
mét, Hauser Simon, Steiner Kezső, 
Rossinelü Silvió, Boldogh Nán
dor és Neumann Andor az OTT 
ezüstérmét nyerte.

Most napirend előtt Petrovics 
emelkedik szólásra, aki__ *. . .  i \ : ( ■  ■ ; , <- * •

a mágyar kerékpáros hiva
tásos versenyzőknek és a 
motorvezetőknek alosztályba 
való tömörítését javasolja.

Kirchknopf dr. e felszólalást tudo- 
másulvéve azt ajánlja, hogy alakít
sák meg a hivatásos versenyzők ée 
vezetők saját hatáskörükben alszö- 
vétségüket s a szövetség majdan 
megvizsgálja e testület alapszabá
lyait, s működését szankcionálni 
fogja. Sctmeekendörf a következő 
felszólaló, aki a sportsajtónak 
mond köszönetét eredményes műn 
kássigdért, _ Neumann Andor, a 
szövetség országos kapitánya tart 
ezután mélyszántása, okos érvekkel 
gazdag előadást a magyar kerék 
p&'rsport egyetlen problémájáról, a 
hatósági mégnemértésről és

*  középiskolásoknak a kerék
pározástól való eltiltásáról,

mely leköti szárnyait ennek a 
sagyjövőjű sportágnak, ami a ha
zai kerékpár ipar. visszafejlődését 
máris magával hozta,

— Ezt kell megváltoztatni, mert 
ez az egyetlen problémája ma % 
magyar kerékp&rsportnak, — feje
zi be zúgó tapsok közepette Nem 
mám  beszédét.

Vass dr, ezek után javasolja, 
hogy a közgyűlés Kirchknopf dr.-t 
közfelkiáltással válassza meg elnö
kévé. A javaslat egyetemes lelke
sedést vált ki,

Kirchknopf dr.-t a közgyű
lés közfelkiáltással ismét 

elnökké választja.
A  pénztári, ellenőri és számvizs

gálói jelentés után (melyből ki
tűnik, hogy a jövő évi költségelő
irányzat 10.600 pengőre rúg a* 
előrelátható 20.600 pengős bevétel
lel szemben) elhangzik

a vidék panasza.
Kelemen Márton, a Déli kerület 
elnöke és Bartha Gyula, az Alföldi 
kerület főtitkára vázolja a vidék 
sportjának szomorú helyzetét és a 
szövetségtől erkölcsi és anyagi tá
mogatást kér. Steiner Rezső a 
vidékkel való szoros sportegyütt
működést javasolja. Kimondja 
Boldogh főtitkár javaslatára a 
közgyűlés, hogy

az 1932-®$ esztendőben ren
des tagok számára két pengő 

az évi szövetségi tagdíj.
A  vidéki kerületek egyesületenként 
10 pengő tagdíjat fizetnek tagdíj* 
ként a szövetség pénztárába, míg 
a befolyt összegek megmaradó 
része az egyes kerületeket illeti.

Módosítást eszközöl a köz
gyűlés a túrabajnokság ki

írása tekintetében,
elveti a vidéknek azt az indítvá
nyát, mely

az egyes kerületeknek ön- 
áUő versenykiírás engedé

lyezési jogot kivan adni,
de nem ad engedélyt arra sem,

B Ú D
M O TO R .

k ü l ö n l e g e s s é '  
g e k ,  B o s c h  s t b .

H.,C8nrfü-iér 5 , sz. Ghillany Miklós
Minden házhoz szál lítva. Tel.: 1.570-18
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hogy fegyelmi ügyekben a kerüle 
tek nagyobb autonómiát élvezze, 
nek, mint eddig.

Közben kiosztják a szövetség 
arany- és ezüstjelvényeit, okleve
leit, díjait. Disszcmáns pillanat

Gyó'rffy visszautasítja 
ezüstjelvényt,

arra való hivatkozással, hogy őt 
eredményei alapján aranyjelvény 
illeti.

' Ezután a választások kihirdeté 
sére kerül sor.

az

Rendes tanácstagok
lettek:
^Bathó Jenő, Bálint László, Boldogh 

Nándor, Borbás Jánosi, Eigner 
Gyula, Hauser Simon, Kovács Bé
la, Leitgib János, Nagy Ignác, 
Neumann Andor, Pflaumer Ágos
ton, Rossinelli Silvio, Schwartz Fe
renc, Schebele Ágoston, Steiner 
Rezső, Szalay Frigyes, Tandary 
István és Borosi Vass József (egy
hangúan), Schwartz A. Hermann 
(595 szavazat), Vass Zsigmond dr. 
(585 szav.), Németh Ferenc (584), 
Nagy Mihály (584), Nyúl Dezső 
(548), Csutorás Ferenc (548), 
Séissel Gusztáv (507), Kain Sá
muel (497), Szabó László (443). 
Makacs László (407), Baráth dr. 
(350), Balázs György (287). —  A 
hivatalos lista teljesen átment, 
csupán Gerendásy bukott a pótta
nácstagok közé és helyébe Balázs 
György került.

Póttanácstagok:
Ambroncsik (599), Zaorál (599), 

Miklovics (599), Hellebrandt (596) 
Rataiszky (594), Julinácz (574) 
Novotny (571), Jónás (567), Tau- 
bér (533) és Gerendássy.

A tisztikar:

S í S S f f H étfő, 1932 február i.

H a ta lm a s  m e g le p e té s re  
M a rs ik  A n d o r n y e rte  
a  s ífu tó b a jn o k s á g o t
Ideje alig maradt a nemzetközi versenyt 
nyerő Rusinszkyé mögött — Csekey a  
m ásodik, Igiauer a harm adik a bajnok
ságban — Szep es Béla nem indult — Női 
bajnok Kopeczky Anna, ifjúsági bajnok 
Tassonyi Alm os, csapatbajnok az MSK. 
főiskolai bajnok B ereczky László

3. BBTE (Csekey 2, Kadvány 10, 
Bálint 16, Kiss 19, Herrmann 21). 
68 pont, átlagidő: 1:09:23.2 mp. _

4. MÁC b) (Adelmann 14, Bejczy 
15, Eleöd 18, Neszvadba 20, ZomborJ 
23) 90 pont, átlagidő: 1:12:41.6 rop.

5. UTE (Kozma 5, Járitz 22, Fin* 
tér 24, Fóti 25, Fodor 26) 102 pont, 
átlagidő: 1:17:49 mp.

Magyarország 1932. évi férfi 
sífutó bajnoksága

Táv: 15 km. összemelkedés: i-SO «■ 
Kékes környékén. Start, és cél MátraY 

háza.
1. Marsik Andor MSK 1:00:17, 2* 

Csekey Gyula BBTE 1:02:06, 3. lg* 
lauer László MSK 1:04:32, 4. Szende? 
András MSK 1:04:45, 5. Kozma
László UTE 1:04:52. 6. Belloni Gyula 
MAC 1:05:20, 7. Hegedűs István MSK 
1:06:43, 8. Balatoni Levente MAC

9. Szepes Gyula MAC
10. Kadvány Péter BBTE 
Hl. Bejczy Lajos MAC 
12. Sipos Lajos MSK

3. Eleöd Huba MAC 
14. Pintér Antal UTE

1:05:60,
1:06:46,
1:07:10,
1:11:49,
1:12:06.4,
1:12:06.8,
1:21:38.

Saját tudósítónktól ■—
o. futóverseny

Ruzsinszky HDW, 2. Möhwald

Elnök: Kirchknopf Ferenc dr 
Társelnök; Rosta János (egy 

hangú), Szmick Viktor (egyhan 
gú), Vass Zsigmond dr. (532), 
Steiner Rezső (532).

Alelnök: Leitgib János, Neu
mann Andor, Nyúl Dezső, Pflau
mer Ágoston, Schwartz A. Her
mann (egyhangú).

Idegek!
—  Szegény pingpong ozóinkat 

nagyon fölidegesítették Prágában!
—  Mivel idegesítették őket föl?
—  A közönség nagyon idegen 

fogadta őket . . .

Fó'titkár: Boldog Nándor (egy
hangú).

Szöv. kapitány: Neumann An
dor (291).

Titkár: Csutorás Ferenc
(416), Szabó László (egyh.), 
meth Ferenc (482).

Pénztáros
(egyhangú).

Ellenőr: Bafhó 
László (egyhangú).

Háznagy: Seissl
(egyhangú)

Rosinelli Silvio

bajnoki előszelek már az 
Oktogonnál kezdtek fujdogálni 
A  MAVART hatalmas autóbu
szai zsúfolásig tömve, az újabb 
jelentkezőket már el kell utasí
tani. A  kirándulók egy része 
maga is sítalpat csomagoltat a 
kocsik ^tetejére, mások csak a 
bajnokságra kiváncsiak. A sí 
nemcsak űzőinek számát, hanem 
az érdeklődők táborát tekintve is 
kezd tömegsport lenni.

Már jóvál a rajt előtt látjuk 
Mátraháza tövében a versenyre 
készülődő hatalmas versenyző
gárdát.

Ez itt Rusinszky! Ez nyeri 
a versenyt! súgják egy jóképű 
fiatal, hatalmas termetű síző 
nyomában és Besztercebánya 
büszkeségét mindenki megbá
mulja. De lehet is. Az a nyugodt 
biztonság, amivel a havon mo 
zog, az az erő és lendület, ami 
még könnyű mozgás közben is 
jellemzi, csak az igazi klasszis
versenyzők tulajdonsága.

