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Amolyan kellemes, egyiptomi 
hangulat terjengett vasárnap a 
Hungária-úton.

Nem is lehetett ez másként. 
Hiszen a hosszú, mogorva, egy
hangú tél után, mely a londoni 
ködöt akarta lepipálni Budapes
ten, végre felragyogott a nap. 
Egyszeriben kiirtotta azokat a 
tréfákat, bemondásokat, amelyek 
még a múlt héten időszerűk vol
tak s új, sokkal barátságosabb 
mázt adott a világra. _ , , 

Pedig voltak, akik sajnáltak.
Az egyik csoportban egészen ko
molyan fejtegette az egyik fut- 
balltudós:

— Annyit hallottam már arról 
az angliai, nevezetesen a londoni 
ködről. Azt is olvastam, hogy 
még a mérkőzések lejátszását is 
lehetetlenné tette múltkor ez a 
szörnyű valami. Azt reméltem, 
végre láthatok itthon is egy ilyen 
ködös, londoni ködös mérkőzést. 
Esetleg félbe is szakítanák, gon
doltam s itt van, ez a vége.

—  De mi hasznod lenne abból, 
hogy olyan kellemetlen ködben 
kellene játszani a csapatoknak?

—  Érdekes! Nekem ne jöjjenek
azok az angolok a klimatikus, 
meg a nem tudom én milyen ki
fogásokkal. Látni akartam, hogy 
mi is pipálunk olyat, mint Lon- 
don! . ,

El lehetett gondolkozni a dől- 
gon. A pesti ember nem szeret 
csodálkozni. Neki nem tud újat 
mondani sem London, sem New- 
York, sem a Fokföld, sem a ja- 
pán-kinai háború.

Miért lenne tehát Londonnak 
olyan nevezetessége, amilyen Bu
dapestnek nincsen? Miért ne las
súnk mi is ködös futballm eccset!.

Nem igaz? *
Meg lehetett állapítani, hogy a 

különös vággyal és kívánsággal 
kevesen voltak mindamellett el
telve. Sokkal többen örültek a 
napsütésnek, a kellemes időnek.

Csak azok csóválgatták a fejű-

annyi helyzetet kihagytunk 
szólt Kalmár. ,

— Nem! Az, hogy Egyiptomban 
már majd bírjátok a sarat! Ott 
úgy sincs.

Nem mindenütt süt a nap...
Az egész pálya jó  kedvre derült 

—  amint mondom —  a napsütés 
nyomán. Az állóhely oldalán külö
nösen kellemes volt ez a napsütés, 
hiszen odatűzött, oda mosolygott 
a futball sok, igazi rajongójára.

A nagy tribün azonban árnyékot 
vetett s alája nem jutott el a nap
sugár. Ott állott az egyik padsor
ban Takács Géza Szedlacsikkal, 
meg egy-két játékossal s kissé 
szomorkásán nézte a játékot.

—  Mi az, Géza, csak nem fázol 
ebben a jó  időben? —  szólt oda 
valaki. —- Hiszen süt a nap!

Rám nem süt mostanában, 
csak azokra —  mutatott Géza a 
pályára. —  Én kettes lettem a 
túrárajelölésnél és csak egyesek 
mennek!

Szerénytelenség

Futballista öröm
Nincs nagyobb öröme a játékos

nak, mint a jó  cipő. Van, aki az 
újat, szereti, van, aki a regihez 
ragaszkodik. Van olyan játékos, 
aki az elnyűtt, kopott cipőjétől a 
világért sem akar megszabadulni 
mert azt hiszi, hogy vele a tudá
sát is elveszíti.

Kalmár — úgy látszik —  szin
tén azok közé tartozik,__ akik nehe
zen válnak meg a cipőtől. Az öl
tözőben olyan szeretettel néze
gette, mutogatta az újjáalakított 
cipőjét, mintha valami nagy kin
cset kapott volna.

—  Most már tíz évre el vagyok 
látva cipővel — mondta ragyogó 
arccal.

—  Mi az, olyan keveset akarsz 
tíz év alatt játszani? —  epéske- 
dett valaki.

Csend~ sy de widátn búcsúz* 
tatás a Keleti pályaudvaron

E lin d u l a válogatott csapat Egyiptomba
Saját tudósítónktól

LSoyd -p in ce  etterem
IV., Wurm-utca 2. »*., a Dunakorzónál
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ket, akiknek valamiféle közük volt 
a játékhoz. A játékosok, a vezetők. 
No, meg Taki, az MTK-pálya 
gondviselője. Az MTK-val hama
rosan el is intézte a dolgot, hogy 
a tervezett előmérkőzés maradjon 
el, mert ha az amatőrök feltipor
ják ezt a pályát, utánuk mar 
aligha lehet játszani rajta.

—  így  legalább addig tűrhető- 
aek látszik —  fetjegette valaki —- 
amíg a csapatok rá nem mennek!

—- De mi lenne, ha másokra 
hallgatok —  magyarázta Taki. -— 
Azt mondották, hogy nem kell le
tolni a havat a pályáról. Mások 
meg azt tanácsolták, hogy az 
utolsó szemecskét is le kell tolni. 
Hát én a középarányost vettem.

—  Szóval te is aranyközéputas 
vagy!

—  Ebben igen. Mert ha sok hó 
marad a pályán s ilyen olvadás 
lön, akkor régen rossz. Hâ  semmi 
havat sem hagyunk rajta és meg
marad a fagy, ahogy azt várni 
13 lehetett, akkor a fagyos talajon 
n®m lehet mozogni. Ezen legalább 
^égis lehet annyira, amennyire.
, Mi tagadás, Taki elmélete igaz. 
A pálya azonban —  hiába volt 
mmden tapasztalat és igyekezet 
~7 nem kaphat kitüntetést a va- 
sarnapi mérkőzés után. Legjobb 
“ Hapotban azok a részecskék vol-
kéií ttmelyeken a k°P °^  ^  - * •
r £-mi azt mutatja, hogy a fut- 

^Pályáknak füveseknek kellene
lenniük!

Az öltözőben eleinte gyéren 
gyülekeztek a játékosok. Híres 
volt még csak ott néhányadmagá- 
val, mikor a szövetségi kapitány 
is megérkezett és a többiek felől 
érdeklődött. Tréfálkozva ígért 
egy et-mást a későn jövőknek, mire 
H iu s  legénykedett szokott tréfás 
modorában:

Nem baj, kapitány úr, elegen 
leszünk azért!

—  No, veled esetleg elege lesz 
a közönségnek!

—  Nem lehet! Tudja, kapitány 
úr, hogy engem az Arsenalhoz 
hívtak a héten!?

- Ezt még nem hallottam.
—  Bizony, azt Írták, hogy kevés 

a nézőjük, menjek ki én is!

Szerény kívánság
A  játékra készülőknek kék

fehér ujjast osztottak ki. Egymás
után húzta fel Avar, Dudás, Tán
cos, Lázár, Sárost és a többiek. 
A  ferencvárosi és újpesti játéko
sok természetesen nézegették, ho
gyan áll ez a szín nekik. A  vörös 
Taká.cs egyre biztatta őket, hogy 
nagyon jól áll. Senkey is meghal
lotta a biztatást, mire nem tudta 
megállni a következő megjegyzés 
nélkül:

—  Bár rajtatok maradna a kék
fehér trikó! Egész jó  csapattal 
kezdeném a tavaszi szezónt!

Tavaszi meglepetés
Mándi már régen arról neveze

tes, hogy a bekkjatekból szívesen 
törölné a nagy rúgásokat. Ahol 
csak lehet, elkerüli azt, hogy erő
teljesen kelljen rúgnia s mivel 
nagy a rutinja, többnyire sikerül 
is ez.

A  vasárnapi játék elején azon- 
' bán rögtön a kezdés után a leve
gőben szállt feleje a labda. S 
Mándi hatalmas rúgással küldte 
vissza az ellenfél térfelére.

Áz egész nézőtér kacagva mo
raj lőtt, egészen meglepődött.

—  No nézd est a Mándit, így 
megerősödött a télen! ?! ^

__ Naiv ember —  szolt a má
sik. _  Nem tudja, hogy a Man
dula minden évben újra virágzik. 
Még hozzá kora tavasszal!

Gyengédség
Egymásután kerültek a játéko

sok a dörzsölőpadra. Amikor Sá- 
rosi nyúlt végig a pádon, Kalmár 
odament s a centerhalf fejet fog
ta, úgy babusgatta.

A többiek meglátták a jó  ba
rátságot és ezt a gyengédséget, 
mire valaki így epéskedett:

—  Mi az, Gyurka, téged talán
otthon is becéznek? . . . .

—  Azt nem. De a Jenő tudja, 
hogy ez a pád kiszívja az ember 
fejéből a tudást, azért vigyáz 
rám a túra előtt.

Turay bánata
Turay a kályha mellett üldö

gélt. Mikor az osztrák fiúk is be
vonultak a szomszédos oltozobe, 
egyszer csak felkerekedett és át
ment. Megszólított valakit:

—  Mondja csak, melyik a ü i-
den? „

—. Hiden a WSC-ben játszik — 
világosították fel.

Turay nem jött zavarba. Nyu
godtan visszament a kályha melle 
s üldögélt tovább. Valaki Húzni 
akarta az eset miatt s így k^dte: 

—• Jóska, azért ne búsulj! Nézd 
meg a Franzlt a Hiden Helyett.

—  Hát azt hiszed, a Hidenért 
búsulok?

—  Hanem?
—. Eddig annak örültem, hogy 

ebből a kellemetlen télből elme
gyünk egy kis napsütésbe. Hat 
láttál ilyet, kisüt a nap, mire el
indulunk. Most már nem is igen 

,éri meg az a tengeri űt az $gé-
Talán az a szerencse, h o g y ' H« “t!

Különös tulajdonság
Aknai jó  ideig nem nyúlt lab

dához. A félidő nagyobb része 
már elmúlt, amikor végre kapott 
labdát. Ekkor azonban sokan meg
lepődtek, hogy a válogatott kapus 
szabálytalanul hordozza a bort.

__ Nézz csak oda —  szólt va
laki. —  Az Aknai nem eresztette 
el a labdát, úgy érinti a földhöz, 
ez szabálytalan.

—  Egyiptomban biztosan lefúj
ják majd!

—  Ott ilyent nem csinál —  folyt 
tovább a vita.

—  Miért nem csinálhat?
—  Azért uram, mert ott nin

csen sár. Aknai pedig csak a sár
ba tunkolja a labdát. Ez az egyik 
érdekes szokása!

Földrajzi ismeretek
Híresnek nagyon rosszul ment 

a játék. Különösen az első félidő
ben járt rá a rúd. Hiába kapott 
jó  labdát, sorra elrontotta, mert 
nem birt a talajjal. Elcsúszott a 
döntő pillanatokban s oda volt a 
helyzet, a labda.

Az egyik ilyen sikertelen eseté
nél nagy hangon kiáltott be az 
állóhelyről egy suhanc:

—  Kicsi, jó  lesz vigyázni, mert 
ott Kínában majd nem lehet így!

A hangoskodó háta mögött han
gos kacagás hallatszott, mire 
észrevette, hogy valami rosszat 
mondott. Tehát javítani igyeke-
zett: , , ,

—  Majd a Salem elbánik veled 
ott Kairóban, vagy hová fenebe 
utaztok!

őszinte kritika
Néhány igen nagy helyzet ma

radt ki ezen a mérkőzésen. Az 
egyik legnagyobb az volt, amit 
Kalmár a második félidőben ha
gyott ki, mikor pár lépésről éle
sen Franzl kapuja mellé vágta a 
labdát. A  nézőtér felhördült, va
laki meg elbúsulva kiáltott fe l:

—  ó , te Stecovits!
Az illető a Fradi egyik régi 

i vezetője volt.

Szerencse!
Mikor a játékosok sárosán, fe - 

ts Hevonultak félidőben az öl- 
tJ+* i szinte mindegyik ezzel le-JJcXt Qg .
fl,TT Ezen a talajon nem lehet
•tutbalozni!

P^os-O pata  Zoli, aki angol 
púkkal a. szájában szintén ott 
" a sok látogató között, mind- 

J rt tréfára fordította a szót.
Azért máris szerencsétek

A legtisztább játékos. A Postás-
WSG barátságos mérkőzés végén minden játékos piszkosan, sárosait szaladt le az öltözőbe, hogy lemossa magáról mindazt, ami a játékban ráragadt. Csak egy, a Postás kapusa, Kristóf lépdelt lassan a lejárat felé. Neki nem volt sürgős a fürdő, ff maga is. meg a meze is tiszta volt. Egyszer sem vetődött a labdáért!

* Hyperol szájviztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtleníto.

Hírek a Vérhalomból: Majsa és
Löwi I., az újlakiak két régi játéko
sa, hosszú pihenő után ismét sorom
póba áll.

* Súlya nem növekszik, ha tengeri
sóból és szibériai fenyökivcmatbol alio 
é(\ 'P i la v m t  tesz fürdőjébe.

Csak háromnegyed kettő után 
indult az Egyiptomba készülő „vá
logatott”  csapattal a _ belgrádi 
gyors, de már dél tájban meg
szállta a keleti pályaudvar étter
mének különszobáját az expedíció 
ebédelő csoportja. Aki nem tudta, 
hogy hol tanyáznak derék futbal
listáink, az már értékes útmutatót 
kaphatott a külső folyosón egy 
feltűnően csinos hölgyben, akinek 
arca hirtelen vált _ mosolygósra, 
amint az étterem ajtaja megnyílt 
és megjelent Újpest kiváló kapusa, 
a délceg Aknai Jancsi.