De megbámulják a HDW többi 
versenyzőit is, Novákot, Möh- 
waldot, az olimpiai helyezett 
Burkertet és testvérét, vaia 
mint a magyar bajnokság pályá
zóit, Csekeyvel az élen. Nagy 
verseny lesz!

(INDULÁS RAGYOGÓ NAP
FÉNYBEN)

Pontosan 10 órakor indítja el 
Tatár István indító Pintért, az 
UTE versenyzőjét és utána fél
perces időközökben elindulnak a 

Né- j következők: Rusinszky 4-es rajt- 
számmal ered a többiek nyo-

Jenő,

mába és hamarosan megállapít- 
ják, hogy 2 kilométer után már 

Bálint I ő lesz az élen. Érdeklődés kíséri 
a U -es számmal induló Nová- 

Gusztáv | kot, a 16-os Möhwaldot, majd 
sajnálattal állapítják meg, hogy, • ,, r , . I aiiâ JívjeXíS. Hitig, IlOgy

Számvizsgáló bizottság; Arany Szepes Béla, a 28-as, nem indul.
Mihály, Regolits István, Schne 
ckendorf Győző (egyhangú).

Főorvos: Rosenfeld Viktor dr 
(egyhangú).

Mentő főorvos: Nagy József 
dr. (egyhangú).

A  tisztikar választása során 
erős küzdelem fejlődik ki Neumann 
Andor és Steiner Rezső között az 
országos kapitányi tisztségért. A 
küzdelemből Neumann Andor ke
rült ki győztesen, aki 6 szavazat 
többséggel kapitánya lett a szövet 
ségnek az 1932-es esztendőre.

Nyolc óra után néhány perccel az 
elnök a közgyűlést berekeszti.

Linari balesete. Az isimert belga 
versenyző tréning közben gépéről le
zuhant és súlyosan megsérült. Linari 
ennek következtében nem vehet részt 
a napokban kezdődő berlini 6 napos 
kerékpárversenyen.

Á  KAOE síszakosztálya tegnap 
rendezte házi futó- és lesiklóversenyét 
a Nagyszénás környékén. Eredmé
nyek: 8 km-es futóverseny: 1. Geiger 
L. 33 perc, 2. Bachraeh, 3. Eisler, 4. 
Balassa, 5. Székely. Lesikló verseny: 
1. Baiasa 39 mp, 2. Kaszander, 3. 
Tarján, 4. Schweiger dr. Összetett 
versenyben: 1. Baiassa, 2. Geiger, 3, 
Bachraeh, 4. Eisler, 5. Schweiger dr.

ZSÖLDSSeláiésrit polgári és 
középiskolai magán-
vizscékra, érstlíáilre, 
DoMni-a. M, Tel.: 424-47.

Szepes ott van a rajtnál és így 
nyilatkozik:

Tegnap vo lt először sí a 
lábamon ebben az esztendőben. 
Teljesen lehetetlen tehát, hogy 
akár a futó, akár az ugróverse
nyen elinduljak. Viszont délután 
ugróm majd néhányat és az 
ugróversenybe okvetlenül beszál
lok.

Burkert 33-iknak indul, Sze
pes Gyula 40-iknek, Szendey 
András a 43-ik. Most néhány 
gyengébb versenyző következik, 
majd 49-esként fehér síruhájá
ban Csekey kél útra. Igiauer 
53-as, Marsik 60-as (a két év 
előtti ifjúsági bajnokról ekkor 
még senki sem hitte, hogy így 
be fog  törni), Hegedűs 62-es, 
Burkert Rudolf 66-os, Belloni 
69-ee, a három nappal előbb ki 
ficam odéit bal csuklóját még 
mindig bepólyázva tartó, de 
mégis induló Balatoni 84-es.

Még folyik az indítás, amikor a 
Gyöngyös felé irányított hurkot 

[elsőnek végigfutó Ruzsinszky fel 
kaptat az országúira és lelkes biz
tatás közben elsuhan a nézők előtt. 
Az ő  ideje erre a darabra 22 perc, 
utána az első jó  idő a 22:07 alatt 
ideérő Csekeyé, de mindkettőjüket 
veri a 21:55 alatt hurkoló Marsik.

Nagyon erősen kezdett! -r- 
állapítják meg a szakértők és biz
tosra veszik, hogy ezt az erős ira
t o t  nem bírja majd végig. Igiauer 
22:35 alatt érkezett vissza, Belloni 
22 :25-re, a többiek mind lassabban.
A nevesebb versenyzők közül Szén-

dey már az első kilométereken fel 
adta a versenyt pályatévesztés 
miatt, a többiek pedig nekivágnak 
a legnehezebb résznek, a Kékesre 
vezető fagyott utakon való bakta 
tásnak.

Másnak bizony aligha lehet ne
vezni ezt a munkát. Aki helyesen 
viaszolt,  ̂ az legalább nem csúszik 
visszafelé, de vannak olyanok is, 
akik -majdnem annyit mennek visz 
szafelé, mint előre. Itt esik ki a 
komoly pályázók sorából Belloni és 
itt érvényesül a Rusinszky, meg 
Traeffen viaszolási tudománya, 
amelynek nyomait a beszterce
bányai versenyző, Bereczky, Mar
sik és mások viselik lécükön.

A csúcsra való kapaszkodás után 
nagyobbrészt a Kékesről levezető 
autóúton vezet az útjelzés. Itt már 
lehet száguldani és aki jói viaszolt 
es bátor, az ki is használja a lehe
tőségeket, Rusinszky vágtat messze 
elöl és neki van a legtöbb baja a 
fegyelmezetlen kirándulókkal. Vég
re is elsőnek fut be a célba, mö
götte a később indult Novák, majd 
Möhumld, mind a három HDW 
versenyző!

De nem sokáig tart a szomorúság 
külföldiek felsőbbsége miatt. 

Csakhamar befut a 49-es számú 
Csekey és nem egész négy perccel 
később a 60-as Marsik, aki öt és 
fél perccel később indult. Most 
még csak Bellonit és Balatonit vár
ják, de hamarosan kiderül, hogy 
ők nem veszélyesek. Győzött a fia 
talság: bajnok Marsik Andor, aki 
Rusinszkytól is alig maradt el!
(NEM TETSZETT A PÁLYA)

A verseny rendezése precíz volt 
és komoly kifogást a lebonyolítás 
ellen nem is lehetett emelni. Annál 
inkább panaszkodtak a versenyzők 
a terep kijelölése miatt. Az útvonal 
alig állott másból, mint kapaszko 
dobóig és lesiklásból, holott tulaj
donképpen futóversenyről lett vol
na szó. Még az sem megfelelő kifo
gáŝ , hogy kényszerűségből jelölték 
ki így a terepet, mert a régebben 
ott készülők szerint a völgyben le
hetett volna sokkal alkalmasabb te
repet találni.

Mindez befolyással lehetett 
ugyan a verseny kimenetelére,

A  bajnokság második helyén a 
védő Csekey kötött ki. A  terep ked
vezett neki, megtette, amit tpdott 
és nem az ő hibája, hogy a fiatal 
ság túlnőtt rajta.

HDW, 3. Novák HDW, 4. Burkert 
HDW, 5. Pribsch HDW, 6. Igiauer 
MSK, 7. Szendey MSK, 8. Burkert 
HDW.

II/a) o.
1. Kozma UTE, 2. Belloni MAC, 3-■& L U U I U U L  í c L j O U .  I u  O t U l U T l l  J .1 X /V V ,

Csekey után az idősebb gárda ^ e d ü s  MSK, 4 Benedek MSK, 5- 
------ . • - . I Sípos MSK, 6. Eleöd MAC, 7. Herr-három kiváló tagja, Igiauer, Szen

dey András és Kozma következik, 
majd a fiatalok közül Belloni, He. 
gedüs és Balatoni. Főleg utóbbi

marni BBTE.
II/b) o.

, , , , „  - ------°  ---------1 -  Marsik MSK, 2. Bereczky MAFCi
eredmenye ertekes, mert kificamo- 3. Balatoni MAC, 4. Kadvánv BBTE,H/vff ADnlrlrtTTfi 1 £AW~A~ 1 .*1___  - In  TV _ " ~%r A -r*- , _ _     -dott csuklóval, félkézzel ilyen nehéz 
versenyt végigcsinálni valóban bá 
mulatós teljesítmény.

A főiskolai bajnokságot az igen 
szépen futó Bereczky, a női baj
nokságot Eleöd Anikó távollétében 
Kopeczky Anna, az ifjúsági baj 
nokságot Tassonyi Álmos nyerte 

Részletes eredmények:
15 km-es sífutóverseny abszolút 

helyezési sorrendje.

5. Dezső MAC, 6. Kavács MAFC, 1* 
Gitta MTE, 8. Adelmann MAC, 9. 
Ványa TTE, 10. Mórócz MAFC, 11< 
Bejczy MAC, 12. Győri MTE, 18. 
Bálint BBTE, 14. Kiss BBTE, 15. 
Neszvad-ba MAC, 16. Matuskovioh 
MAC, 17. Bucsek MTE, 18. Járitz 
UTE, 19. Gerő BBTE, 20. Zombory 
MAC, 21. Szabó MAC, 22. BechtMAC, 
23. Kauser MAC, 24. Zelkó BBTE, 25. 
Kovessy MAFC, 26. Léránt MAC, 27. 
Pintér UTE, 28. Uhlyarik BBTE, 29. 
Fóti UTE, 30. Kisgyörgy BEAC, 31.

1. Ruzsinszky János HDW 0:59:52 Sz-endrey MAC, 32. Makray LASE, 33. 
2. Marsik Andor MSK 1:00:17, 3Í 34. Podo-letz BBTE, 35.
Möhwald Alfréd HDW 1:01:09 4 1 £otil ^SK, 36. Tassonyi LASE, 37.
Novák Pál HDW 1:01:11,
Gyula BBTE 1:02:06, 6 
Rudolf HDW 1:03:39, 7. Pribsch Er- 
IÍÍ .Í1DW 1;04:18, 8. Igiauer László 
MSK 1:04:32, 9. Szendey András 
MSK 1:04:45, 10. Kozma László 
UTE 1:04:52, 11. Belloni Gyula MAC 
1:05:20, 12. Hegedűs István MSK 
1:05:43, 13. Bereczky László MAFC 
1:05:44, 14. Balatoni Levente MAC 
1:05:50, 15. Szepes Gyula MAC 
1:06:46, 16. Kadvány Péter BBTE 
1:07:10, 17. v. Bánk László MAC 
1:08:16, 18. Benedek Frigyes MSK 
1:09:24, 19. Dezső Kornél MAC
1:09:28, 20. M. Kovács Jenő MAFC 
1:10:16, 21. Gitta József MTE
1:10:32, 22. Adelmann Gyula MAC 
1:10:33, 23. Burkert József HDW 
1:11:01, 24. Ványa Pál TTE 1:11:06,
25. Mórócz Kálmán MAFC 1:11:36,
26. Bejczy Lajos MAC 1:11:49, 27. 
Győry M. Károly MTE 1:11:49.4, 28 
Bálint János BBTE 1:11:58, 29. Sí
pos Lajos MSK 1:12:06.4, 30. Eleöd 
Huba MAC 1:12:06.8, 31. Kiss János 
BBTE 1:12:26, 32. Neszvadba Zoltán 
MAC 1:12:28, 33. Matuskovich Ló
ránt MAC 1:12:28.6, 34. Herrmann 
Richárd BBTE 1:13:16, 35. Bucsek 
Henrik MTE 1:14:54, 36. Járitz Ist
ván UTE 1:15:06, 37. Gerő Zoltán 
BBTE 1:15:13,- 38. Zombory Gyula 
MAC 1:16:32, 39. Szabó József MAC 
1:16:59, 40. Becht Henrik MAC 
1:17:17, 41. Kauser István MAC 
1:17:31, 42. Zelkó József BBTE

5. Csekey I BiP.os. MAFC, 38. Harmath TFSC, 39. 
Burkert Antal BETAG> 40- Gaál TFSC, 4L 1 Hammer LASE, 42. Mihó LASE, 43. 

Nagy LASE, 44. H. Fischer LASE, 
; Vlaszaty LASE, 46. Kappal 

MAFC 4 7 .Kuhár TFSC, 48. Stettka 
TFSC, 49. Rattkay TFSC, 50. Péchy 
LASE.

Id. a) osztály
1. Szepes Gyula MAC 1:06:46, 2.

“ 6,1“ ** «■ TCiocujf -tviincnettsiere, de I X.xi .ox, Xicmu ouisei jdí31 in
annak realitását végeredményben 1:17:45, 43. Kövessy Ferenc MAFC
nem befolyásolta. Az akadálvok 14 : 4 8 4 4 - Léránt Géza MAC

1:21:09, 45. . Pintér Antal UTEnem befolyásolta. Az akadályok 
minden versenyzőre egyformán ha 
tottak és az érvényesült, aki azok 
hoz legjobban alkalmazkodott. 
Nem volt jövőjük tehát az út állí
tólagos rövidebb volta és holmi le
vágások miatt únos-untalan emle
getett óvásoknak.

(A  VERSENYZŐK)
Az ifjú  bajnok, Marsik Andof1 

ezen a téren, is kiválót nyújtott. 
Első volt már a síkon is és a kegy
re csak növelte ezt az előnyt. A 
norvég Traeffen  segítségévei sike
rült a legmegfelelőbb viaszolást

1:21:38, 46. Uhlyarik Béla BBTE 
1:21:51, 47. Fóti Ferenc UTE
1:22:18, 48. Kisgyörgy Ferenc BEAC 
1:23:03, 49. Szendrey Gyula MAC 
1:23:16, 50. Makray Zoltán LASE 
1:25:08, 51. Fodor Endre UTE 
1:25:14, 52. Podoletz Gusztáv BBTE 
1:26:02, 53. Tóth István MSK
1:26:44, 54. Tassonyi Edömér LASE 
1:27:19, 55. Sípos Béla MAFC
1:28:48, 56. Harmath József TFSC 
1:30:24, 57. Antal Károly BEAC
1:31:32, 58, Gaál Sándor TFSC
1:32:27, 59. Hammer Géza LASE 
1:34:00, 60. Mihó Zoltán LASE
1:35:14, 61. Nagy Árpád LASE

v. Bánk MAC 1:08:16.
Főiskolai bajnokság 

1. Bereczky László MAFC 1:5:44, 
2. Kovács Jenő MAFC 1:10:16. 3. 
Morocz Kálmán MAFC 1:11-36,
R F ? r VT yMM/ FC’T h  Kisgyörgy BEAC, 6. Makray LASE, 7. Tas
sonyi LASE, 8. Sipos MAFC, 9. 
Harmath TFSC, 10. Antal Képző- 
művészeti Főiskola, 11. Gál TFSC, 
12. Hammer LASE, 13. Mikó LASE, 
14. Nagy LASE, 15. H. Fischer 
LASE, 16. Vlaszaly LASE, 17. Kap
pal MAFC, 18. Kuhár TFSC, 19. 
Stettka TFSC, 20. Rattkay TFSC, 
2L Pécsy LASE.

eltalálnia és ezzel nemcsak magyar 11:35 :54, 62. H. Fischer István LASE
1a  — -  í  « 1  f _________1 I 1  . Q É > 1 Ú  V l e ^ A . K ,  T  A  A  T  A C l ?ellenfeleit győzte le nagy fölénnyel, 

de a szintén nagyon megszorított 
Rusinszky kivételével, a külföldie
ket is sorra megelőzte. A fiatal 
magyar sízőgárda legtehetségesebb 
versenyzője nyerte meg személyé
ben a futóbajnokságot és. mivel le
siklásban és ugrásban is kiváló, az 
összetett bajnokságot is alig lehet 
tőle elvitatni.

1:36:19, 63. Vlaszaty László LASE 
1:37:32, 64. Kappal Herbert MAFC 
1:37:53, 65. Kuhár Miklós TFSC 
1;40:08, 66. Stettka Béla 
1:43:28, 67. Rattkay Gyula 
1:46:26, 68. Péchy István 
1:58:37.

Csapatbajnokság.
(Csak a magyarok helyezése számít) 

1, MSK (Marsik 1, Igiauer 3,

TFSC
TFSC
LASE

ic civiLa.mi. i -*>« \xTxdrt>Hv. x, igiauci o,
A  nemzetközi győztes Rusinszky Szendey 4> Hegedűs 7, Benedek 12) 

t a i t ó t  nem kell felfedem,!. I flílemni 8.
“  h 0 g ,l Szepes in Bánk 111
még ot is megszorította. pont, átlagidő: 1:07:08 mp.

Főiskolai csapatbajnokság
1. MAFC (Bereczky, Kovács, M6- 

rócz, Kövessy, Sipos). Átlag: 1:14:16 
mp.

2. LASE (Makray, Tassonyi, Ham- 
mer, Mikó, Nagy).

3. TFSC (Harmath, Gál, Kuhár, 
Stettka, Rattkay).
Magyarország 1932. évi ifjúsági 

bajnoksága 
(Táv 12 km.)

1. Tassonyi Almos BBTE 46.8, 2.
Kaferstein Károly BBTE 47.82, 8.
Emanuel Antal BBTE 49.02, 4. Kunszt 
Imre BBTE 50.18, 5 Kadvány Sándor 
BBTE 51.29, 6. Nötel Rudolf BBTE
51.32, 7. Hallfahrt Gerhard UTE 51.42, 
8. Krén-isz Vilmos BBTE 53.36, 9.
Feldmann Andor MTE 53.41, 10. Ta- 
mássy Zoltán MTE 53.44, 11 Krisch 
Géza MAC 54.07, 32. Mattis Teuls Val- 
demár BEAC 55.16, 13. Hulényi Mik
lós MAC 56.48, 14. Marton Gábor MTE 
58.11 15. Szalkay Sándor MAO
1:04.18

Idős b) o.
1  Makray Pál BBTE 22.06.
Magyarország 1932. évi hölgy 

futóbajnoksága
I. Kopeczky Anna MTE 17:16, 2.

SzeUer Nándornó BBTE 18:24, 3.
Csekey Gyuláné BBTE 23.03, 4. Hé-
czey Mária BBTE 23.11, 5. Perutz
Katalin TFSC 25.44, 6. Gáldi Éva UTE 
31.09, 7. KWács Dalma MAFC 34.39,

/. o. 1  w>pecziy Anna MTE.
II. h. o.: 1  Csekey Gyuláné BBTE, 
Héezey Mária BBTE, 3. Perutz Kar

talin TFSC, 4. Gáldi Éva UTE, 5. 
Kovács Dalma MAFC.