Amikor bemegyünk a terembe, 
ott látjuk a hosszú asztal körül 
Kővágót feleségével, Turayt, Tán
cost, Kalmárt, Barátkyt és Új
várift. Lázár édesanyjával ül kü
lön asztalnál, velük van Sárost 
Gyurka is, aki kis ibolyacsokrot 
kap gomblyukába a Lázár-vuimjí- 
tól. Bezzeg Híres már fiatalabb 
korosztályoknál szerzi be virág
szükségletét.

A  vezéri asztal körül egyelőre 
még csak a Langfelder-család ü! 
Zsoldos Andornak, a PLASz al
elnökinek társaságában. Patyi bá
csit elhívják az asztaltól. __ Vesze
delmesen csinos hölgy kéri meg 
egy apró csomagnak megadott 
egyiptomi címre való szállítására. 
Blum Zoli, Avar és Mándi enge
délyt kért és kapott az utolso 
ebéd otthon való elfogyasztására.

Most Arányi, az újpesti vezér- 
szurkoló, most már alelnök is 
megjelenik és nyomában nagy 
csomag. Minden újpesti játékos 
kap egy fehér pullovert, minden
kinek jut egy-egy lila-fehérzomán- 
cos cigarettatárca.

Táncos meg is jegyzi:
—  Ez rendes ember!
Mariássy Lajos szövetségi kapi

tány felszól az ebédje mellől:
—  A Jaksiért hányat adnál? 
Arányi úgy tesz, mint aki nem

hallja a megjegyzést és szép irónt 
nyom Mariássy dr. markába. Tu
ray hirdeti ki most, hogy „lehet 
jelentkezni az FC-be!”  Gyengéb
bek kedvéért: a Fekvők Clubjába.
Ide tartoznak ugyanis a tengeri 
betegek, akik nem mennek le az 
ágyról, csak amikor áldozni kell 
Neptun istennek. Turay persze 
fölényes, ő már megszokta. Kétr 
szer volt Délamerikában, egyszer 
Egyiptomban. Ez lesz a negyedik 
nagy tengeri útja.

Közben nagyban megy az 
autogramgyüjtés. A  legkisebb 
pikkoló is szorongat a kezében 
néhány levelezőlapot, amiken már 
egymásután sorakoznak fel a hí
res aláírások. Goda társaságában 
most befut Borsányi is, akinek 
egyetlen gondja, hogy ráér-e még 
megnyiratkozni.

Dudás feleségével és annak hú
gával vonul fel. Dudasne nyomban 
kiönti szívét LángfM erné  előtt, 
ez már a futballistaasszonyok sor
sa. Amint Dudásné ezt imigyen 
illusztrálja:

__ Ha megkérdezik az utcán
„No, megjött már az ura?” , csak 
azt válaszolhatom: „Már el is
ment.”  . , , Tr.

Széles jókedvvel vonul be Víg, 
aki titokban odasúgja mindenki- 
nslc *

—  Kijöttem, hátha lekésik va
laki a tizenötből.

Vig volt ugyanis az a plusz 
játékos, aki ment volna, ha . . .  
De ez a ha sehogyan sem akar 
bekövetkezni és Mariássy dr. rö 
videsen a „mínusz”  előnevet ado
mányozta Újpest itthonmaradó 
derék fedezetének.

Mándi Braun Csibi kíséretében 
jelenik meg, vele már majdnem 
teljes a létszám. Csák Fodor Hen
rik dr. hiányzik, de rövidesen ő 
is bevonul családostul. Nagy halló 
köszönti, mert szép, világos új 
kalap van a fején. Fodor sietve 
nyugtatja meg az örvendezőket, 
hogy csak frissen vasalt a kalap.

—  Már a múltkor is megírtak 
rólam, hogy új kalapom van —- 
mondja Fodor dr. —  még m ajd 
felemelik a látszat alapján a jö 
vedelmi adómat. Ha valaki meg 
nem tudná, ki a menezser, rögtön

rájöhet, amint Langfeldcr hang
ját hallja végigsivítani a termen:

__ Hol az irattáskám ?
Még egy-két új útlevél kerül 

bele a táskába, mert önkéntes kí
sérői is vannak az egyiptomi ex
pedíciónak: Antal, az Egyesült 
Izzó mérnöke és Steiner Sándor 
is Egyiptomba tart a csapattal.

Avar vonul be utolsónak fele
sége karján. Megkérdezzük, hogy 
jó  yolt-e az ebéd, mire a fiatal 
menyecske elárulja, hogy káposz
tás kocka volt, ez a Ricsi kedvenc 
gIgcIgIg.

Patyi bácsi kiadja a jelszót:
—  Fiúk, indulunk!
Mindenki felszedi a holmiját és 

megindul az egész társaság a per- 
ronra, ahol vár már Bereczky 
Waldemár mester által fentartott 
öt fülke. Ahhoz képest, hogy III- 
Osztályon utazik a csapat Belgra- 
dig, elég jó  helye van.

Künn a perronon áll mar Asch- 
ner Lipót, Újpest elnöke, éppen 
most érkezett Berlinből, Aschner- 
né is ott van „fia i” között és nem 
mozdul el a vonattól, amig az el 
nem indul. Most már gyorsan sza
porodik a búcsúztatók serege. A  
Ferencvárosból Mailinger elnök, 
Weisz Pista bácsi, Pataki Mihály, 
Klement Sándor, Kovács Fukszi 
tárgyalja meg az utolsó ügyeket 
Blum Zolival. A  játékosok közül 
Takács 1., Kohut, Szedlacsik, Ber- 
kessy, Obitz, Siflis, Cseh 11. jött 
ki a jó  pajtások búcsúztatására.
A  régi gárdát Bihary, az egykori 
kapus képviseli. Ott van Faragó 
Dajdi is, aki edző-ügyekben merül 
fontos tárgyalásokba Blum Zoli
val. Az edző-gárdából még Senkey 
Ica, Takács Béla sürög-forog a 
nagy útra készülők között.

A Hungáriát Preiszmann, Bo- 
dánszky dr., Kisfalvi dr., 'Wagner 
háznagy képviseli, Újpest részé
ről ott látjuk Maros alelnokot, 
Kiss Zoltán főtitkárt. A  közép- • 
blokkból csak Zemplény dr. jelent 
meg. az ő sasszemei nyomban 
észrevették, hogy a nagyegyletiek 
hevenyészett értekezletre vonultak 
vissza a vezetőségi fülkében. 
Tényleg visszavonultak pár perc
re a vezérek, de mint jó  diploma
tákhoz illik, a felvilágosítást ké
rők csak azt hallhatták tőlük:

—  Á, csak az utazás részletei
ről volt szó.

A  beavatottak azonban nagy 
sakkhúzásokról tudnak már, amik 
a közép-blokk ellen irányulnak és 
a közeljövő politikai színteret han
gossá fogják tenni.

A  klubpolitika azonban hamar 
háttérbe szorul, megjelenik az 
MLSz hivatalos búcsúztató kül
döttsége: Rosenberg Emil dr. al
elnök, Kenyeres Árpád főtitkár és 
Nagy Marcell pénztáros.  ̂Nincs 
ünnepi beszéd, csak barátságos 
kézszorítás és őszinte jókívánság, 
végül —  két üveg gyomorerósíto 
a tengeri útra. Az egyik üveget 
Mándi, a csapatkapitány kapja 
kézhez, a másikat Kalmár Jenő 
az ifjúság nevében veszi birtokba.

Közben kiderül Kenyeres pech
je is. Szombatra virradó éjjel 
gyomormérgezést kapott, ami 
olyan alattomosan támadt rá, 
hogy képtelen volt Pozsonyba el
utazni. Ezért maradt el a magyar- 
béketárgyalásokról. #

Utolsó búcsúztató gyanánt Csa- 
nyi József dr., a PLASz társ
elnöke jelenik meg, most már csak 
pár perc hiányzik az induláshoz. 
Nagy vigalom támad most, mert 
Békés mester „véletlenül”  elcserél 
két zászlót s Rosenberg dr. gomb
lyukába kerül a zöld-fehér zász
lócska, mire az európai egyensúlyt 
csak úgy lehet helyreállítani, 
hogy viszont Weisz Pista a kék
fehér zászlót tűzi ki.

De most már minden induló 
felkapaszkodik a lépcsőkön, mert 
megszólal a hívó sípjel. Utolso 
kézszorítások és ölelések . . .  Patyi 
bácsi, mint gondos menezser utol
sónak libben fel a kocsi ajtajához 
és lassan gördül ki a vonat a csar
nokból. Egyiptom felé és —• ami
ben szilárdan bízunk —  új sike
rek, dicsőség felé!

u élU ü l ű ces &z, ottU aua



nem jönnek, Bécs ad
csapatos a Csikóknak
február Síidére

!£nU!J£P« " !?£  a verse ,'y  a munka tó
ért" I  kl i Ud tS b?  íf 's o x n i a futball- ért ez a kozepblokk program ja

Ha a délnémetek
fsar

- -  Saját tudósítónktól

SSSsHStWSk'í££ ,w» r £ ;s  ‘„ t i S K 81' C5et- ’ ‘ ' fa
^ , S Cart azoktf -  ,  akiknek ma- ETSC M1LL— CsTK MILL Cse- guknak s,ncs, csak felelőssé tesz-1 pel, 11. ’
i z , k az. elkövetett mulasztásokért RUAC—Compactor, Teve-utca 
a szövetségben divatozó rendszert, H. ?• Utca’
ameiy csak a nagyok érdekeit tar- I MÁVAG—BTC, Kőbányai-űt fél 3 
tóttá szem előtt, a többiekét nem. I KomJ>ináIt 1.

• ¥,Z1P ~ f oroksár’ Hungária-út, 10.
Itt említjük meg, hogy a közép- út 9 kombmált-BT, Hungária-

plokk tegnapra tervezett végre- Törökőr X  kér r r  ti , -
hajtóbizottsági ülése Reichard út, 3 -1  n . 1 FC> PMtl Hatar’  
Uttó elnök gyengélkedése miatt Uránicu-UTE vegyes, Megyeri-út 
elmaradt s a szerdán este 7 órára 10- — W . 8. ’
összehívott teljes ülés előtt tart-j _ ,5 4 9 1®. J f t r F S C . MILL, Sorok-

A profiszövetség főtitkári szo
bájában most. még kisebb a for
galom, mint egyébként a téli 
holtszezonban, hiszen Fodor dr. 
a ótitkár útrakelt Egyiptom 
fele a válogatottal. Azt hinné az 
ember, hogy távoztával teljesen 
kihalnak a profifutball berkei s 
megáll az üzem. De erről szó 
Sincs. A középblokk szerint any- 
JDi a futballsport teendője, 
hogy nem adhat magának négy
hetes _ vakációt. Sürgetnek az 
anyagig gondok, közeleg a tavaszi 
bajnoki forduló, előzőleg itt az 
egesz február hónap, amelynek

t Z *  m , ef ^ e- ka a délnémetek em al nak kötélnek, az osztrá
koktól kapunk csapatot, miután 
az_ osztrák-—magyar feszültség 
mar megszűntnek tekinthető s az 
osztrák szövetségtől máris ígére
tet kaptunk, hogy február 21-én 
megfejelő csapatot állít ki a 
Csíkok ellen Budapesten.
, k)e ,a februári programon 
kívül megkezdtük a tárgyalásokat 
azoknak a kapcsolatoknak a kiépí
tésére is, amelyeket eddig-el-

ják majd meg.

_  H t w

sári-út, 10. Bíró: Soós.
BSE—Cs. MOVE, Csepel, fél 3. 

i « —Bpárta i fi ;  Millenáris,I 9. — MILL, 11. _  II. 1.
ZSE—KIT, Öv-utca, 12.

!cer- SG, Budafoki-út, 
(GSE-pálya), 3. — Ifj. 1.

K AO E -E TC, Soroksári-út, fél 8.

Hungária« MILL—ETC MILL, 
Soroksári-út, fél 12.

Húsos ifj.—ETC ifj., Soroksári- 
ut, 8.

KTK—SSC, Gyömrői-út, 3. — II. 1. 
, ,5 4 5  */Í'—PTBSC ifj., Gyömrői-
Ut, ZO,

KTC—Drasche, Ceg!édi-út, 3.
Ifj. 1.

Budai ,41”—.Féltén, Budafoki
u l  10.

Elektromos—BTK, Latorca-utca, 3. II. 1. — Ifj. 11.
NJTC—Menekültek, Zágrábi-út,

fél 11. — II. fél 1.
NJTC MILL—Orv. Műszerész, 

Zagrábi-út, fél 3. —  Ifj. fél 9.
Fér. Törekvés vegyes—EVSK

vegyes, Gyáli-út, 10.
ATJC II.—BTVK II. Rákospatak, 

fél 11. — Ifj. fél 9.
Kelenföld—FSC, Kelenföld,

II. fél 2.

___________ Kedd, 1932 február t.

3.

A  m a i fu fk a llm ő s o r
Barátságos mérkőzések

hanvavoh’» eamg ' ek I „ Híin/ dm^-R<ikoskereszturianyagólt a PLASz. A nemzetközi Hungária-ut, fél 10.
bizottság javaslatot dolgoz ki, | Rákosligeti AC, Hungária

Mi
TE,

I1?# ? a szövetség a legszélesebb I ^  12. — Kombinált 2.
Soroksár—8AC, Soroksár, fél 3

fél 3.