Gyöngyösiek versenye: 1



!‘%ula 1:01:56.2, 2. Kládek László
1:06:58.4, S. Kurz István 1:11:34.f »  . ,

^ • (M A  LESZ a  LESIKLÁS)
v  A verseny mai második nap- 

a lesiklást tartják. A  terep 
kiválasztásával a versenyzők 
Sincsenek megelégedve, attól 
félnek, hogy a tizedik már in
kább kövön fog csúszni, mint 

•'havon. Favoritról beszélni ilyen 
'•körülmények között teljesen le
hetetlen és ezt az összetett baj

nokság sorsát is valószínűleg 
•ífüdöntö külön bajnoki számot
* esetleg a szerencse fogja  eldön- 
';,feni. Mégis Marsik • és Iglauer 
'.esélyeit kell aláhúznunk.

'Tegnap ugrott már ötöt Sze- 
Gps Béla is —  az idén először.
• Utolsó, még mindig könnyed 
sírása már 40 méteren felül

. volt. Ma is ugrik még hármat 
j'Js reméli, hogy a keddi verse
nyen már menni fog.

^Hartmann az osztrák síbajnok. A
jBoedelen rendezett síugróversenyen 
! Hellmuth Lantsehner győzött Hrabit 
ás Dengler előtt, míg Hartmann az 
ötödik helyen végzett. A nap legna
gyobb ugrása Marcus Maieré volt (51 

..anéter). Végeredményben osztrák sí- 
rioajnok a múlt évi védő Walter Glass 
•• 'távoliéi ében Edwin Hartmann lett 
Hellmuth Lantschner előtt. A verse
nyen 3000 főnyi közönség volt jelen 
és az időjárás s a hóviszonyok a leg- 

, kedvezőbbek voltak.
tjf 'Éliás Julén a svájci bajnok. Zer-
'"jmattban tegnap fejezték be a svájci 

síbajnokság versenyeit. Éliás Julén, 
„gfki a sífutóyersenyt megnyerte, a sí
ugrásban, amelyet Trojani nyert meg, 
^ötödik helyre került. Végeredményben 
. azonban 442.9 ponttal bajnok lett, fi- 
t:yére, Alfons Julén és Dávid Zogg, a 
.muliévi bajnok előtt.

áí

m
■:T  U\ '•*%

' jT ̂ 3̂ sF? H
S  Kedden mérkőzik  

a szegedi tornász- 
gárda a kolozsváriak- 

kai
TA"- j

— Saját tudósítónktól —
A MOTESz déli kerületének köz

pontjában, Szegeden nagy torna- 
viadal kerül lebonyolításra kedden 
a rékusi tornacsarnokban.

A szegedi válogatott tornászcsa- 
• jpat Kolozsvár legjobbjaival méri 
'Össze erejét: korláton, nyújtón és 
lovon, továbbá együttesen végzett 
müszabadgyakorlatban.

Az ötös csapatokon kívül a sze
geken és a szabadgyakorlatban 
egyéni versenyek is lesznek, áme

n e k  a városok közötti pontverseny
be is beleszámítanak.

A  nagy érdeklődéssel várt ver
senyt a MOTESz központi vezető
sége is teljes mértékben támogatja. 
Gyönyörű vándordíját tűzött ki a 
Városok közötti győztesnek s le- 

-ütazott az elnökség tagjai közül 
Teleki Sándor gróf elnök. Tóth 

“István és Kiss József dr. alelnök, 
,So(Ss Géza főtitkár és a pesti tor
nászok közül is többen.

A kerület vezetősége tegnapra 
felezte a válogatás megejtését, er
re azonban csak részben került sor, 
mert az ötödik résztvevő személyét 
illetőleg csak ma történik döntés. 
A  kiválogatott négy versenyző: 

■Szakács Ödön, öreg  Sándor, Kása 
'László és Pálé József.

TENISZ
A Mannheim—Prága városokkö-
iíti fedett teniszmérkőzés a német 
jyüttes 3:2 arányú győzelmével vég-
idött.
Franciaország fedettpálya tenisz- 
íjnoki versenyei során szombaton 
te a női egyesben, valamint a férfi 

női párosban már meg volt a dön- 
. A nőj egyesben Payot svájci baj- 
)knő 6:4, 6:0 arányban legyőzte a 
irisi Kleinadelt,, míg a párosban a 
lyot (Svájc)—Barbier (Franciaor- 
ág) pár 6:4, 11:13, 6:1 arányban 
«rte a francia Lcila Anet—Rosam- 
*t párt. A férfipárosban a favorit 
orotra—Centien pár kémény küz- 
ilem után meglepetésszerűen veresé
it szenvedett a fiatal Merlin—Bér
űd pártól 6:4, 2:6, 3:6, 6:4, 10:8 
•ányban. A vegyes páros döntőjében 

Borotra—Neufeld együttes győ- 
itt 4:6, 6:1, 6:4 arányban az Emery 
-Berthet pár ellen.

M s s s z i a y  m e m n y e r i e  
a TV O  p á r b a jt ő r v e r -  

s s s f f é i s  e s z  a z  
r © r s © f ® f # j ® a  m a  f ú n á m  

bshezhm iatlan©May# 
szerzettmmgémak

Saját tudósítónktól —

Tegnap a TVC párbajtőrver
senyén, mint azt előre lehetett 
látni, nagy csaták folytak, ame
lyekben már majdnem kialakult 
az érdekes hármas versenynek a 
végeredménye. A tegnapi épée- 
versenyben ugyanaz a mezőny 
indult, de a döntő képe már kissé 
másképpen festett, mert kima
radt belőle Meiszlinger, Ber- 
czelly és Dunay Pál, viszont Ha
jós, Prückler és Dingfelder ju 
tott helyükre. Egyébként ugyan
az lett az épéedöntő mezőnye, 
mint volt a tőré.

A  tizes döntőt nagy küzdelem 
után Maszlay Lajos nyerte, na
gyon kemény és küzdenitudó ví
vással. Maszlay, mint már sok
szor rámutattunk, vívómodorban 
nagyon hasonlít Pillérhez s min
den sallang nélküli, eredményre 
törő vívása ezúttal is első hely
re emelte. Mindössze két veresé
get szenvedett, Somogyitól és 
Eckltől. Maszlay épéé első és 
tőr második helyével az összver- 
seny majdnem biztos győztesé
nek tekinthető, mert kardban 
papírforma szerint is jobb a 
többinél, illetve csak Hatz Ottó 
jelenthet igaz veszedelmet rá
nézve. De. ha Hatz meg is előzi 
majd kardban egy hellyel, Masz
lay akkor is első az összetett 
versenyben.

Második Hatz Ottó lett az 
épéeben, okos és finom vívással. 
Modora inkább tőrvívó, de azért 
igazi épéé akciókat is mutatott. 
Eckl Viktor következik sorrend
ben. Eckl pompás, mutatós tech
nikával s nagy hidegvérrel iga
zán szépen vívott, Kalniczky ne
gyedik helyre került. Tudása 
szerint jobb eredményt vártunk 
tőle, de tegnap nem volt jó 
napja s Kalniczky érzékeny vívó, 
aki csak kitűnő napjain tud 
nagy eredményt elérni. V. Somo
gyi lett ötödik. Somogyi nemrég 
jött fel vidékről s már első ver
senyén megcsodáltuk iskolás ví
vását s szép technikai felké
szültségét. A tegnapi versenyen 
nagyon szépen vívott s meg kejl 
említenünk, hogy minden tusát 
—  még a döntőket is —  be
mondta.* Tímár épéeben is szé
pen dolgozott. Borovszky jól 
használta hosszú termetét, 
Prückler komoly épéevívő s 
akcióival sokszor szerzett dicsé
retet. Dingfelder jól vívott, de 
viszont ugyancsak m?.gas terme
tét nem tudta kellőleg érvénye
síteni. Hajós inkább tőrvívo s 
finom akcióit _ még az épeehez 
kell átalakítani.

Végeredmény:
1. Maszlay Lajos TVC 14 pont,
2. Hatz Ottó TVC 13. pont,
3. Eckl Viktor RÁC 12 pont 14 ka

pott tus,
4. Kalniczky Gusztáv TVC 12 pont 

22 kapott tus,
5. v. Somogyi Endre TVC 11 pont,
6. Timár Gyula TVC 10 pont,
7. Borovszky Jenő TVC 8 pont,
8. Prückler András dr.- BSE 6 pont
9. Dingfelder Imre RÁC 2 pont-2o 

kapott tus,
10. Hajós József BSE 2 pont 26 

kapott tus.
A tőrverseny és párbajtőrverseny 

eredményének összevetése után
első Maszlay Lajos főhadnagy 3 pont,

2. Kalnitzky Gusztáv százados 5 p, 3. 
Eckl Viktor 7 p, 4. Hatz Ottó főhad
nagy 8 p, 5. Borovszky Jenő főhad
nagy HTVC 12 p, 6. Timár Gyula fő
hadnagy 13 p; 7. Dunai Pál 14 p, 8. 
vitéz Somogyi Endre őrnagy 15 p, 9. 
Dingfelder Imre 21 p, 10. Ritter Já
nos főhadnagy Szegedi VC 23 p, 11—
13. Berczelly István LASE, Szidanits 
Ferenc RÁC és Hajós József BSE 27—
27 ponttal, 14. Itajcsányi László BSE
28 p, 15. dr. Prückler András 29 p,

Mi IizéÉ  a izdUsi
a Isii tfízipélttopáéít

— Saját tudósítónktól —
A székesfővárosi közoktatási ügy

osztály — mint ismeretes — az idén 
rendezi meg harmadízben a fővárosi 
iskolák csapatai részére a téli vízi
póló kupamérkőzéseket.