-------- is újból meg
kell cáfolnom azokat a híreszte
léseket, hogy a középblokk tevé
kenysége a nagyegyesületek ellen 
irányulná s hogy a nagyegyesü- 
letek jogaiból, esetleg a bevéte
leiből akarna valamit is elko
bozni. Csakis arról van szó, I Nem foglalunk állást annan 
te°nni 3 k° Zepblokk jóvá akaria irányban, hogy a májusi mérkő-

zea őszre halasztásával csináljunk 
feladat terén helyet a naptárban ennek az Olasz

ország! barátságos válogatott mér-IrnTooM aIi- __ * ...

, V a s á rn a p i 
barátságos mérkőzések

a szövetségi „CXI
észlelhető mulasztásokat.

ne^ c t í Uk' -h?gy , a szövetség I a májusi’ termihushoz'való^raga's?' 
e csak egy iranyoan, hanem kodás nem egészen indokolt^ hí*S ít . 'SSBSS. -*0

a szóban forgó októberi idő 
pont számunkra feltétlenül 

előnyösebb,

következik a pozsonyi 
hiábavaló  út u tán?
Sürgősen el kell intézni az osztrák 
meccs ügyét, úgy hogy se Ausztria ön
érzetén, se a magyar érdekeken ne 
essék sérelem

-  Saját tudósítónktól —

S n S ' í l f '  “ embet“ 5“  rosfi! I döntést, A békülfenyHsslsp-
— DehogyI A gyomrommal volt

baj. Szombaton hajnalban olyan he- ■ttosenberg ölelnek optimizmusa 
vés gyomorgörcsök leptek meg, hogy f í etre megvigasztalhatja
nem mozdulhattam ki hazulról. a«oh,at, akik  ̂csalódtak a pozsonyi

Rosenberg dr., a pozsonyi' békéi- I u, , zaa. fredmeny ességében. A csonka 
1 tt n' ±u' „ „ „ „  I tets küldöttség egyik résztvevője ér- dele9actóures kézzel tért ugyan haza,

abban az TTX Remény BBFC, Lenke-út, 3. kezik éppen s ő is érdeklődik, hogv I 'B anrfak, a reJl felfogásunlmak a 
1 i-T/  'j c  í v  mi is marasztotta itthon a főtitkárt I 13 valami, hogy az oszt-

L  J,er‘ SzC5 — C< óhegyi-út, 2. s hogy miért nem küldött valami ér- r .r  szívesen kimásznának ebből
tt F£ ? r T- El.ore’ Eorinyák-utca, 3. tesítést. az tifyből, csak azt a hidat keresik,

--------------- - 6VÜ .awKiaoLr mpr i v í F ’ v  .í®1 — Azt hittük Csányiyal, hogy csak I önérzetük teljes épségben
kőzésnek, de megjegyezzük hnc™ Kc' r^V(í/TJ,t Gyöngj'ösi- ürófálsz és majd csak előkerülsz Vle,lett.. visszavonulhatnak.
a máiusi A  h0gJ I 4  -  Ik valahonnan vonatindulás után, de shzép a ^ovetségi szolidaritás,

Jurul TE ifj.—Kelenvölgyi SC ifj., I hiaba vártunk. Miért nem értesítet- 8ZeP ' hf9V nem hagyták cserben a 
fái 11. tél? szövetségi kapitányukat, aki ünnepi

Tf 55 .4H—MSC, ̂  URAK-pálya, fél 3. — Először is nem volt kivel, más- I *z6noklataban el találta magát ga-
• p w il' — j 1- 10- __  részt úgy sem értem volna vele sem- ^ Prf rosm,’ ,{e m?st már igazán ide-
BM1E—VI. kér. SC, Budafok, fél mit. ?/» kagy felhagyjanak a truccolással.

' R vk r  w l'rT" Ifjó 1-1- (Megemlítjük, hagy a főtitkár I 4® , v,e*et8i is megtehetik az
Tf 1 ?C— WSE, Szonyi-ut, 3 hiánya miatt bizony a magyar kép- osztffJc°knak azt a szívességet, hogy

B v l r  M n v r  c  V I T ™  Uem tudták ^  laposan . nyújtanak nekik a fel-
BVSC MOVE—ÉMOSz, Szonyi-út, { képviselni a magyar álláspontot. eme} t. f eV<jl való Rüakwcirtslcon- 

, Kenyeres felel:) \zentnerunghoz, de gyorsabb intéz-
n\f— \/tt Amatör. I tn-x____a__., - . . . .  I kedést s egészen szűkkörű, de jól in-

/  á  l x  T.V: f  J 1? ± a e  .  . . _ /

a műsorát ki kell dolvn7-m'- r.;r,ó„ wZI- ~ ----------19 “  *c8°ic.eseDD
több idő a pih-enésrp I a propagandát kezdje meg ősz- 1 d — ,A “ ' 161 s

Hogy a közénhlnkk SZe,3' e£yef3ületeinek egyformán | TJTE, Lágymányos, 3.
élénken ö t V8!! .  érdekéb^
serkentő szavát, kitűnik a blokk kölcsönnek az ü^ve “ T -  Turul TE kombin&lb-TSC kombi-vegrehajtobizottsági tagjának ugye, ami szanalna nalt, Gyöngyösi-út fél 3£ 5 ^ “* *>á«pste%í £*“•"* mégl p.

—  Legelőször is újból meg I 0,asz°kban megvan a
hajlandóság a 300.000 lírás 
kölcsön folyósításihoz, hi
szen egyetlen olaszországi 
válogatott szereplésünkön 
megterülne ennek az összeg- 

nek a legnagyobb része.

Erzsébet-Etc EC—P. Rákóczi,
| utca, 10.

1l?P ' Népsziget, fél 3
| 8 ^ ^ n ^ fé ? ÍqFMTK Népszi^et> I

Amatőr, Nép- 

-MTC vegyes, Nép

Ebben a kijelentésben vád 
foglaltatilc: hogy eddig ez nem 
történt így. Ez a vád azonban j ~ ™ ,
jogos. Bizonyítja ezt az osztrák mint a májusi, hiszen októberben 1

m  sasa ü w t e  a íííu s ító ss
b“ r e” elt ben”  “ *>™> * " & « ■ P

B u r h f ^ f 11 merkozé.séért s amit —  Még egy érdekes lépésre ké- sziget. i i “W “  
ha megkaphatott volna, szül a közép-blokk. Legközelebbi Hálókocsi—SzTE Szemereteleu 3
ha idejeben elintézi azt az aján- végrehajtóbizottsági ülésünkön el «• L ^zemeretelep, 3
Utót, amelyet hozzá intéztek. | határozzuk, hogy összehívjuk L , U M TE-P. Remény, Szent László

(nem a menezsereket, hanem) <;.?• ~  IJ- f ®l 2. — Ifj. 1.
| az elnököket, n . í  ™ *  Rákospatak- 3-
akik súlyos összegeket áldoztak Horthy MiMÓS>
csapatukért, a futballért s akiket Útn% Pe ) ’ 3‘ 
senki sem gyanúsíthat meg azzal, ú t ° i ?  veyyes—Borosok, Vorösvári-
koboznim áR Ím^ f ní ét T,akarják e1’ Sörösök vegyes—Eilatomgát, Vö- Kobozni. Reméljük, hogy össze I rösvári-út, 9.

h°|41 H^fvmegi Kiss Pált, Kosos SC vegyes—MöSzTK, Béke- 
Hodobay Sándort, Kopfensteiner j utca, 1. — Ifj. 111 ' : i f  1 _ (*« > ,1 IP. Tx.

Tény, hogy az ajánlatot”  mTTs 
megkaptuk, ugyanúgy, mint a 
svájciaktól is a decemberi mér
kőzésre vonatkozólag, de addig 
feküdtek az ajánlatok nálunk 
valaszolatlanul, amíg a frissebb 
osztrákok mindenütt elénk kerül
tek. Most az 55.000 schillingnek 
legalább fele az osztrák pálya 
alapot gyarapítja (akinek pálya

szén a l e S b r i r i n ö M ' i S S S Ü '  f T * *  ^ p / g T t  k M l n f  M L t

g y L  mindenki vele mirő is lesz síó Z  ” 7  jelmt szdmunk™ hátrányt 
Mire Rosenberg S t :  W e U ü e n T ^ T t é n Z y
-  Hát ami azt illeti, az adott lám )  to^énjék már va-

Vasárnapi eredmények
Barátságos mérkőzések

Menekültek vegyes—FTC vegyes
3:1 (1:1). Üllői-út. Góllövő: Gau-

aiapot gyarapítja (akinek pályá-1 vándort, Kopfensteiner i utca> 1- — I#j. 11. ' "T iT ^ k e f  TK
l* ! t n: 7 , egkaPja a részét ebből Lanczy Bélát a fővárosi R Felien vegyes-Filatorigát ve.7J/M)U om;tc ÍH rófM ü^r '^ L i ü o i S - '
az alapból javítások eszközlésé- elnökökkel együtt, továbbá a Bl^ okl-út- fél 1- tót. A  góliépe^bb csaoat^TeSr, o
re akinek nincs, annak tártaié-1 nagyegyesületek vezetőit s az L J IT E v e g y e s -F e lt e n  II., Buda- melteu ctőzU le Luiéko\a7klóU ó 
koljak,^ hogy majd segítsék ezzel egyesületi vezéreken kívül az OTT | f  , . . .  „  ellenfelét. Góllövő: Máté (2), Guidi,
is az építésben) s nekünk csak j képviselőit is, hogy ők is legyenek n  m  1 S"etff 6rt’ óhegyi-ut, fel 3. Mészáros és Müller II., I1L Schubert 
az az elégtételünk marad meg, tisztában a profiegyletek zömé- ZSE—BAC ttv iitz-a esi 0 I ** Kűrösi-
hogy mi annakidején sürgettük nek keserves helyezetével. Hiszen III. kér T K -B  Maauarsón \ NJTC vegyea-NSC vegyes 3:1 
az elmtezest. | a kozepegyesületeknek sneciólis 1 Bodor-nte, s _  tt 1 MaM arm3> (2:1). Zágrábi-út. Bíró: Noé II. Gól

Tévésén emlegették nálunk, 
hogy az osztrákok „lelőtték”  
Genfet, Párist. Be kell 
vallanunk, hogy egyszerűen 

fürgébbek voltak.

raa meg, * pronegyletek zomé-
sürgettük nek keserves helyezetével. Hiszen

a közéPe?y esületeknek speciális j Bodor-utca, 3. — II. 1 1 ---------------- -—  ___
•kérései is lesznek az OTT-tal OTE—Schmoll, Vő rösvári-út fél 3 lö7 ő: 0dri' Neubauet és Vuosotics,

. fél 1. ’ ' | Uh Gerglts. Reális eredmény.
” ...... ”  vegyes—NSC vegyes 1:0

szemben (hogy például a legkisebb H. fél 1. .
megadóztatható bevételnek 500-róJ e Kéve MILL—Diadal, Pozsonyi- I .hunyadi
2000 pengőre való emelését em ^2* I ■
lítsem). Végül meghívjuk a sport B E  AC— VIII. kér. SE, Lágymá- L  5:2 {2:1)- Bn' a valószínű csapat:-  - -  ---------  .barát p o lit ik u so k a t íft ™  ny°s> 3- ~  H. 1. dafoki-üt. Bíró: Mogyorósi. Góllővő: Szabó — Nagy, Kocsis — Rebró,

-  Ha az itt tapasztalt la ssú -U g ítsé g L k re  Te87 k m / ^  Béh,\ m f f RT~ Tvrvl TE' SporOutea, ? t assy
tgot, a mosságot szembeallítink I a 1 megértő barátsággal kész ér-1 BSzKRT MIT A.—TWwi wm /r- IgJ-őzolem. * ° nyes van azoban esélye a játékra
—  Ha az itt tapasztalt lassú- segítségünkre lesz Komjádi Béla, f  'Turul TE> Sport_utca- és Ecker’

Ságot, álmosságot szembeállítjuk aki megértő barátsággal kész ér- BSzKRT MILL—Turul m o v p  győzoleml 
azzal a frissességgel, amellyel a Jdekünkben mozgósítani a politi- Sport-utca 12 MOVE, I gTB3 0rT
ketar<s z o lv á l7 egye-8<ÍletÍ- P f fv J  1 j hiÍSZeD 3 kÖzép‘ BSzKRT vegyes—LTE, Sport- M2:*h Biztos győzelmi'. -  Féltén ifj.két szolgáló egyiptomi túrát I ®#y®suletek erdeke az egyetemes I utca, 9. *— Ifj. negyed 2. rr'~1— “*— •** - * —

1 futball érdekeivel egyezik. I ,.BSC—B. 13FC, Pasaréti-út,

„ A  Hungária ma a Rákoskeresztúri 
1E ellen a következő összeállításban 
lep. pályára: Szabó — Nagy, Kocsis 
~  Rebró, Kompóti, Sebes — Röfck, 
Gsch II., Sárvári, Haraszti, Titkps.

Jövő kedden indul a Budai „ 11”  
újabb franeia túrájára. Vasárnap máj* 
j l ,13 kezdte a csapat az edzést, ma 
délelőtt iO orakor folytatja, csütörtö- 
ton labdatrening, vasárnap délelőtt 
lel ll-kor barátságos mérkőzés a 
Feltennel a Felten-pályán: ez a mű
sor az indulásig.

Senkey a centerjelöltje a Hungáriá-
nak a, vasárnapi Túrni elleni kupa- 
merkozesre. Van ugyan a Hungáriá- 
nak °t csatára az egyiptomiak nélkül 
ls>, de Rökk és Senkey közül való
színűleg a nagy rutinú Senkeyre esik 
a választás. Ez a valószínű csapat: 
özabó — Nagy, Kocsis — Rebró,

nyélbe ütötték, azonnal nyilván
való lesz a közvélemény előtt, 
hogy  ̂ milyen sérelmek megszün 
tetéséért harcolunk mi.

(A középblokk februári pro
gramtervei iránt érdeklődünk 
Hereognál.)

— i -  v" v“  ví »♦ xnus
vegyes—LTE, Sport- (2:2). Biztos győzelem. —

—Kelcnvölgy Ifj. 5:4 (3:2).
IL I Et® FC-MPSE 5:1 (2:1). Erzsébet-

------J U U U I J U U

meg a versenyzés a munka terén.
7  - 4U4  t8bhet dolgozni a fut 
báliért?

- . . . . . . . . .  A w i v i u i e a  i s

van azoban esélye a játékra, ha Tit
kos nem játszhatna.

Lejárt a szegedi játékosok szabad
sága s csütörtök délután már torna
termi edzésre kerül sor. A  nem szé

ni ^ e* ® 7 ítjük/ ho?y a k°zép-blokk eddig nyilvánosságra jutott 
■— Ezen a téren nagy élénk-1 P o r á r a  pontjai között van olyan 
sg várható, mert meg is van az 13,’ , aiP®N, Iényeg:ében a nagyok be

vételeiből akar juttatni a kiseb-

u ciucAeivei egyeziK. | —xj. u f  '
A  célunk tehát: induljon IfjA 9E „ „  "  |utea. Bíró: Nováfc Géílövő: , , , ,  , ................
a versenyzés a munka terén. I ^yTE-—NyTE vegyes, Pozsonyi-1 sutezky (3). Létay (8) és Mézes, ill I ■,átékoSí>k kozul elsőnek Sirály

2» I Knltsár. * I tért vissza tegnap

« £ m T  Í T m ’ c-  1 ^  L W1 5 ^ , . S V ■ » ? *  k i .  n .
-  ' ' ------------------k U  nun  „

ség várható, mert meg is van az 
alkotmányos mód rá, hogv tevé
kenykedhessünk. A legutolsó ta
nácsülés ugyanis a nemzetközi 
ügyekben szélesebb körű intéz
kedési jogot biztosított a nem
zetközi bizottságnak s ezzel élni 
is fogunk,

A bizottság máris elküldte 
távirati meghívását a dél
németeknek s a stuttgarti 
győztes csapatot revánsra 
hívta meg február 21-re a 

Csikók nevében.

ez nem komolybeknek, holott 
megoldás.)

. K,érem- tessék figyelembe 
venni, hogy az egész közép-blokk 
alig kéthetes. Tőlünk az első na
pokban programot követeltek s 
így a hevenyészett munka során
bekerült a programba több kivetni
való pont is. Tény az, hogy

a program végleges szövege
zése még nem történt meg

« a végleges programban nem fo-

Törekvés—EMTK, Bihari-út' 3 
MILL 1. — II. 10. — Ifj. fél 9,
^  NSC—PTBSC, Pasaréti-út, 3,

KASC—Kőbányai EC, Halom-utca. 
11. — II. fél 10.

X. Jcer. ISE—Cukrász, Halom- 
utca, fél 3. — II. fél 1.

III. kér. TVK—Kalapos, Nagy- 
szombat-utea, 3. •— Ifj. 1.

FTC— TLK ,  Üllői-út, fél 10. 
Ifj. 8. — II. fél 12.

FTC MILL—-Húsos, Űllői-út, 
fél 1. '

KEAC—I. kér.' Jóbarát, Maglódi- 
út, 3. -  II. 1. -  Ifj. 11. 8

Testvériség— TSC, Amerikai-út, 
fél 3. -  Ifj. 9. -  II. 11.

RTK—P. Törekvés, Rákosszent
mihály, 3. — Ifj. 1.

után az egységesebb csapat I tI w  ía ,a °?! ;«eraozeseit.

Í S Í I ii’ Í i ’ o h R  « *  li v á lW fta S , m S  t S b b T S t e t
II., Kezét és Adót* fll-esből)

WSE II.—SzTE II. 9:1 f3;0) ‘
LTK II.—MÁV Előre II. $:i (0:3). 

(v liLTK M -M A V  Előre ifj. 3:1

Turul TE MOVE-LTE vegyes 9:1 
(3:0).

^  dó cucli, IlOgy
husvét ünnepére is bajnoki mérkőzé
seket sorsoltak ki. A húsvéti fordulót 
alighanem előrehozzák február 28-ra.

Szombathelyen serényen folynak a 
tréningek. Tegnap is kint volt több 
játékos a pályán s szerdán megint 
összejön a gárda,

Fényképlrirakatunkba (Teréz-körút í A Somogy játékosainak szabadsága 
és Podmamczky-utca sarok, postaépü- már csak a hét közepéig tart s csü-
let) a tegnapi nap folyamán 3 drb új törtökön, vagy pénteken mevindul a 
fényképet állítottunk ki a profikombi- tava„,, ’ . megindul a
nált WSC mérkőzésről. Egyik képünk * szezonra való készülődés. Ha 
Avar gólját másik képünk egy ma- az 180 nem változik hidegebbre, akkor 
gyár támadást, harmadik képünk a I rögtön a pályán kezdik meg a kanos- 
pálya átnézeti képét ábrázolja, váriak az edzést.
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A Sparta lemondta 
a HUF-nak a február 
21-éré Prágába terve
zett mérkőzést

A Ferencváros vagy a Csikók ját
szanak február 14-én a Oradjanski
ellen
A Ferencváros gárdája is szerdán 
kezdi meg az edzést

— Saját tudósítónktól —

Kedd, 1932 február 2. __________ ________ ____

Wintnernek sokba kerül 
a bajnoki cím,

de nem baj, mert a Fradi is baj
nok lesz — Továbbá: ég az ellen
közép, ki tud tovább piruettezni, 
a szakértő közönség és Fodor 
Hertha legyen tekintettel a lap
zártára

— Saját tudósítónktól —

Rövidesen már az egész vo
nalon megindul az előkészítés 
munkája a futballban. A ferenc
városi játékosok szabadsága is 
letelik kedden, nyilván nem 
akarják a zöld-fehérek azt az 
előnyt adni a bajnokcsapatnak, 
hogy az hamarabb kezdje meg 
az edzést. Miután tehát Újpest 
szerdán kezdi a munkát, a Fe
rencváros is edzésre hívta ki 
szerdára az itthonmaradottak 
gárdáját. Ezután már állandó és 
rendszeres edzés lesz Kovács 
Fukszi vezetése alatt, aki az 
Egyiptomba távozott Blum Zol
tánt helyettesíti.

A  Ferencváros februári műso
ra még nem alakult ki véglege
sen. Február 7-én egy amatőr
csapat lesz a zöld-fehérek ellen
fele, minden valószínűség szerint 
a Ferencvárosi Vasutas.

.Február 14-én a zágrábi Grad- 
janski ellen áll ki a. Ferenc
város az Üllői-úti pályán, ha 
azonban a Csikók számára át
veszik a Gradjanskit, akkor a 
Ferencváros régi ígéretét bevál
tandó kimegy Pesterzsébetre, 
ahol az Etc FC ellen fog  ját
szani. Ha a Gradjanski ellen sze
repelnek a zöld-fehérek, akkor

Nemrég hírt adtunk arról hogy 
az egyik fővárosi vállalat és né
hány játékosa között kisebb „né
zeteltérés”  támadt. Ez a híradá
sunk, amelyben néhány játékos
nak (Somlai, Zavaczky, Havas, 
Barna, Herczegh) az Autótaxihoz 
való átlépéséről szólt, nagy feltű
nést keltett sportkörökben. Azóta 
már nagymértékben megváltozott 
a helyzet. A  játékosok ügye rész
ben rendeződött és csak Somlai 
vált meg a vállalattól. A  fiatal 
FTC-centerhalf tárgyalni kezdett 
a legújabb profialakulat vezetősé
gével, az Autótaxi SC-vel. A  taxi
soknál természetesen nagy öröm 
mel fogadták a tehetséges futbal
listát, de ezzel

egyidejűleg a Hungária is 
érdeklődni kezdett Somlai 

iránt.

A  kék-fehérek ugyanis hajlandók

A II. osztályú Sloke City 
k i ü l t  a Sundetlandot

— Távirati jelentésűnk

London, február 1.
Hétfőn az Angol Kupa negyedik

fordulójának utolsó döntetlen mér
kőzését ismételték meg. Sheffieldben, 
semleges pályán a 2 másodosztályú 
együttes, a Stoke City és a Sunder- 
land harmadízben lejátszott mérkő
zésé a Stoke City 2:1 arányú győ
zelmével végződött. A győztes csapat 
az ötödik fordulóban február 13-an. a 
Bury csapatával mérkőzik. A New- 
castle United a harmadik mérkőzésen 
végre fölényesen 9:0 arányban verte 
a harmadosztályú Southport csapatat 
s a következő fordulóban a Leicester 
City együttesével mérkőzik.

Az egyetlen elsőosztályú ligabaj
noki mérkőzés a Westham United és 
a Huddersfield Town csapata között 
1:1 arányban döntetlenül végződött.

két kölcsönjátékosra lesz szük
ségük, mégpedig a csatársor 
jobbszélén és a balösszekötőben 
Pesterzsébeten meg tudják olda
ni e helyek problémáját kölcsön
kérés nélkül is Korányival és 
Bodnárral.

Február 21-e tekintetében tel
jes a bizonytalanság. Erre a 
napra ugyanis Prágába készült 
a HUF, a Hungária— Ujpest—  
Ferencváros ittmaradt játékosai
ból összeállítandó kombinált 
együttes. Ezt a mérkőzést azon
ban a Sparta tegnap lemondta, 
mégpedig azért, mert február 
21-én lesz Prágában a Slavia— 
Viktória Zsiskov kupamérkőzés, 
ami igen komoly konkurrenciát 
jelentene, mert a Viktória csak 
a minapában tért vissza hosszú 
és jelentős sikereket felmutató 
franciaországi túrájáról, közön
sége pedig igen tekintélyes 
számú. A  HUF vezérkara most 
azon fáradozik, hogy a kombinált 
csapat számára Teplitzben vagy 
Pilsenben, esetleg Nachodban 
kössön le mérkőzést. _ Szó van 
arról is, hogy talán Bécsbe rán- 
dul ezen a napon a HUF koni- 
bináltja.

leszerződtetni a fiatal játékost, 
ehhez azonban az FTC-kiadatás is 
szükséges. A  három nagyegyesü
let között ugyanis erre vonatkozó
lag megállapodás van és így Som
lai kiadatása csak barátságos 
úton jöhet létre. Más oldalról 
nyert információink szerint a 
zöld-fehérek nem a legnagyobb 
hajlandóságot mutatják a játékos 
kiadatása iránt. Most tehát min
den az FTC-tői függ. Ha a zöld
fehérek kiadják, Somlai azonnal 
leszerződik a Hungáriához:

Munkatársunknak alkalma volt 
beszélni Somlaival, aki megerősí
tette a fentieket és a következő
ket fűzte hozzá:

—  A legnagyobb örömmel szer- 
zödnélc le a Hungáriához. Jól tu
dom, hogy ez nem olyan könnyen 
megy, de remélem, hogy klubom 
nem fogja útját állni érvényesü
lési lehetőségemnek és a kiadatá
som kedvezően intéződik el.

Újpest csapatát-aISCellen-csiSsrtiSs alják össze
Szerdán bevonulnak a 
szabadságolt játékosok

Saját tudósítónktól —

Újpest játékosai —- az „egyip
tomiak”  kivételével —  február 
3-ig kaptak szabadságot a nagy 
sikerrel járt németországi túra 
után. Tehát szerdán délután jár 
le a rövid aranyszabadság: pon
tosan

délután 3 órakor az itthon
maradt játékosok résztvé- 
telével Bányai Lajos meg

kezdi az edzést.
Ez alkalommal még nem kapnak 
labdát a fiúk, mert ezt a tré
ninget csak kondíciógyakorlatok
kal akarja eltölteni az edző.

Csütörtökön azután a labda is 
előkerül, mert vasárnap már 
komoly feladat vár a csapatra. 
Mint megírtuk,

Magyar Kupa-mérkőzés
van soron Újpest műsorán. Az 
ellenfél: a Tatabányai SC, mely
felkészülten várja az újpestiek
kel való találkozást. A  vasárnap 
kiálló Újpest-csapatot csütörtö
kön este állítják össze. Az itthon- 
maradtakból előreláthatólag ez a 
tizenegy fogja  képviselni az új
pesti színeket:

Huba —  Fogoly III., Ligeti 
—  Víg, Volentik, Szalay —  
Török, Sas, Sáros, Vörös,

P. Szabó.
Esetleg Kármán helyet kap a 
csatársor egyik belső helyén. > 

Újpest egyébként a tavaszi 
szezonban is csütörtökönkint tart
ja  meg a heti „nagy edzést” .