A gyönyörű ezüst kupáért folyó 
küzdelemben ismét csaknem vala
mennyi iskola elindítja csapatát s a 
küzdelmek során az idén is bizonyá
ra feltűnik néhány olyan tehetség, 
akire jól megalapozott vízipólóspor- 
tunkban a jövőben is számíthatunk.

A huszohat küzdelembe szálló csa
pat közül az első nyolc ma startol és 
mérkőzik a továbbjutásért.

A Nemzeti Sportuszodában sorra 
kerülő mérkőzéseket a következő sor
rendben bonyolítják le: :

Délután U órától: VIII. Szent Be
nedek rg.—X. Széchenyi rg., utána:
II. Egyetemi kir. kath. rg.—VI. Wes
selényi fk.

5 órától: I. Kossuth fk.—V. Bolyai 
r., utána: VIII. Széchenyi fk.—IX. 
Fáy rg.

Ha egyes csapatoknak még nem 
volna meg a fényképes igazolványuk, 
akkor a csapattagok várják meg 
egymást a bejáratnál, mert csak 
csoportosan engedik őket be a szi
getre.

féltőéi é s  koszton ren
desé m©$g a KISOK  

korcsolyázó bajnok
ságát

— Saját tudósítónktól —
A középiskolák korcsolyázó bajnok

ságait a BKE vendéglátásával és 
rendezőgárdájának közreműködésével 
ma, február 1-én és 2-án rendezi meg 
a KISOK.

A versenyek időbeosztása legutóbb 
közölt értesítésünktől eltérően meg
változott s a következőképpen alakult:

Hétfőn, február 1-én délután fél
3-tól a fiúk és leányok műkorcsolyázó 
b-ajnokságáhak előírt gyakorlatait 
bonyolítják le. Kedden, február 2-án 
reggel 8 órakor kezdődnek meg a 
versenyek, mégpedig a gyorskor
csolyázó versenyszámokban.

Értesülésünk szerint a rövid kor
csolyával kiírt versenyben a II. kor
osztályból 4, a III. korosztályból 13, a
IV. korosztályból pedig 19 induló, a 
gyorskorcsolyázó versenyben: az 500 
méteren a III. korosztályból: 6, a IV. 
korosztályból: 2 tanuló, az 1500 mé
teren pedig: a III. korosztályból mind. 
össze 2 tanuló vesz részt a verseny
ben.

Másodikán délelőtt 11 órától kezdve 
tartják meg a műkorcsolyázó bajnok
ság szabad korcsolyázását.

A KISOK vezetősége ezúton is fel
hívja a versenyben résztvevő diáko
kat, hogy közülük azok, akiknek 
BKE-pályára jogosító belépő jegyűk 
nincs, a verseny kezdete előtt fél 
órával gyülekezzenek a bejáratnál, 
mert csak együttesen mehetnek be a 
pályára.

legolcsóbban

L U D V I G
eremverö gyárában kaphatók A MASz, a Nemzeti Sport atb. 

szállítója

Budapest, Thék Endrs-utca44.

L1G Ü JA M
A iHTE jéghokkScsapatci" 

kétezer 3:Q-ro győzött
Z s o l n á n
Szlo¥©ttszkében is ©Iveid 
V. Szánthó László telefonjelentése

Zsolna, január 31.
Zavartalan utazás után szombaton 

este érkeztünk meg Zsolnára. A 
BBTE csapata mintegy 250 főnyi 
közönség előtt délelőtt 11 órakor állt 
ki első mérkőzésére áz SIC Zilina el
len.
BBTE—SK Zilina 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

A BBTE így állt fel: Hircsák — 
Heuthaler, Erdödy — Háray, Bikár, 
Barcza, csere: Kerekes, Stoics, Kiss.

A budaiak - nehezen . jönnek bele a 
játékba, mert a jég puha s az éles 
korcsolyák beleragadnak. A II. har
madban már jobban megy az össz- 
játék s ekkor Bikár gyönyörű lövés
sel szerzi meg az első gólt* A csapat 
most erősít s ennek Barcza és Háray 
égy-egy gólja lesz az eredménye. A 
három gól kielégíti a fiúkat, akik a 
délutáni játékra való tekintettel le
fékeznek. Több gól nem  ̂is esik. A 
meccset Frank László bíró jól ve
zette.

Délután revánsmérközésre került 
sor, melyre a két csapat ugyanúgy 
állt fel, mint délelőtt.

BBTE—SK Zilina 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Bíró: Bledi kapitány.
A délutáni játékot 500 főnyi lelkes 

közönség nézte végig, mely helyenkint 
nagyon temperamentumosán biztatta 
csapatát. Buda azonban jól rákap
csolt s megismételte a délelőtti ered
ményt. Az első harmadban Háray, a 
másodikban Stoics szép passzából 
megint Háray lőtt gólt s ő szerezte a 
harmadik harmad gólját is. Bledi 
kapitány jó bíró volt.

A kis pálya a helyi együttesnek 
kedvezett, de, a magyar csapat így 
is több góllal győzhetett volna, ha 
Háray több passzot ad le. A zsol
naiak a tátrai jéghokki torna óta 
nagyon javultak, összjátékuk azon
ban még hiányos.

Utunk hétfőn _ reggel program
szerűen megy majd tovább Beszterce
bánya felé, ahol hétfőn es kedden 
játszunk. Az idő nagyon megenyhült, 
olvad, úgyhogy esetleg a mérkőzések 
elhalasztásával is számolni kell.

v. Szánthó László

E e a s ry  F o r d  b e a d t a  v é g r e  a  d e 
r e k á t  é s  s z a k í t o t t  a  h a g y o m á 
n y o k k a l  —  M é g  e b b e n  a  h ó n a p 
b a n  m e g j e le n ik  a z  n f m o d e l l e k  
l e g é r d e k e s e b b  k é p v i s e lő j e  s

a 950 kem-es miniatűr 
Ford-Eafoy!

— Saját tudósítónktól —

Ford híres arról, hogy nem 
híve az újításoknak. Vannak be- 
idegzett véleményei és azoktól 
nem tágít, tapad hozzájuk. Lehe
tetlen volt eltántorítani öt attól 
az elméletétől, hogy

az egyedül üdvözítő automo
bil a nagyhengerűrtartalmú 
kis löketű elefántmotor el

vén épül.

De Ford tervez és a gazdasági 
helyzet —  végez. Angolországi 
munkatársunk jelentése szerint

Henry Ford beadta a dere
kát. Szakít az eleiántmoto-

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

étfel-nappai rendelhetők

Budán, H>. Iskoín-uten 12. szám  
Telefon: Aut. 527-07

Garageirozást o l c s ó n  vállalunk

rok abszolutizmusával és át
csap a másik végletbe. A 
Dagenhami (Angolország) 
Ford-művekben már készen 
állanak az üj széria minta 
és próbadarabjai és két 
héten belül megindul a szé
riagyártás. Teljesen meg
bízható forrásból vettük a 
szenzációs hírt, hogy az új 
angol Ford 950 kém. henger- 
űrtartalmú négyhengeres mi
niatűr^ motorral van sze
relve és eladási. ára ennek 
megfelelőleg a legalacso
nyabb régiókban fog mo

zogni.

Háromsebességes váltó, szinkro
nizált, tehát a síma kapcsolást elő
segítő fogaskerékrendszerrel, 56x93 
mm furatlöket, nagy négyszemélyes 
fémkarosszéria —  jellemzi. Az új

miniatűr modell legérdekesebb ré
sze a

cserélhető motor.
A  kis motor nagy gépháztető alatt 
foglal helyet és aránylag könnyen 
szerelhető ki. Elegendő hely van 
jóval nagyobb motor elhelyezésére, 
ha a gazdasági válság enyhül és a 
bébi-Ford tulajdonosa valami erő
sebb után kívánkozik, úgy nem 
lesz akadálya annak, hogy a kis
motor helyett nagyobbfajta erőfor
rást Szereltessen be.

A  dagenhami gyár egyelőre ki
zárólag 950 kem-es motorokat fog 
gyártani, de amint készen lesz az 
első nagyobb szériával, áttér a va
lamivel nagyobb —  mondják 1.5 
literes —  motor gyártására, me
lyet csereképpen fog  némi ráfize
téssel beszerelni azoknak, akik 
igényt tartanak reá.

Az új Ford-Baby a londoni Al
bert Hall-ban fog  bemutatkozni 
február 19-én. Autós körökben ér
deklődve várják a verniszázs nap
ját, annál is inkább, mert a da
genhami gyár egész Európát el 
akarja látni miniatűr Ford-kocsik- 
kal.