A pozsonyi klubok képviselői 
kivonultak a CsflF— MLSz 

közgyűléséről
—  Saját tudósítónktól —

Pozsony, január 31.
Lezajlott a CsAF-MLSz nagy ér

deklődéssel várt közgyűlése. A köz
gyűlés nem hogy békét teremtett 
volna a kerületek és az egyesületek 
között, hanem még jobban elmérgesí
tette a helyzetet. Különösen a pozso
nyi kerület szétválasztásának a kér
désében állott fejtetőre a helyzet. Pe
dig a közgyűlést jó órára félbe is 
szakították s a két fél ismét tár
gyalni kezdett. Megegyezés azonban 
most sem jött létre s mikor az^elnök 
újból megnyitotta a közgyűlést, a 
pozsonyi klubok képviselői bejelen
tették, hogy kivonulnak. így is tét-

A szétválasztás kérdésében végül 
is a közgyűlés kimondotta, hogy 
fenntartja a kettéválasztásra vonat
kozó határozatot, de a fellebbezési 
tanács véleményezése alapján a ta
vaszi évadot még együtt kell le
játszani s csak azután kerülhet sor a 
szétválasztásra.

Az újonnan megválasztott vezető
ség az alábbi: Elnök: Nagy
Dezső. Társelnök: Vas Jenő. Al
elnöki Brüll Gyula dr. és Baranyay 
Vince dr. Titkár: Schurmann Imre,

Bolykovszky és HuberJFTC beteg
ségük miatt egy ideig még távol ma
radnak az edzéstől.

Az Elektromosművek TE tegnap 
este tartotta ünnepélyes díjkiosztó 
vacsoráját újonnan épült kilubháza- 
ban. A vacsorán meleg ünneplésben 
volt része Tuboly János elnöknek, va
lamint Abarhanell Károly főtitkárnak. 
A futballszakosztály részéről annak 
elnökét, Szilvássy főtanácsost és Ko
vács dr. igazgatót ünnepelték. A 
kézilabdaszakosztály eredményes mű
ködéséért pedig Bakos Károly kapott 
köszönetét és sok tapsot. A  vacsorát 
tánc követte.

A rendes bírák sorába átvett MILL- 
bírák tegnap este jól sikerült búcsú
vacsorát rendeztek, melyem futball- 
bírói gárdánknak színe-java részt- 
vett. A  vacsorán sok felköszönto 
hangzott el, sok érmet, plakettet, jel
vényt osztottak ki. A vacsora részt
vevői a legjobb hangulatban a keso 
éjjeli órákig maradtak együtt.

Intézőválozás. Takserer József, az 
Vérhalom intézője lemondott. Utódja 
András tölti be. Lakása: HL, Bécsi- 
út 136. sz.

Az SzNSE a napokban megtartott 
rendes évi közgyűlése az alábbi tisz
tikart állította az egyesület élére: 
Elnök: Domsitz Béla dr. Társelnökök: 
Görög Viktor, Csapkovits János. Al- 
elnökök: Égenj János, Katona Gyula- 
Titkár: Krajnyák Péter. Pénztáros: 
Kovács Zoltán. Ellenőrök: Abai Gyu
la, Szabó Aladár.

A gyorskoresolyázás bajnoki ver
senye nagy érdeklődést keltett a 
sportközömség körében. Az érdeklő
dés felkeltéséhez elsősorban maguk 
a gyorskorcsolyázók járultak hozzá. 
Mondják, hogy Vita Andor, a ta
valyi bajnok egymaga 120 jegyet 
adott el ismerősei körében.

Ez már igenl *
Fizető közönség vasárnap este 

volt vagy 1000 főnyi. Nemfizető 
csaknem ugyanannyi. A városligeti 
tó felett átvezető híd korlátjánál 
ugyanis három-négyes sorokban él
vezett a potyaközönség. A bemondá
sok legnagyobb része innét süvített 
be a pálya felé. Többek között (ha 
késlekedett a rendezőség):

—- Siessenek már, a — pénzünkért!
*

Wintner bajnoksága az 1500 méte
res futam után már biztosnak lát
szott. Ekkor mesélte el Mérő dr., a 
gyorsak egyik lelkes vezetője a kö
vetkezőket:

— Az idei évad első jégnapján 
szóbakerült a bajnokság kérdése. 
Wintnert sokan húzták azzal, hogy 
szeretne-e bajnok lenni, mire ő meg- 
dühödött s kijelentette, hogy igenis 
szeretne. Sőt: ha bajnok lesz, akkor 
vacsorát fizet az egész bajnoki me
zőnynek és a szakosztály vezetőinek.

— Stop! — szóltak közbe erre töb
ben is. — Ezt jó lenne í r á s b a  
adni.

Wintner neki is fogott s a gyors
korcsolyázók öltözőjének ..Tilos a do
hányzás" jelzésű táblájának hátlap
ján írásban kötelezte magát a va
csora megrendezésére. „Bajnokság 
esetén..." Az óvatos gyorskorcsolyá
zók még azt is kikötötték, hogy a 
vacsorát Wintner ,J ó l l a k á s i g "  
köteles finanszírozni.

...Szegény Wintner, Sokba fog ke
rülni neki ez a bajnoki cím...

*
Wintner a bajnoki győzelem után 

odajött hozzánk s így beszélt:
— Kérem, tessék megírni, hogy az 

egész versenyen végig zöld-fehér 
zsebkendőt szorítottam a kezemben. 
Mert én fradista vagyok és annyira

szurkolok a Fradinak, hogy elsősor
ban a Fradi miatt akartam győzni.
A Ferencváros is pontveszteség nél
kül vezet a bajnoki tabellán, tavasz 
végére biztosan bajnok lesz, hát én 
is bajnok lettemt

Wintner tényleg lelkes ferencvá
rosi szurkoló. Sőt mi több: maga is 
játszott az FTC egyik csapatában.)

*
Ezekután érthető, hogy a B) közép 

több tagját ott lehetett látni a 
gyorskorcsolyázó bajnokság küzdel
meinél. A Vita-tábor azonban szin
tén nagy volt s mi sem természete
sebb, hogy a két ellenfél a parton 
is megütközött. Szóban és tettben. 
A tett: a Vitaisták leakasztottak va
lahonnan egy bosszú rudat, zsebken
dőt tűztek rá s az alkotmányt kine
vezték a „Fradi közép zászlajának". 
A búzást a Fradi-hívek nem votték 
jó néven s csak alkalomra vártak, 
hogy visszalőbessenek. S az alkalom 
nem késett. Amikor a 10.000 méteres 
futam utolsó hajrájában Vita le
maradt, az egyik fradista felkurjan
tott:

— Ég a „Vita-közép"!

A nők...
Hát a nők — este negyed 11 óra 

tájban — hatalmas sikerrel zajlot
tak le. A favorit Hlavay Erzsi ugyan 
a rajt után öt méterrel már a jégen 
feküdt, Wittmann Teri pedig 100 
méterrel messzebb ugyanezt tette, 
ez azonban csak növelte az izgalmat 
és javította a hangulatot. Az egyik 
hölgy —  aki kenterben a leglassúbb 
volt — a következő bemondást 
kapta:

— Hajrá! Gyorsabban! Legyen te
kintettel arra, hogy félkettőkor lap
zárta van a Nemzeti Sportban!

*
A 10.000 méteres futás helyenkint 

unalmas volt. Pláne amikor 20 per
cen felüli időkért versengtek a 
résztvevők. A  közönség azonban 
nem volt jártas a versenyzők for
máját, tudását illetően s így már a 
táv elején, az ötödik-hatodik körben 
elkezdtek érdeklődni:

— Milyen az időt

A profijátékosok között ismét meg
indult a szervezkedés a Játékos Lnio 
megalakítására. Ez ügyben ma este 
értekezletet tartanak a játékosok. _

Az Attila fó'városj játékosainak is 
be kell vonulni ok a héten, mert Mis
kolcon teljes gőzzel megindul az ed
zés.

Az MTK a Rákosligeti AC ellem 
mai barátságos meccsére így all fel • 
Toldi — Kállai, Gábor — Semsey, 
Iványi, Rácz — Klamár, Konrad, 
Hódi, Sas, Bacsay.

A MOVE ma délelőtt 10 érdkor 
tartja országos közgyűlését székhá
ziban (VI., Podrmaniezky-utca 45.).

Weisz BSzKRT ügyében a felleb
bezési bizottság pénteken este fog 
újabb határozatot hozni.

A III. kér. FC játékosai e héten 
szerdán és pénteken vesznek reszt 
edzésen. Csütörtökön fürdőbe mennek 
és masszázst kapnak. Beretvás es 
Zilahy még sérült, mindkettőnek bo- 
kazúzódása van, de az edzésben azért 
mindkettő résztvesz.

Som lai, az FTC válogatott 
centerhalfja leszerződik 

a Hungáriához,
ha az  FTC kiadja
— Saját tudósítónktól —
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Erre kikig bál f ák az érdeklődőiknek 

a részidőt, amitől persze nem lettek 
okosabbak és tovább érdeklődtek:

— És milyen lesz?
A rendezőségből ekkor valaki a 

következő „szellemes" választ adta: 
Tessék a meteorológiai intézet

hez fordulni!
*

A 10.000-es futás alatt — szórakoz
tatásul — Pataky Dénes és Két tesz 
Feri, a két nagyszerű műkorcsolyázó 
elkezdett piruetteket csinálni. Egye
nesen „piruett-versenyt“ rendeztek. 
Eii tud tovább forogni? A nézők ha
marosan észrevették ezt a különszá- 
mot s bizony rövidesen több nézője 
akadt a két fiúnak, mint a 2 0  per
cen felüli 1 0 .0 0 0 -esetnek.

— Éz mind semmi — mondta Far
kas Ivor, a BKE egyik műkorcso
lyázó bírója. — Egyszer az egyik 
gyerek ülőpiruett közben fogadásból 
megevett egy egész kiflit.

Az igaz történetet valaki „lesál- 
lásból" a következő texasi kérdéssel* 
toldotta meg:

— . . .  Különben éhen halt volna?

Kedd, 1932 február 2.

A gyors- és közben a műkorcso- 
lyázás tehát egyformán érdeklődésre 
talált vasárnap. S ha meggondoljuk, 
hogy a bajnoki verseny csak „elő- 
étel“ volt a most sorrakerülő oszt
rák—magyar gyorsversenyhez és
az ugyanakkori nemzetközi műkor
csolyázó versenyhez, úgy a most kö
vetkező szombat-vasárnapra telt ház
ra kell számítani a Városligetben.

Ríedl, Leban, Moser és Urban
szem élyében

Ausztria-legerősebb gyors- 
korcsolyázó együttesét küldi 

el Budapestre 
q szombat—vasárnapi 

osztrák—magyar mérkőzésre
Salai t.UdOsi In :t!>nl

Tavaly Becsben került eldöntésre 1 ben tehát Pfeiffer oszSbák szövet- 
,a?. ..fi? 0  roa-g’yai'—osztrák nemzetek ségi elnök lesz. (Tavaly Szent Győr- 
közötti _ válogatott gyorskorcsolyázó ’ gyi Imre volt a döntnök.) 
merxozes, mely annak idején az A m rcm v  7

V á lo g a t o t t a k k a l  m e g 
e rő s ít v e  fon a  W ie n e r  

EV j é g h o k k i  kom fel- 
náSíjja B u d a p e s t re

s az FTC-pályán játszik 
-— Saját tudósítónktól —

Az FTC áldozatra kész vezetősége 
újra tanujelét adta a jéghokki sport 
iránti szeretetének. Többnapos tár
gyalás után sikerült a zöld-fehérek
nek a Wiener EV csapatának buda
pesti vendégszereplését biztosítani. 
A WEV II. megnyerte az osztrák 
bajnokság szövetségi díját, tehát igen 
jó képességű csapat, melyet a bécsiek 
alkalmasint még a válogatott Weis- 
szel (kapus), Kirchbergerrel 
Dietrichsteinnel is megerősítenek.

Ha fagyni fog, akkor a WEV az 
FTC-pályán játszik, ha olvadás lesz 
a mérkőzés elmarad.

A velencei tavi agárdi sporttelep
vasárnapi, január Sl-j sporteredmé
nyei: Csapatkorcsolyatúra: Rendezte 
a BBTE: Útirány Velence, Gárdony 
Agárd, barangolás a tó jegén. 15 kilo
méter. Vezető: Faragó. Gyorsfakutya- 
túra a velencei tavon át. Rendezte 
BBTE. Agárd—-Sukoró, Agárd, Suko- 
ró—Agárd. 13 km. Vezető: Krizsán 
Miklós. Gyorskorcsolyatúra: Renrezte 
a BBTE. Agárd, Dinnyés, Kajtcri 
csatorna. 9 km. Vezető: Haypál Sán
dor. A  kitűnő szélviszonyok lehetővé 
tették a jégvitorlázás tréningjét az 
egész napon át az egész tavon ke
resztül az elérhető maximális sebes
séggel.

A KISOK műkorcsolyázőbajnoksá- 
gáért tegnap a kötelező futást végez 
ték. Kertész, Pataky, Terták és Bar- 
czia-Rotter a fiú között, Szilassy 
Nadinka, Kertész Sári és Székely 
Zsuzsi a leányok között a legjobb. Ma 
délelőtt 1 1  órakor tartják a szabad- 
korcsolyázást, amelyen a fentiek kö
zött dől el a diákbajnokság sorsa. A 
gyorskorcsolyázás már reggel 8  óra
kor megkezdődik, amelyben a bajnok
ságért 300 m-en és 1500 m-en Lind- 
ner és Mosánszky fog előreláthatóan 
igen erős harcot vívni. A korosztályok 
közti versenyben szintén erős küzdel
mek várhatók a kis diákok között.

A német válogatott jéghokkicsapat
Newyorkban a Madison Square Gar- 
denben megtekintette Crescent és az 
Athletic Club mérkőzését. A németek 
megállapítása a meccs után az volt, 
hogy az amerikaiak — európai fogal
mak szerint — feltűnő durván játsza
nak. (Ezt az erőszakos játékmodort 
már a Krynicában játszott amerikai 
csapatnál is megfigyelhettük. — 
Szerk.)

A besztercebányai síverseny első 
napján a 7 km-es akadályversenyt 
tartották meg. 1. Hilzer LZK Prága 
38:21 mp, 2. Pech LZK Prága 38:32,
3. Bergheuer KV 38:58, 4. Brath
HDV 39:36, 5. Budzák SKVT 42:44. 
— Ifjúsági futóverseny 14—15 éves 
korig (5 km): 1. Hodinár Beszterce
bánya 32:00, 2. Gáspár B. 32:10, 3. 
Králik B. 32:11.

, . -  idején az
osztrákok egeszen kisarányú győzői
mét hozta. A második osztrák— 
magyar gyorsverseny most szombat- 
vasarnap kerül sorra a mű i ég- 
pályán.

Az osztrákok csapatösszeállítása 
mmdezideig bizonytalan volt s bizony
talan volt a három távból összetett 
országok közti_ verseny időbeosztása 
is. Tegnap délben megérkezett az 
osztrák szövetség levele a MOKSz-hoz 
s ennek a levélnek alapján most már 
úgyszólván teljes egészében tisztázód
tak az utolsó részletek is.

Az osztrákok hivatalos értesítése 
értelmében ugyanis Ausztria színeit 
az' osztrák—magyar gyorskorcsolyázó 
mérkőzésen a remek formában levő

Riedl, Leban, Moser
hármas mellett Urban fogja kép
viselni. Az osztrákok fenntartják 
maguknak a jogot, hogy esetleg még 
egy-két futót utólagosan jelentsenek 
be. Később fogják megállapítani azt 
is, hogy a nevezettek közül ki — 
melyik távon fogja Ausztriát kép
viselni. Az osztrák szövetség el
fogadta a MOICSz tervezetét az

időrendi beosztást
illetőleg s így szombaton este az 500 
és 1500 méteres futamra, vasárnap 
este az 5000 méteres futamra kerül 
sor. (Az osztrák—magyarral kap
csolatosan a BKE országos és női 
gyorsversenyt bonyolít le, ami a mű
sor kiegészítését szolgálja.) A nem-

A verseny lebonyolítási technikája 
a következő: mindegyik szövetség
mindegyik távon három futót indít
hat s a három futó erő szerinti sor
rendjét előre köteles megállapítani. 
Az egyes távokat páronkint futják 
le a versenyzők éspedig a legjobb 
osztrák a legjobb magyar futóval 
fut párban, a második osztrák a 
második magyarral, a harmadik oszt
rák a harmadik magyarral. Az orszá
gok közti verseny eredményét pont- 
számítással döntik el. Ennek módja: 
500-on összeadják a három-három 
futó másodpercekben kifejezett idő
eredményét s elosztják hárommal, 
1500-on az 500 méterre redukált idők 
átlagát veszik, 5000-en ugyanígy. 
Amelyik ország kevesebb pontot ér el, 
az a győztes.

Ksgelöífék a m agyar  
válogatott keretet

A BKE gyorskorcsolyázó szak
osztálya tegnap este mind a három 
távra 4—4 futót jelölt ki, mégpedig 
á következő sorrendben:

500 méter: Wintner, Kimmerling, 
Lindner, Vita.

1500 méter: Wintner, Kimmerling. 
Sógor, Vita.

5000 méter: Vita, Wintner, Mo
sánszky, Kimmerling.

A szövetségtől vett értesülésünk 
szerint ez a kijelölés egyelőre csak 
tájékoztatásnak tekinthető s azon 
még változtatás eshet, tehát a tény-

Tegitap kezdődőit m e g
középiskolások küzdelme 
a Téli Vízipóiókmpáéri

Saját tudósítónktól

Szép érdeklődés mellett indult meg 
a küzdelem tegnap délután a Nem
zeti Sportuszodában a Székesfőváros 
közoktatási ügyosztálya rendezésé
ben a „Téli Vízipóló-kupáért” . A 
kisorsolt nyolc iskolai csapat ponto
san megjelent s a MUSz lelkes bí
róinak vezetés mellett kemény har
cot vívott a továbbjutásért.

Részletes eredmények:
X. Széchenyi rg.—VIII. Szt, Bene

dek rg. 5:1 (2:0). Bíró: vitéz Kalasy 
Olivér.

Széchenyi rg.: Hartmann — Seha- 
rang, Millhoffer — Sándor — Ha
zaik, Altenstein, Váry — VIII. Sz\ 
Benedek rg.: Spannberger — Sár
kady, — Opelsz — Czeiszing — Ká
rolyi, Brunzer, Kepler.

A Széchenyi jobb úszói biztosí
tották a győzelmet. Góllövő: A’ ten-
stein (2), Váry (2) és Sándor, illet
ve Brunzer.

VI. Wesselényi fk.—II. Egyetemi 
kir. katli. rg. 5:2 (2:1). Bíró: Bárány 
István dr.

Wesselényi fk.: Apáthy — Németh 
I., Németh H. — Molnár — Nagy, 
Horváth, Abaffy. — II. Egyetemi 
kir. kath. rg.: Pénzes — Csillányi,
Guellmmo — Elmer, Stodolni, Karsil,

jobb játékosa Molnár volt, aki négy 
gólt szerzett. Az ötödik gólt Abaffy 
Jötte, míg a ves-ztos csapat góljait 
Liebhardt és Elmer dobta.

I. Kossuth fk.—V. Bolyai r. 2:0 
(2:0). Bíró: v. Kalasy Olivér.

1. Kossuth fk.: Horváth — Szi-
kossy, Nitánszky — Acsády — No- 
vák, Hénéczy, Miehhik. — V. Bolyai 
r.: Kollerfi — Sarkadi, Hertskó —
Zsabka — Martos, Hoffmann, Bán- 
halmy. — A gyakorlottabb Kossuth 
fk. csapatának a lelkesen védekező 
Bolyai nem tudott ellcntállani. Gól
lövő: Miohnik és Acsády.

VIII. Széchenyi fk.—IX. Fáy rg, 
3:1 (1:1). Bíró: Székely András.

Széchenyi fk.: Pázsy — Seb -artz,
Cseh — Farkas — Mi-hálkovits, Wáhl, 
Lukács.

IX. Fáy rg.: Fábrik — Hauser, 
Babai — Kiss — Szverle, Csathó, 
Barakovics.

Mihálkovics gólja szerzi meg a ve
zetést, amit Csathó egyenlít. A to
vábbi gólokat Lukács és Wáhl lőtte.

A legközelebbi mérkőzéseket csü
törtökön a következő rendben tart 
ják: Délután 4 órakor VII. Rákóczi 
fk.—VII. Szt. István rg., utána: V. 
k. Akadémia—VTI. Izr. rg. 5-kor:VT. 
Kemény r.—VI. Kölcsey rg., utána:

Liebhardt. A győztes csapat lég- IV. Kegyesrendi S■—Berzsenyi rg,

zetek közti mérkőzés döntnöke — az | leges válogatottak sorába olyan futó 
eredeti megegyezések értelmében — I is bekerülhet, aki a felsorolásban 
a vendégszövetség elnöke, jelen eset- | nem szerepel.

Winfner 44 .9 -es rekordja  
az abszolút legjobb m agyar 

gyorskorcsolyázó rekord
— Saját tudósítónktól —

A most lezajlott bajnoki gyorskor
csolyázó verseny legnagyobb megle
petése Wintner kiváló 500 méteres 
rekordja volt. Hogy aztán emellé a 
rekord mellé Wintner a bajnoki győ
zelmet is megszerezte, az a pompás 
kezdés után már egyáltalában nem 
volt váratlan. Wintner tehát beírta 
a nevét a bajnokok sorába — (rövi
desen majd aranybetűkkel márvány
ba vésik a BKE korcsolyázócsarno
kának falán) — de. ennél a nagy 
teljesítménynél is nagyobb értéke 
van annak a ténynek, hogy Wint- 
nemek a bajnoki versenyen felállí
tott 500 méteres rekordja az abszo
lút. értelemben vett legjobb magyar 
gyorskorcsolyázó rekord, beleértve a 
rekordok sorába a külföldön elért 
magyar rekordokat is. (Ezek ugyan
is általában jobbak szoktak lenni a 
belföldön elért rekordoknál.)

Előbb vizsgáljuk végig
a bajnoki verseny négy távjának 

eredményeit
fennálló világrekordokhoz viszo

nyítva. Azt találjuk, hogy
500 méteren

a győztes Wintner ideje — 100 szá
zalékos teljesítménynek tekintve a 
világrekordot — 94.8?%-os teljesít
ménynek felel meg. (Világrekord: 
42.6 Thunberg, magyar rekord: 44.9
Wintner.)

1500 méteren
győztes Wintner ideje 90.39%-os 

teljesítményt jelent. (Világrekord: 
:17.4 Mathisen, a bajnoki távon 

győztes Wintner ideje: 2:32.)
5000 méteren

a győztes Vita ideje 88.06%-os telje
sítménynek felel meg. (Világrekord: 
8:21.6 Ballangrud, a bajnoki távon 
győztes Vita ideje: 9:29.6.)

10.000 méteren
győztes Wintner ideje 90.83%- os 

teljesítményt . jelent. (Világrekord: 
17:17.4 Carlsen, a bajnoki távon 
győztes Wintner ideje: 19:23.1.)

Ha már most azt keressük, hogy 
melyik

a legjobb magyar rekord, 
s vizsgálatunknál a tényleg legjobb

magyar eredményeket vesszük fi 
gyelembe tekintet nélkül arra, hogy 
azokat külföldön, vagy belföldön ér 
ték el futóink, újra az derül ki 
hogy Wintner 44.9-es rekordja áll az 
első helyen.

500 méteren
a magyar rekord (44.9) — mint már 
előbb megállapítottuk — a világre
kordhoz viszonyítva

94.87%-os
teljesítményt jelent.

1500 méteren
a magyar rekord (2:26.4, Sógor, Da- 
vos, 1931), már csak

93.85%,
5000 méteren

a magyar rekord (8:59.4, Sógor, Da- 
vos, 1931) még gyengébb:

végül
92.99%,

10.000 méteren
a magyar rekord (19:02.1, Wintner, 
Budapest, 1931) a jósági sorrendben 
az utolsó:

90.83%.
Ha a négy bajnoki táv rekordjá

hoz még hozzávesszük a nem baj
noki

1000 méteres
távolság rekordját (világrekord 
1:28.4, Thunberg, magyar rekord 
1:33.6. Wintner, Davos, 1931), akkor 
megállapítható, hogy még ez a re
kord az, amelyik Wintner legújabb 
rekordját — az 500-asat — legjobban 
megközelíti. Ez a rekord ugyanis a 
világrekordhoz viszonyítva

94.44%-os
teljesítményt jelent

3000 méterre hitelesített világre
kord egyelőre nincs.

A fent közölt kimutatásból az is 
ismeretessé válik, hogy 500, 1000 és 
10.000 méteren Wintner nevéhez fű
ződik a legjobb magyar eredmény, 
1500 és 5000 méteren Sógor a rekor
der, míg a felsorolásban nem sze
replő 3000 méteres táv rekordját 
Uidvéghy tartja 5:23.6-os idejével.

A VII. Izraelita rg. győzött a 
KISOK kosárlabda kerületi bajnoksá 
gában. Beszámoltunk már a KISOK 
kosárlabdamérkőzéseinek eredményei
ről. A helyezések részletes tisztázását 
azonban csak a vasárnap megtartott
V. Szt. István fk.—VII. Rákóczi fk. 
3-0:25 (8:12) arányú mérkőzés döntöt
te el. A Szt. István ezzel megérd; 
melten győzte le pompásan küzdő el
lenfelét és eredményével nem önma
gának, hanem a VII. Baross fk-nak 
szerezte meg- a II. helyet. A mérkő 
zés után Neidenbaeh Emil, a KISOK 
igazgatója kiosztotta a díjakat a lelkes 
fiatalságnak s megköszönte Dückstein 
Zoltánnak a rendezésben kifejtett 
munkásságát. Az ifjúság nevében 
bajnokcsapat gólrekordere, Salgó 
Endre mondott köszönetét a vezető
ségnek.

A bajnokság végleges állása:
1. VII. Izraelita rg.
2. VII. Baross fk.
3. VII. Rákóczi fk.
4. IX. Szt. István fk,
5. VI. Wesselényi fk.