3 A T L É T IK A %
Jonath és Kömig holtversenyben 

nyerte a szombati altonai fedettpálya 
atlétikai versenyen a sprint-hármas 
versenyt. A három 60 méteres futam 
közül az elsőben Jonath 6.7 mp-cel 
győzött Lammers és Kömig előtt, a 
második futamban Lammers és Ker
nig 7 -mp idővel Jonath előtt holt-

F U T Ó , F Q Q T B A L L , B O x j  
V Í V Ó ,  B I R K Ó Z Ó - C I P Ő K

speciális készítőié
Alitaeli Ferenc, Zslgmoud-uica 9
versenyben ért a célba, míg a harma
dik futamban Kömig lett az első 7.1 
mp-cel Jonath, BoTchmayer és Lam
mers előtt. Kömig és Jonath végered
ményben hat pontot, Lammers pedig 
hét pontot kapott. A 800 m síkfutást 
Peltzer dr. nyerte 2:13.4 mp mérsé
kelt teljesítménnyel. A 3000 méteres 
síkfutásban a stéttlini Hellpapp lett 
első 9 p 07.4 mp-cel.



Prágában ma vívják meg 
a legyeik csehszlovák-magyar 

tórfeóméfkőzést
— Saját tudósítónktól —

Negyedízben találkozik ma Prá
gában a csehszlovák és magyar vá
logatott birkózócsapat. Az eddigi 
találkozások során Magyarország 
kétszer győzött 4:2, illetve 3:2 
arányban, egyszer pedig —  a leg
első alkalommal, 1928-ban —-3 :3  
arányban döntetlenül végződött a 
mérkőzés.

Nem sok jóval bíztatott ez a mai 
találkozás, még a hét közepe táján 
sem. Egyik lemondás a másikat 
követte, de vasárnap reggelre még 
is csak megváltozott a helyzet és a 
csapat csak egy tartalékkal indult 
Prágába. Ott ma este a Lucerna 
termében a következő párosításban 
mérkőznek: Légsúly: Imrei— Nic,
pehelysúly: Fehér— Kuranda, köny- 
nyűsúly: Beke— Kratochwill, kis- 
középsúly: Hegedűs—Jaros, nagy
középsúly: Tunyoghy— Wawra, kis 
nehézsúly: Papp dr.— Mrasek és 
nehézsúly: Badó— Úrban,

A mi győzelmi kilátásaink a ne 
hezebb súlycsoportban jobbak, mint 
a könnyebb súlycsoportokban. Ba
dó, Pap dr. és Tunyoghy a leg
utolsó versenyeredmények alapján 
előreláthatólag győz. Imrei, Fehér 
és Beke ellenben gyengébbnek lát
szik, mint ellenfelük. A végső ered
mény tehát közel jár majd a dön
tetlenhez s könnyen lehetséges, 
hogy az egész viadal Hegedűs— 
Jaros mérkőzés során dől majd el!

m R Á D IÓ t f e
I P

Mai jelentősei]!] 
külföldi I m ié s e l

Tatabányán tegnap TSC—MÁV
Előre barátságos klubközi birkózóver
seny zajlott le. Győzött a tatabányai 
gárda 0:27 pontarányban.

Uszodaileosztás
februári-tő! március 12-ig:

Nemzeti Sportuszoda: Hétfő: 6—
fél 8-ig MUE, BSzKRT, VÁG, fél 8— 
9-ig MTK. — Kedd: háromnegyed
6—háromnegyed 8-ig válogatott úszók 
és pólózók. (A kis medence a 
TFSC-é.) Háromnegyed 8—9-ig FTC. 
Szerda: 6—fél 8-ig BEAC, MAI’O, 
OTE, fél 8—9-ig UTE. — Csütörtök: 
6—7-ig TFSC, Postás, MAC, 7—8-ig 
MAC, 8—9-ig BBTE, NSC. — Péntek: 
háromnegyed 6—háromnegyed 8-ig 
válogatott úszók és pólózók, három
negyed 8—9-ig III. kér. TVE. — 
Szombat: 7—8-ig leventék, 8—9-ig
MTE, BSE.

Rudasíürdő: Hétfő: 7—8-ig BBTE,
MAFC, 8—9-ig BEAC, EKAC. — 
Kedd: hölgytréning. 7—háromnegyed 
8-ig NSC, Duna, MTE, BSE, BEAC, 
VÁC, háromnegyed 8—9-ig DTE, III. 
kér. TVE. — Szerda: 7—S-ig JÍUE,
BSE, 8—S-ig KAOE, Duna, MTE. — 
Csütörtök: hölgytréning. 7—három
negyed 8-ig NSC, Duna, MTE, BSE, 
BEAC, háromnegyed 8—9-ig MUE, 
FTC. — Péntek: 7—8-ig BSzKRT,
T. A SE, 8—9-ig FTC, VÁC, Shell. — , 
Szombat: 7—8-ig Vasutas Liga, j
Gyömrői SE, 8—9-ig Bankliga.

Hangversenyek
5 6. Becs: Olasz zene (ének és

zenekar).
7.20 ó. Prága: Dalok.
9 ő. London: Wagner hangverseny 
9 ó. Róma, Milano, Triest: Toti dal 

Monté és Enzo de Muro Lomanto.
9.10 ó. Heilsberg: Fúvós kamara

zene.
Dalművek:

8, <5. Varsó: Szerelmi bájital (Doni
zetti).

9 <5. Berlin: Abu Hassan (Weber). 
Vidámság, könnyű zene:

8 ó. Breslau, Becs: Egy gramofon
memoárja.

8.20 ó. Frankfurt: Népszerű hang
verseny.

9 ó. Briinn: „Schubert és Bées“.
Jazz:

9 rt. Bécs:
táncol“.

10.30 ó. Berlin: Hoffmann-jazz.

„Amire Bécs énekel és

oratórium V. kántátéja énekkarra, ze
nekarra, szólókkal, orgonakontinuo- 
val. A szólórészeket énekli: G. Ré- 
czey Erzsébet (szoprán), M. Kemény 
Frida (alt), Schmitt Ede (tenor), 
Vitkovszky Endre (bariton), Stein- 
berger Béla (evangélista). A Korái 
kamarazenekart a m. kir. Operaház 
fuvósegyüttese egészíti ki. Orgonán 
Zalánfy Aladár játszik. — 7 6 .: Né
met nyelvoktatás. (Szentgyörgyj Ede 
dr.) — 7.30 ó.: Turry Peregrin elő
adása: „A fuvóshaugszerek ismerte
tése” . I. A fuvola. — Majd: A m, 
kir. Operaház tagjaiból alakult zene
kar hangversenye. Karnagy: Dohná- 
nyi Ernő dr. Közreműködik Hoch- 
strasser Ferenc. 1. Rossini: Olasz nő 
Algírban, nyitány. 2. Mozart: D-dur 
fuyolaverseny^ zenekarkísérettel. Elő-

xietío, íy 32 február 1.

e
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L é n a  Rádieamíikváriuma
VIII., Népszinház-utca 43.

T i b o r  Vétel, csere, eladás!!
Telefon: 435-48

WAf
Hétfő, február 1.

Budapest 23 kw, 550.5 m: 9.15 ó.: 
Hangverseny. Közreműködik: Ador
ján Mária (ének), Türk Anna (zon
gora) és Horváth László (gordonka). 
Zongorán kísér Polgár Tibor. 1. 
Brahms: g-moll rapszódia. (Türk
Anna.) 2. a) Löwe: Tenger csillogá
sa; b) Schubert: A zenéhez. (Ador
ján Mária.) 3. a) Bach: Arioso; b)

RÁDIÓ legelőnyösebben

Balta is Társánál
2+1 lámpás készülék összes 
anyaga, 4 pólusú hangszóró
val, márkás csövekkel, ízléses 
díszes szekrénnyel, komplett 
építési utasítással P 52.- 

4 pólusú hangdoboz, nagy és 
tiszta hangerővel P 6.60

2+1 lámpás váltóáramú fém
házas készülék, Philips E 415, 
B 405, B 406 csövekkel, Tele-
funk-en licenzzel P 45.__

Orion díszes hangszóró 
P 40.— helyett P 14..

Iz összes esvéb készülékek és aí-

adja Hoehstrasser Ferenc. 3. Gárdo
nyi Zoltán: Szvit négy tételben. 4. 
Weber—Berlioz: Felhívás keringőre. 
— Utána: Pontos időjelzés, hírek. — 
Majd: Kávéházi szalon-, jazz- és ci
gányzene Kalmár Pál énekszámaival. 
1. a) Kacsóh Pongrác: Egy rózsaszál 
szebben beszél; b) Grosz Alfréd— 
Ballâ  Ignác: A pécskai cigánysoron; 
c) Révffy Lajos: Nem hívlak én visz- 
sza.; d) __ dr. Szegedi Miklós—Sajó
Géza: Üres a fészek; e) Bodrogi
Zsiga—Szántó Ferenc: Házatok mel
lett; f)  Bodrogi—Szántó: Messze túl 
a Tiszán. (Kalmár Pál—Horváth 
Gyula cigányzenekara.) 2. Tánczene: 
a) Rumba (Gino Benelli: Nova-rum- 
ba); b) Foxtrott (John Klenner: Lo- 
nely trubadúr); c) Angol keringő (T. 
Aivaz: Lőve me); d) Rumba (ifj. 
Saphir—Szövényi—Damit: Ázsiá
ban); e) Paso-doble (Fritz Rotter— 
Joe Alex: Madrid). 3. Farkas Imre: 
Átmegyek a Királyhágón. (Kalmár 
Pál.) 4. Puccini: Pillangókisasszony, 
ábránd. 5. a) Erős Béla: Utánad nem 
jön már senki; b) Kallós Dezső: Meg
kérem kegyedet, foxtrott. (Kalmár 
Pál.) 6. Ábrahám Pál: Részletek a 
„Hawai rózsájáéból: a) Foxtrott; b) 
Slowfox. 7. a) Kallós Dezső: Én arra 
születtem, hogy szeressenek; b) Ray 
Noble—J. Campbell—R. Connelly— 
Szász Miklós: Good night sweethart, 
slowfox. (Kalmár Pál.) 8. Hangos- 
filmujdonságok. 9. Csárdások. (Hor
váth Gyula és cigányzenekara.) —

Pesten mór nem illik pénzért válton! 
m ozijeg/et ? . . .