5 5 ------ 181:105 10
5 3 — 2 169:121
5 3 — 2 140:123
5 3 — 2 140:142
5 1 — 4 95:155

6 . X. Szt. László rg. 5 -----5 103—191 ■

A Magyar Cserkészszövetség ja
nuár 31-én, vasárnap tartotta dr. 
Zsembery Gyula országos társelnök 
vezetésével hetedik országos síverse
nyének máodik részét a Svábhegyen 
meglehetős rossz hóviszonyok mellett, 
Ez alkalommal sorra került az I. (21 
évtől) és a II. (18—2l évig) kor
osztályok futó- és műversenye, mely
nek járőreredményei a következők: I. 
korosztály futóverseny: 1. a 191. sz. 
Toldy cserkészcsapat 2 óra 06 p 25 
mp, 2 . 5. sz. KEG cserkészcsapat 2 
óna 09 p 56 mp, 3. 252. sz. Kiss 
József cserkészcsapat 2 óra 13 p 05 
mp. I. korosztály műverseny: 1. 191. 
sz. Toldy csapat 47.75 pont, 2. 5-ös 
sz. KEG csapat 43.75 pont, 3. 191 
sz. Toldy csapat 39.75 pont. II. kor
osztály futóverseny: 1. 11. sz. Bocs
kai csapat 1 óra 01 p 22 mp, 2. 44-es 
Rákóczj csapat 1 óra 03 p 26 mp,
3. 12-es sz. VIII. R. csapat 1 óra 03 
p 44 mp. II. korosztály művérseny: 
1. 7-es sz. Erőss Gusztáv csapat 44.5 
pont, 2. 11-es sz. Bocskai csapat 43.5 
p, 3. 44-es Rákóczi csapat 41.5 pont, 
A  verseny összeredményei alapján a 
főcserkész vándordíját a 11-es Bocs
kai, a honvédelmi miniszter vándordí
ját a 11-es Bocskai, a dr. Zsembery 
Gyula-vándordíjat, az öregek vándor
díját a 191. sz. Toldi, az Erőss Gusz- 
táv-vándordíjat a 191. sz. Toldi, a 
Magyar Turista Egylet vándordíját 
az 5-ös KEG és a vidékiek vándordí
ját a 44. sz. Rákóczi (Gödöllő) cser
készcsapat nyerte.

A világrekorderré előlépett auszt
ráliai Carlton nem volt mindig 
ilyen nagy fiú. Most 9.8 m-p-el 
nyerte Ausztrália 100 yardos baj
nokságát és 2 0 . 6  mp-es, világrekord
dal egyenlő időt futott 2 2 0  yardon. 
(Más jelentés szerint két óra ugyan 

2 0 . 6  mp-et mért, de a hivatalos idő 
mégis 20.8 mp). Röviddel rá 100 
yardon állította he 9.4 mp-es idejé
vel Wykoff és Meier világrekordját. 
Amsterdamban pedig Raggambi biz
tosan nyerte ellene előfutamát 1 1  

mp alatt, a középfutamban pedig le
győzőjével együtt simán eltűnt a 
küzdők sorából. Los Angelesben 
azonban — úgy látszik — nehezebb 
lesz a döntőből kiverni.

Ritola Floridában készül az olim
piára és a hírok szerint 14:50-os 
5000 méteres formát biztosan el fog 
érni. Ezzel azonban Lehtinen, Iso 
Hollo és Virtanen országában még 
egy háromszoros világbajnok sem 
lehet biztosan olimpiai válogatott.

Olimpiai bélyegeket bocsát ki az 
Egyesült Államok postaigazgatósága.

Az amsterdaml 100 és 208 méteres 
győztes, áz akkor csak 19 éves Wil
liams súlyos lábrándulását, kihever
ve, állítólag újra munkához látott és 
Los Angelesben meg akarja védeni 
a párisi babérokat. Korától könnyen 
megtehetné, de Archie Hahn után ez 
lenne az első eset, hogy egy sprin- 
ter két olimpián győzedelmeskedik. 
Hahn dolga könnyebb volt, mert az 
ő második győzelme a soronkívül 
tartott athéni olimpiára esik.

Az MTIÍ évadnyitó mezei verse, 
nyérc nagyban folyik a készülődés. 
Az I.. osztályú, junior és kezdő kate
góriákat felsorakoztató versenyt 
5 km-es távon rendezi az MTK és 
bizony a várható sok induló miatt 
a rövid távon elég nehéz lesz a ver
senyt megrendezni.

— Szinte le kell beszélnünk a je
lentkezőket a tréningről — mondot
ta egyik munkásegyesületünk atléta
vezére —, mert a meglevőknek is 
alig tudunk felszerelést, cipőt adni 
Arra meg gondolni is alig lehet, 
hogy ők vegyék meg, hiszen a lég. 
többje munkanélküli. Hej, ha leg
alább olyan állapotok lennének, 
mint két-három évvel ezelőtt! Akkora 
gárdám lenne, hogy pár év alatt le
hengerelhetnénk mindenkit. De így, 
mikor elküldöm a jelentkezőket is?...

Uj tag jelentkezett felvételre a 
Nemzetközi Atlétikai Szövetségnél. 
Az új szövetség a Palesztinái Ama
tőr Sportklubok Szövetsége, amely
ben 10 kerület fog működni. A szö
vetség hatáskörébe nemcsak az at
létika tartozik, hanem a futball és 
vívás is, és tagjai között van a Tel- 
Aviv-i Lóverseny Egylet és a Pa-' 
lesztinai Makkabi Szövetség is. El
nöke Broadhurst telavivi rendőrpa
rancsnok, alelnöke Nishri testneve
lési igazgató, titkára egy Yekutieli 
nevű újságíró.

Nem oszlatta fel atlétikai szakosz
tályát a Csabai AK, jelenti a MASz 
déli kerületének előadója, sőt eddigi 
vezetőjének, Chrisztián László test
nevelő tanárnak irányításával az 
idén tovább akarja fejleszteni a Bé
késcsabán tavaly szépen megindult 
ntlétikai életet. Éppen a napokban 
jelentette be a CsAK, hogy a szoká
sos — és a tavaly is nagy sikerrel 
járt — országos versenyen kívül az 
dén két kerületi versenyt is rendez

nek.

4■ft. TENISZ
A tenisz szövetség az idén 

esedékes jubileuma alkalmából 
aranyjelvényt alapít és díszpla
kettet veret a szövetség. A z arany
jelvényt a magyar bajnokok és 
bajnoknők, a plakettet a váloga
tottak kapják meg. Aranyjelvényt, 
illetve plakettet kapnak a szövet
ségi emberek is, akik munkássá
gukkal kiérdemelték ezt a kitün
tetést. Értesülésünk szerint a ju 
biláns _ év alkalmából kitüntetés 
éri majd a legmagasabb helyről 
és az OTT részérői is a magyar 
teniszélet több kiválóságát.
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A rég iek  tartják a to rm á t
é s e g é s z  s e r  ú j 

javait tel hozzájuk,
e* őkőivéwá G&sspsa$$$&jnoki kü zdel

m ek  fa»»#ságjfa
— Saját tudósítónktól —

Az egyiknek sikerül, a másiknak 
Eein •.. Önkéntelenül is ennek a di- 
Vatos slágernek a sorai jutnak az 
ember eszébe, há a csapatbajnoki 
Jflerkőzések végső eredményét néizi. 
*• BTK, 2. PTC, 3. BTC, 4. NSC.

A BTK első helyének megérdemelt 
vpltát nincsen senki sem, aki két- 
®pgbe vonná. Nem keltett már ilyen 
jmzrnegnyugvást az FTC második 
"e‘ye. A holt betűkhöz ragaszkodva, 
az PTC-nek joga volt a második 
helyért mérkőzni, de már a sport 
szempontjából egyetlen pillanatig sem 
i®het kétséges, hogy ez a hely a Bp. 
Vasutast jogosabban illetné meg. A 
“ TC harmadik helye csak a be nem 
hatottak előtt meglepetés. Az NSC 
Negyedik helyéről aztán ismét meg- 
'ndulhat a végnélküli vita. Ugyan- 
J*yan joggal, mint az NSC, követel ftetr' ■ . . .  — -

,1tUágfaiuok
ínmi is teszek is"

■j

— Saját tudósítónktól —

. tné magának ezt a helyet a BSE 
ls> hiszen a csoportjában ő is har
madik volt!

fogadjuk el azonban ennek a döntő 
mérkőzésnek a realitását, hogy a 
papátok teljesítményét közelebbről 
ágálhassuk.

A BTK minden mérkőzését meg
nyerte. Négy alkalommal szállt a 
borítóba és 57:13 arányban szerezte 
meg a bajnoki címet. Közte egyízben 
i®:0 rekord arányban is győzött: a 
Berminamezőt verte ennyire. Ezt a 
nagyszerű összteljesítményt 12 ver
senyzővel érte el, akik közül Bánósi, 
Lovas, Csiszár I. négyszer, Fogas, 
Orsolyák, Kéri és Szabó háromszor, 
Szabados, Csiszár II. és Tóth -tszer, 
Vértes és Gárdos egyszer-egyszer mér
kőzött. Az összteljesítményből egyik 
Versenyzői sem emelkedik ki. Mind
egyik jóval többet nyújtott, mint 
eddig. Szabó keménysége, _ Bánást 
ütőereje, Lovas okos beosztása, Csi- 
s*ár I. nagy formaj avulása, Kéri és 
Orsolyák megbízhatósága mind elő
idézője volt ennek a pompás győze- 
Jpmnek. Csiszár Il.-nél, Tóthnál és 
bárdosnál nem oly szembetűnő a ja
vulás. Talán csak Szabados és Fogas 
munkáját nevezhetjük bizonytalan
nak. Az egyik nap ragyogó formáját 
a következő hét gyengébb teljesít
ménye váltotta fel ennél a két ver
senyzőnél.
„Az PTC 34:30 pontaránnyal ke- 

rult a második helyre, miközben 16 
versenyzőjét dobta a tűzbe. Mind a 
négy mérkőzést Szakái, Marton és 
^zigeti küzdötte végig, míg Szenes 
naromszor mérkőzött. Hat verseny- 
??Je, Pesti I., Szelepcsényi, Szántó, 
bosegi. Fehér és Futó kétszer- 
ketszer, Pandúr, Tanamár, Papp, 
zuss és Szabó pedig egyszer-egyszer 
nőtte magára a zöld-fehér mezt. 

Szigeti feltétlen tudása biztos itt. 
r 'rre_ minden körülmények között le
nét építeni. A második vonalbeli ver
senyzők közül Marton és Ecsegi tem. 
Póla. illetve ereje segített nagyon so- 
Kat az FTG-n. Az utánpótlás bizto
sítottnak látszik. Szakáll és Szenes 
nagyszerű technikus, ha pedig Fehér 
élénkségét legyőzi, Papp és Szelep- 

'®é%tnefc pedig kellő számú mérkő- 
„ 8 áll majd a háta mögött, úgy j »  
S^an számíthat megint az FTC baj- 
n°ki babérra.
t-A BTC-harmadik helye meglepe- 
rZ*'* jizámít. Aki azonban azü a 
endsZere komoly és szorgalmas 

u Ö .át figyeli, ami a BTC-ben az 
lej^bi esztendőkben folyik, az nem

Balló, Várnái háromszor, Bobok, 
Andor kétszer, Rózsa, Tarbai és 
Boronkai pedig egyszer jutott szó
hoz. Körösi és Kubinyi személyében 
két kiváló ökölvívóval rendelkeztek a 
mérkőzések alatt. Ezek a technika 
és taktika minden fortélyával tisztá
ban vannak. Szamosi erejét nem 
tudta kihasználni, úgyszintén Kár 
páti sem. Balló, Babák és Boronkai 
egyelőre ígéret. Ebbe a sorba tarto
zik Simó is. Váradi és Andor örökös 
lerohanásokkal és fejjel nekiszaladás- 
sal nem sokat használt a csapatának. 
Az összbenyomás a csapatról nem 
kedvezőtlen. Jó vezetés mellett min
denkor veszedelmes ellenfél lesz az 
NSC.

A tanulságot a csapatbajnokság
ról rövid néhány szóban — egy I 
mondatban lehet lerögztíeni: több
sportot és semmi sportpolitikát az 
ökölvívásban.

Paris, január 30. 
Végre sikerült Jeff 

Dicksonnak Camerát 
Párisba hozni és itt 
vívta meg első euró
pai meccsét áz egyik 
legjobb francia ne
hézsúlyú boxoló, 
Bouquillon ellen, akit 
— mint már ismere
tes — a második me

netben technikai k. o.-val legyőzött. 
Ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen : 
34 (!)  kilóval nehezebb Camera ellen-1

mészetesen csak amúgy szórakozás
ból boxolgattam és jó egynéhány 
évvel később gondoltam arra, hogy 
ezzel pénzt is kereshetek.

— ( Mi volt Amerikában?)
— Minden jól ment, csak a Shar- 

key elleni meccsem volt szerencsét
len. A kondícióm sem volt kifogás
talan, meg egyéb lelki okok is hátrál
tattak. Ezért kaptam ki,- pedig győz
nöm kellett volna, mint ahogy úgy őt, 
mint a világ összes boxolóit, Schme- 
linget is beleértve, le is fogom győz
ni. (Trénere komolyan bólogat.)

lek ettől a sikertől meglepetve. Azt

Sieve Kiaus befelezte a valósa
iénak kiképzését, de egyelőre 

Magyarországén marad
— Saját tudósítónktól —

A magyar válogatott ökölvívók 
edzője, Steve Kiaus szerződését 
tudvalevőleg a rossz gazdasági 
viszonyok miatt a szövetség idő- 
elŐttt kénytelen volt felbontani. 
Ez a rendelkezés érthetően kel
lemetlenül érintette nemcsak 
Klaust, hanem talán még inkább 
azokat a versenyzőket, akikkel 
Kiaus foglalkozott és velük olim
piai babért akart aratni. A válo
gatott keret tagjai között van 
néhány olyan versenyző, akit 
Kiaus mesteri keze lendített a 
győzelem felé s így igen érthető, 
ha munkáját nagyra értékelik.