— Saját tudósítónktól —
Színhely: a mozidirektor szobája, álltak. Ezer kellemetlenséa-t okoz-

le^déTe élőtt tak' Félek tölük‘ Mindenfelé össze-kezdése előtt. A nézőtérén (befogadó- köttetésekkel rendelkeznek É* tan
S e r  Férfiak filmszlnhd* olyan sok irányban érdé-

Annyi okozhat-

aPd ó S ^ f  ;j^ r ^ i m2 £ 2  ^  ^  ebMl

i s s s y-S  l “ dyv6- a fün^olcsonzövei j e p j e i .  Pénzért. Akkor kitehetjük“ * 3 ®  s s , s  m - s
a ,, _ I divatból. Mert most a szabadjegy a

— A Vízfogó ur mondta, hogy. . .  divat. Az emberek már széavelik ha 
n d n  • e^ f éVjef ? í '  A direkt0r Pénzért váltanak jegyet. * * ’

Kopogtatás. Hölgy: " I statisztikák készültek. Pesten ttí-
ozer állandó szabadjegyes jár a mo-

Kfivetkező műsor:
1. Denevér (Anny Ondra, Georg

Alexander).
2. Leányok az intézetben (Do- 

rothea Wieek, Hertha Thiele).
3. Házassági rt. (Oharlotte Suea, 

Werner Fütterer).
4. Ben Húr (Ramon Novarro).

kaírészefe teonfo olcsó árakon!

Charlton ismét formában van.
Rendszerint csak az olimpiák előtt 
hallat magáról. Most 10:22 mperccel 
nyerte meg Ausztrália 800 m gyors
úszóbajnokságát.

EGYESÜLETI HÍREK
A Testnevelési Főiskola hallgatósága 

a főiskola tanácsának és tanári kará
nak védnöksége alatt febr. 6-án, szom
baton este 9 órai kezdettel tánees- 
télyt tart,

A Fér. Törekvés SE közgyűlésén a 
következő vezetőséget választották 
meg: tb. elnök: id. Nagy Ferenc, el
nök: Horváth E. János, ü. v. elnök: 
Jaksa Ferenc dr., alelnökök: Bényi 
Sámuel, Földi Imre és Gábriel Fe
renc, főtitkár: Szenzenstein Győző, 
titkár: Szobotka Károly, pénztáros: 
ifj. Nagy Ferenc és Péczely István, 
ifjúsági elnök: Németh Gyula, míg az 
intéző Farkas Károly lett.

A  Wekerletelepl SC az elmúlt na
pokban megtartott közgyűlésén a kö
vetkező tisztikart választotta: Dísz
elnök: Molnár József dr. polgármes
ter és Dubravitzky Imre, elnök: 
Zsidy Béla dr., ügyv. elnök: Kálmán 
Ferenc, alelnöki Polónyi Domokos, 
titkár: Kovács József, főpénztáros: 
Mihályi Ferenc, pénztáros és sport
telep-igazgató: Szabó Pál.

Új helyiségben az UTSE, Az Új
pesti Törekvés Sport Egylet február 
13-án, szombaton este új helyiségé
ben, Újpest, Attila-utca 4. sz. alatti 
vendéglőben tartja 1932. évi közgyű
lését.

Kérje legújabb kiadású 2+1 és 
3+1 készülék kapcsolású köny
vünket és nagy képes árjegyzé

künket, díjtalanul küldjük 
Főűzlet; VI., Podm aniczky-u . 39 

Fióküzlet:
VII., Rákócs:i” út 3 0 . (NaBYdiúfa-u. sarok)

’  -  ’  ~ “ V 4 u U .)  v a o . ,  u n -
nép: fel 4, fél 6, fél 8, fél 10. Gustav 
Fröhlieh. es Dita Parlo főszereplésével: 
Risroet. (Knoblauch regénye.) — Hi- 
maesál, az Istenek trónja. (Dyhren- 
furth dr. expedíciója.)

Schubert: Litánia; c) Boccherini:
Roado. (Horváth László.) 4. Scar- 
latti: Két szonáta. (Türk Anna.) 5.
a) Stradella: Lesújt a bánat; b) Csaj-
koyszki: Pique Dame, ária, (Adorján, ------  ....
Mária.) 6. a) Schumann: Esti dal; Décsi (VI., Teréz-körút 28. T.: 21—3—
b) Popper: Magyar rapszódia. (Jlor- í3‘ *~̂ 2’ D—8—05.): Előadás: 4, 6,
váth László.) 7. a) Bizet: Carmen, k i ^ K n o ? ! ^  
kartyaaria; b) Hubay: Rozsabokor a németül beszélő filmváltozatban- bita
domboldalon. (Adorján Mária.) 8. a) Ft?110;, Gustav Fröhlieh.) _  Himacsál.
Bartók: I. román tánc: b) Liszt: I. ^peöició^, né-

Közben: Időjárásjelentés. J  „ e,„ oowsw

Filmszínházak műsora
HELVAROSI UV. Irányi-u 21 T. 83-3 | LUDOVIKA (IX., Ollői-út 101.): Elő-

29.). Eloadas. 5, fél 8, fél 9, 10 Va- I adások: fél 5, 7, negyed 10. A borneói 
sár- es unnepnep: fél 4 5 6, fél 8, maharadzsa (Rose Hobart, Charles
í®.?. f* Viktória^ (Ábrahám Pál, j Bickford). Elvesztettem a babámat
Földes Imre, Harmath Imre viláír- (Camilla Horn).
í,1™ operettje filmen, fősz.: Verebes (V m  7ft ^ i . Qo « ontErnő, Betrovicii Szvetiszláv). — Emil I J 6Ó 92—€—80.):
és a detektív (10 felv). — Hangos ma- q’*'1}' SIeá f*él Vasúr’ íl? ‘gyár híradó I 3-tol, A  császárvadász, (liouis

R o n n r H ip  ,'TmT r* ^  m I Trenker nagy sportfilmje.) — Katonák
Tó! Juníerman"n.)V^  ’ FriU S°hUUZ’ Ha“ S

üüm operettf Székely A fen. ^ T’ í  3° V
BVd\ T  A PotLO Gim rtSWall: f  Br ry-) p (t °4 k;  6 ,\  6108órlk’orT Kism etDUDÁI APOLLO (II., Szena-tér. T.: 51 I (Knoblauch regénye filmen; Dita 

—o—00.1: Előadások hetk.: fél 5, 7, fé li  Parlo, Gustav Fröhlieh, Sokoloff.) — 
10, vas., ünnep: fél 3, háronin. 5, negyed Himacsál, az Istenek trónja (expedi- 
8, haromn. 10 orakor. Liliom. (Molnár | mos film). — Híradó.
?c??en0 ®zl9míly,e > — Fehér mámor. I ORION (IV Eskü tér 5 T i Rá
(Sibajnokno vidám karrierje, sívilág- Előadás- fii fi fii a tziVn u 1 -0 .]  
bajnokok főszereplésével.) S 4 kor i,' é\ .10+ Va?F fér-1 n r-7-r,r +  | 4-Kor is. Torvenytelen feleség (Lewis

CÍF-IT,9L , (Baross-tér 32. T.: 34—3—37.): I Stone, Dorothy Mackail). -  Az ari- 
Moadasok: 4, _6, 8,_ 10, vasárnap: 2, 4, ?onai hercegnő (Ben Lyon. Lila Lee,
*• 8, 10 Feher mámor (Léni Riefens- Luise Fazenda). — Híradó.

Utolsó pTn’k ln J a i^ - 'H a n g o l  húaSóF" P ú t ^ T e le t o n "  V *
CHICAGO (VII., István-út 39. Tel.: 32— 10- Hyppolit, a lakáj (Magyar han-

1^,0.): Előadások: 5, fél 8, fél 10, va- g oa fi>m. Irta: Zágoo és Nóti Játsza:
sarnap -3-tol folytatólag. Nyugati ván- Csortos, Góth, Kabos, stb.) —' Hangos
dorok. (Marion Lassing.) — Égy má- I híradók.
gyarr°Shirfdóka- LÍedtk° ’ ) ~  Ml“  PA! R ! F  <VH U , Népszínház-n. 13. T.: 45nlraao- —6—73.): Előad.: fél 5, negyed 8, há-

CORSO (Váci-utea 9. T.: Aut. 87—4—02.): romn. 10. Vas. fél 3-tól. Táncol a
Előad.: 4, 6, 8, 10. Szomb., vas., ün-1 kongresszus (Lílian Harvey, Willy

— Elhoztam az uramat is.
Négy szabadjegy. Az urának is.

Jogcím! Van! A hölgy feliratokat 
rajzol.

Állandó kopogtatás.
' Az adóhivatal . . .  A kapitány

ság . . .  A szálloda . . .  A nyomda..
'F Szerdai Napló . . .  A Revolver és 
Ciankáli . . .  A feleségem unokatest
vére a direktor úr nagynéniének lég 
jobb barátnője . . .  A múlt héten is 
tetszett adni

És így tovább. Az előadást nem I zikba. Nyolcvan százalékban olya
lehet megkezdeni. A  direktor nem I no >̂ akik csak összekötetéseik lobog- 
tud intézkedni. Jegyet ad. Szabadje- tatásával terrorizálják ki a szabad
gyet. Két jegy, három jegy, négy jegyeket. Mert nem tartoznak na 
jegy, erkélypáholy, két jegy és tíz úgynevezett „jogosultak" közé. Csak 
jegy, száz jegy, szabadjegy . . .  sodródnak. Erőszakosan- Könyökkel.

Tizenöt perccel a kitűzött idő után Kézzel-lábbal. Holott nyugodtan vált
megkezdődik az előadás. A nézőtér hatn l̂lah Pénzért is jegyet. Még len
iéiig megtelt. A páholyok zsúfoltan. I ne. r(l Pénzük. ̂  Mert a film igazi sze- 
A jó helyek tömve. A szabadjegyesek- reIn??sei> akiknek már nem futja 
nek nem lehet rossz jegyet adni. — IQ0zD6xyre< akik munkanélküliek,
Megsértődnek. I vagy akiknek minimumra redukálták

Az igazgató a homlokát törli. , rendelkeznek
-  így megy minden nap. Minden vén f®6? T ’ ?mel3r&kelőadás előtt — mondja. ven kellemetlenséget okozhatnának a
-  Hát miért ad nekikf mozisoknak Azok, akiknek tényleg
-  Próbáltam nem adni. Bosszút ^

A többieknek, a hiénáknak pedig 
ne adjnak szabadjegyet. Hiszen tönk
reteszik. a mozikat. El kell küldeni 
okét. Ha nem akarnak pénzt adni a 
jegyért, hát ne járjanak moziba. És 
ha kellemetlenkedni kezdenek, a mo
zisok ne ijedjenek meg. Szóljanak ne
künk. Majd elintézzük a hiénákat. 
Bízzák csak ránk! . . ,

(-1  - r .)

T;. ,   TittMcy, VTJliy
hritsch). — A hetarcu ember (Misz
tikus tört. 10 felv.). Prolongálva.

(Nagymező-n. 22— 
24. T.: 220—98. 29Í 

u i  BBH m i n  - 50)A *-^8  folyt.
Á i í ^ i y i 8 i w ® , T aZ;at! n - «• 8- 10
firíi r i:« -* « i.m i,a i.oTA y?í<;  és unpep: 1—1 T folyt., azután 6, 8,

10. Inspiráció (Greta Garbó, Lewls 
Stone, Róbert Montgomery) — Flinnv 
-  Híradók. Vas. és ünnep d e 11- 
Skippy. (Jackie Cooper, Róbert Coo'

■ - vízjelzőszoig-álat. 
állásjelentés magyarul és németül 
12 ó.: Déli harangszó az Egyetemi 
templomból, időjárásjelentés. — Köz
ben: győri Parádi Jóska és cigány
zenekarának hangversenye. — Köz
ben: Hírek. — l ó . :  Pontos időjel
zés. — 2.45 ó.: Hírek. — 4 6.: Asz- 
szonyok tanácsadója. (Arányi Mária 
előadása.) -— 4.45 ó.: Pontos időjel
zés, időjárás- és vízállásjelentés, hí
rek. — 5 ó.: Révész Béla felolvasá
sa: 1. Sok kicsi keménylíalap. 2.
Palkó. — 5.30 ó.: A  Korái kamara-

Lilian Harvey, Conrad‘ “ ve id C  Lií 
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. fel 3-tol folyt. Vas. d.-e Bur- 
leszkmatiné. Arizonai hercegnő ‘ (sze
relmi regény; Ben Lyon). — Emil és a 
detektívek (diáktörténet). — Tinta 
Muki a vadállatok között.

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos 
utca 18. T.: 895-4.3, 897-07.) Előadás: 
5, negyed 8, fél 10. Szomb. és vas.: 
4, 6, 8, 10. Oberst Redl — az áruló 
(Theodore Loos, Lil Dagover) — Csak 
móka (franeia csemege 2 felv.) — 
Híradó.társaság egyházzenei hangversenye a ___ _

salétromutcai ref. templomból. Kar- IMPERIAL (VII., Demibnszky-utca és 
nagy: Árokháthy Béla. 1. Bach J. Aréna-út sarok. T.: 32-8—90.): Előad.:
Ch.: A gyermek Jézus. Bibliai kép LF.,1) v?8' ^i 3-tol folyt Vas. délelőtt
énekkarra, zenekarra, szólókkal, or-| Sz ^ L m a n néHa"rveyaniWilly &

—— R " p l f  PCill fi rr ( T r á n n  T>:  „ U r ,  i tganakontinuoval. Á  szólórészeket irxt •«, V TV r riiscn;.Kék csillag (Iréné Rich, Ralph 
i? orbes).énekli: Blank Hilda (angyal), Bog-1

dán Gyuláné (Mária), Kissházy Sári Tel.fTi-T^f): ETőadás^élT^'fM 8 
(Anna profetaasszony), Kuliffay Vas. 2-től. Az ideál csókja. -  Viktória  ̂
Imre (az egyik pásztor), Béibeky La-1 KAMARA (VII., Dohány-utca 42—44. T.:
jós (a másik pásztor). 2. Goudimel é^ ü ín en n a n -^ ^ s  6,in8ó 10i  VB« r'K . írja. ti.' , . /  , n « es. unnepnap. 4 , b, », lu orakor. Ne-.. ivet zsoltar-motetta (a capella)!| bantsvirág. (Hervé örökbecsű operettje 
I. Az Ur énnékem őriző pásztoröm; Anny 9ndra’ Alexander, Oscar
II. Oh seregeknek Istene... 3. Bach ^  Ĵ n êrrâ D íősz-) —
J. S.: A  keleti bölcsek. A  karácsonyi kultúrfiim.) -^Híradó. a ang°6

Petrovich). -  Pikáns" előélet (Sieg- 
híradóArn0' Camilla Hor“ )- -  Hangos

R XYAT -  Erzsébet-körnt

Balph Graves, Fay Wray.) _  Híradó. 
TATRA (IX., Üllől-út 63.)- Az exfeleség 

^ o rm a S h ca re r), __ Titkos'légió * 1 °g

(Teréz-körút 60. T.: 19—7— 
68.): Előadás: 5, negyed 

fél 10, vasár- ég ünnep- 
, ■*» 8, 10 órakor

Nebantsviróif. (Hervé 
örökbecsű operettje, fősz.: 

, Anny Ondra, Georg Ale
xander, Oscar Karlweiss, Hans Junker- 
mann.) -  Aranyásók Erdélyben. (Ufa 
hangos kultúrfiim.) — Világhíradó.

CORVIN ( V i l i ,  JóZBéf körút és Üllől-út 
sarok. T.: 88—9—88, 89—5— 84Aí Elő
adás: fél 6. fél 8. fél 10 Vasár- 
és ünnepnap fél 4-kor is. Fehér mámor. 
(Havasi tört. 9 felv., Hannes Schnei- 
der, Rudi Matt Európa-bajnokok.) — 
Hangos híradó.

URANIA (Rákóczl-út M. T.: 460—45 és 
460—46.): Előadás: 5, negyed 8. fél 10 
Vas. és ünnepnap: 4, 6, 8, 10. Glória 
(Brigitte Helm, Gustav Fröhlieh). — 
Bonny-egyveleg. — Hangos híradók.

,. 4  csdlagok sem maradnak örökké 
fiatalok. Pénteken, január 22-én Con- 
rad Veidt is belépett életének negy
venedik esztendejébe. Várkonyi Mi- 
há?7 ™ r̂ negyvenegy éves
volt. Willy Fritsdh egy napon szüle- 
tett ugyan Várkonyival, de tíz évvel 
később, tehát még csak 31 esztendős.

Nagy Kató és Lílian Harvey min
dig felváltva játsza a német és fran- 
cia verziókat. A Hercegnő adjutánsá
ban Nagy Kató beszélt németül, Li
bán Harvey franciául, a Táncol a 
kongresszus-ban fordítva történt. A 
Ronny című Kálmán Imre-filmo.pe- 
rettben ismét Nagy Kató játsza a 
német  ̂verziót és Lílian Harvey a 
franciát. Ami azt jelenti, hogy —. 
miután Budapestre mindig a német 
verziók kerülnek — a Ronny príma* 
donnája nálunk Nagy Kató lesz.

Abrahám Pál filmoperettjét, a Vik- 
tonát_ valamennyi vidéki mozi lekö
tötte es a múlt héten már a legtöbb 
helyen előadásra is került.

Mai műsor
NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Az ember 

tragédiája (B).
KAMARASZÍNHAZ: (háromn. 8) Porcéi- 

8) Bohémélet.VÍGSZÍNHÁZ: (8) Fizessen nacvsád 
KIRALTSZINHAZ: (8) Hawai S á la  
FÖV OPERETTSZÍNHÁZI (“  M ava°' 
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: (6. 9) Uj mfi-

AEgnőASSYÜTI SZINHAZ: (9) Ex-her- 
ROYAL ORFEUM: (fél 5 fél 9)

KW K ri (fél ^ “
SS h ^ d BtDT SZINPAÓ: »

Flókadminlsztráoló Csehazlovéblébani 
L i p a U jságiroda, Bratlslava, 

Hosszű-u. 13.
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