Ez a továbbképzés most abba
maradt, de az előjelek szerint 
csak ideiglenesen. Kiaus —  aki
nek szülei győriek —  édesanyja 
kívánságára szülőföldjén most 
intézi el azokat a függőben ma
radt családi ügyeket,^ melyeket a 
nagy távolság miatt évek óta ha- 
lasztgattak és amelyek hosszabb 
hasai tartózkodást kívánnak meg.

Ezt az alkalmat ragadták meg 
az ökölvívósport barátai, akik 
mozgalmat indítottak meg  ̂az
iránt, hogy Kiaus munkásságát 
a magyar ökölvívósport részére 
akkor is biztosítsák, amikor ő 
családi ügyeit befejezte. A kilá
tások igen biztatóak. Maga_ az 
ökölvivószövetség elnöksége is a 
legnagyobb jóakarattal kezeli az 
ügyet és kilátásba helyezte, hogy 
Kiaus tudását az olimpia előtti 
hónapokban ismét igénybe veszi, 
mert máris olyan kedvező mo
mentumok merültek fel, amelyek 
e kérdés anyagi részének meg
oldását lehetővé teszik.

kérést. Sikerült azonban 
nekik —  úgy hallom —■ a 
BTC-vel megegyezni, ahol a 
kedd, csütörtök és szombati 

napot kapták meg.
__No hát, két emberrel nem

mennek majd sokra —  vetettük 
közbe.

__Már sokkal tovább vannak
azoknál. Nemcsak Szigeti és 
Körösi neve van a listájukon! 
Meglepetésre tartogatják 
a BTK versenyzőinek neveit! 
Angyalföldről az öregebb 
Csiszáron kívül az  ̂ alsóbb 
súlycsoportok legjobbjait vá

lasztották ki maguknak!
—  És hol mérkőznek?
__ Már érintkezésbe léptek a

szomszéd államok versenyrendezői
vel. Az ottani nevesebb professzio
nistákat hozatják ide és a magya
rokat viszik oda.

— A legfontosabbat pedig, a 
pénzt ki adja ehhez az üzlethez?

Fekete Péternek ráncokba sza
lad a homloka, eleven kérdőjel a* 
egész arca. Két tenyerét kifordítja 
s néma marad.

*
Ezekután csak két kérdést te

szünk fel:
1. Az olimpia előtti időt —  ami

kor a professzionistává lenni aka
rók közül egy vagy kettő felé eset
leg olimpiai babér integet —  alkal
masnak tartják-e tervük végrehaj
tására? Mint esetleges olimpiai 
bajnokok, nem tudnának-e jobb 
professzionista szerződést kapni 
majd augusztus után? Nem kellene 
megvárni Los Angelest?

2. Ha bármilyen oknál fogva ezt 
a lépést most teszik meg amatőr
jeink, úgy utánanéztek annak, hogy 
anyagilag kellően megalapozott-e 
és biztosítékot nyujtó-e a velük 
szerződő fél?

fefi,' Mondani: ennek be kellett ko- 
i- 83:31 pontarányt ért el 12

Kom bőjével a piros-fehér klub.
/., Dallos, Jeles és Mihályt 

és o Kővári II., Kerekes, Szakács 
czi pW eó 8—3, Kiss, Érckövi, Ge- 
vett Melles pedig 1—1 mérkőzésen 
ios Í®szt. Legjobb versenyzőjük Dal- 
ző' 5 ®mény ütésű, rámenős verseny- 
zeLlpj jól ki tudja használni a hely- 
ta ]/^ ' Könnyűsúlyban indult, de 
'Wm: meg lehetne vele oldani a 
A válogatott problémáját.

i ^ n a k  pompásan szúrt egye- 
Jíe ‘>itettek még feltűnést. Gyurkó, 
bízCjes, Szatócs és Mihályi meg- 
niM^óságával tűnt ki. Jeles barc- 
■̂ Ital-k s°kszor csapkodássá fajult, 
tős v , an a csapat munkája tetsze- 

Helyezése reális ,és a jövo- 
a üi^mdenkor a legkomolyabban kell 

” r°s~fehér ökölvívókkal száinplni. 
^itatható negyedik helyei az 

teltet Í0Slalta el. Miként a BTC, a 
vW ; f«Bér klub is 12 versenyzőt 
ar&j. fel, miközben 30:34 pont- 
iát* “  ért el. Kubinyi, Körösi, Kár- 

6a Szamosi négyszer, Simó,

felénél és maga ez a súlytöbblet 
elegendő a győzelemhez. Azon aztán 
már inkább * áimélkodhatunk, hogy 
Camera igazi boxolóvá fejlődött ki 
amerikai tartózkodása alatt. 205 cm 
magas, 122 kg és egy darab felesleges 
hús nincs rajta. Csupa izom, erő az 
egész ember. Ember? Óriás! Kény
telen vagyok leültetni, míg magam 
csak állva maradok. Megborzadok, 
amint 56-os cipőire téved a szemem. 
És az öklei! Tenyere majdnem el
födi a félbe hajtott Nemzeti Sportot. 
De szemei szelídek: persze most nem 
boxol. Kicsit megilletődöttnek látszik, 
de ez csak ázért van, mert már én 
vagyok a 43. újságíró, aki kérdez
geti, mióta Párisban van.

(— Hogyan lett boxoló?)
—  1924-ben Le Mans-ban kezdtem 

Legros úrnak, az ottani alszövetség 
elnökének ösztönzésére. Ott dolgoz
tam, mint cementöntő munkás. Ter-

mmm

(— Legközelebbi teendői?)
— Most Berlinben fogok boxolni és 

esetleg lesz még egy-két európai 
mérkőzésem, azután visszamegyünk 
Amerikába küzdeni a világbajnoki 
címért.

(— Ismer magyar boxolót?)
— Amerikában, emlékszem, talál 

koztam két kis ügyes fiúval, de a ne
vükre nem emlékezem.

(— Gelb és Kocsis?)
— Igen, igen. Zselb és Koksis, most 

már tudom.
Megköszönöm, hogy pár percre ren

delkezésemre állt, mivel látom, hogy 
már türelmetlen ő is, meg a mené- 
zsere is. i

Kezét nyújtja. És én bátran nyúj
tom az enyémet, mely elvész hatal
mas tenyerében. Nem szeretnék tőle 
egy ökölcsapást kapni.

Varga Károly

Hivatásos ökölvívónak akar 
j felcsapni a magyar amatőr- 

gárda több kiválósága
Saját tudósítónktól —

ÜZENETEK
Mészáros. Fehér ujjasban nem sMr 

bad asztali teniszversenyen játszani, 
mert zavarhatja aa ellenfelet. Az 
ilyen öltözet ellen azonban csak a 
játék megkezdése előtt lebet felszó
lalni, utólagos óvásnak helye nincs.

Vajda József. 1. Naptár, mely fut
ballistákat érdeklő részleteket tar
talmaz. Forduljon a öohánytőzsdók- 
hez, ott — vagy azok útján — kap* 
ható. 2. Ilyen nyilvántartást nem ve
z e t ü n k . Tessék a FLASz-hoz (Buda
pest, V., Alkotmány-u. 3.) fordulni.
3, Elintéztük.

Hoffmann Frigyes. E rovat élén
számtalanszor közöltük már, hogy le
vélválaszra nem vállalkozunk. A te
niszezőknek hivatalos professzionista 
szövetsége csak tavaly alakult meg s 
így hivatalos világbajnokság még egy 
sem volt profik részére. A  nem-hiva
talos világbajnokságokat pedig nem 
tartjuk nyilván.

Már a csapatbajnoki mérkőzések 
első fordulójakor érdekes hírek 
keltek szárnyra. A  versenyzőkhöz 
közelállók körében itt is, ott is el
hangzott egy-egy megjegyzés:

—  N o, ez sem  lesz soká it t !  
Vagy:
—  Csák a csapatbajnokságot csi

nálja végig , aztán p rofi lesz!
Megfigyelés és érdeklődés sem

mit sem használt. A  kérdezett leg
többször csak annyit tudott mon
dani:

—  Hallottam.
Biztosat azonban senki sem tu

dott. Végül is mindenki pletyká
nak tartotta a sok beszédet.A csapatbajnokság vasárnapi 
döntő mérkőzése után a versenyről 
kitóduló közönség soraiban az ököl- 

| vívósport egyik régi katonájával 
találkoztunk, aki valamikor igen 
jelentős szerepet játszott ebben a 
sportban sma is fontos pozíciót 

| tölt be egyik e^ycaLiletben. Termé- 
j ízf lesen a versenyről esik a szó.

—  M it szól a fiú k h o z? Szépen

dolgoztak. Szépen búcsúztak az 
amatőrségüktől! —  mondja a 
sportember, akit az egyszerűség 
kedvéért Fekete Péternek neve
zünk.

—  Igen, csak az a kár, 
nem  tették közzé valamennyi nevét, 
aki professzionista akar lenni. Sok
kal több közönség jö tt  volna el á 
többi m érkőzésre is, ha tudják az 
emberek, h og y  nemcsak a két baj
nok, hanem■ többen mások is hátat 
fordítanak az am atörségnek. M en y 
n yire ju tott m ár az ü g y  ? kér
dezzük ártatlan arccal.

—  Minden el van már ren
dezve. Az edzéseket a régi 
ökölvívó gárda egyik tagja, 
Horváth József —  a barce
lonai, —  teszi hozzá magya- 
rázóan —  vezeti. Sok bajt 
okozott p »ielyiség kérdése. 
Jártak e ESE-nél is. A hétfő, 
szerda v3 pénteki napot 
kérték. A BSE elnöksége 
azonban elutasította e z t  a

Ma fejeződik be a Tiszti VC kom
binált versenye akardversennyel

Az össsvarsenyben 
M aszky, K alnksky, Edd 

és Hatz Ottó vezet
— Saját tudósítónktól —

Ma reggel 9 órakor kezdődik a 
TVC összetett versenyének utolsó 
versenyszáma, a kardverseny. A mai 
verseny kétségtelenül az összetett 
versenynek legérdekesebb száma. 
Egyfelől, mert a kardverseny a leg
szebb, de másfelől azért is, mert itt 
lehet még csorbákat köszörülni. A 
mezőny képe most kissé másképpen 
fog festeni s több olyan vívó ját
szik itt majd szerepet, aki tőrben és 
kardban nem juthatott szerephez.

Elsősorban Rajcsányi jó szereplé
sére számítunk. Rajcsányi tőrben és 
épéeben nem került be a döntőbe, de 
kardban előkelő helye lesz s való
színűleg az összvcrsenynek első 'tíz 
helyére sikerül befutnia. A kardver
seny egyik favoritja Maszlag Lajos, 
aki első helyével természetesen az 
összversenyt is megnyerte, de győz
het az összversenyben . harmadik s 
esetleg negyedik hellyel is. Az ed
digiekben 2 ponttal vezet Kalniczky 
előtt, aki pedig nem igen előzheti 
meg kardban. Edd előtt 4 ponttal 
s Hatz Ottó előtt 5 ponttal vezet s a 
kardversenyben csak Hatz előzheti 
meg. Mindenesetre Hatz Ottó, Timár 
Gyula, Dingfelder Imre az eddigi 
döntők legénységéből és Rajcsányl 
a kiesettekből olyanok, akik a kard
versenyben a többiek megelőzésére 
számíthatnak. A kardverseny végez
tével ünnepélyes, díjkiosztásra kerül 
a sor. A verseny előmérkőzése reg
gel 9-kor, döntője délután 5 érakor 
kezdődik a Tiszti Vívó Club váci
utcai vívótermében.

Harden és Mazzlnl egymással tár
gyal a magyarok monte-carlói és 
cremonai szerepléséről. Annakidején 
megírtuk, hogy a külföldi bizottság 
úgy határozott, hogy a Harden ku
pamérkőzést és a Tersztyánszky-em- 
iékvarsenyt egyszerre akarják ren
dezni, hogy útiköltségben nagy 
megtakarítást tudjanak elérni: A
közvetlen tárgyalások eddig nem 
vezettek eredményre s most Harden 
egyenesen Mazzinivel lépett össze
köttetésbe, hogy a magyarok utazá
sát nyélbe tudják ütni. Ha a tár
gyalások nem vezetnek megfelelő 
eredményre, akkof esetleg mindkért 
verseny elmarad, illetve a Tersz- 
tyánszky-verseny elmarad és aHar- 
den-kupamérkőzésen nem veszünk 
részt.
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Február havában már

bafnoics versenyek  
folynak

— Saját tudósítónktól —
Az idei versenyév az olimpia néző

pontjából sorakoztatja fel a verse
nyeket. Korán kell tehát az esztendő
vel végezni, hogy nyugodt tréning
lehetősége legyen annak a hat vívó
nak, aki remélhetőleg kimegy az 
olimpiára. A versenyeket úgy cso
portosították, hogy az év végefelé 
már csak kardversenyek legyenek, 
nehogy a vezető' vívóknak kétféle 
fegyverben kelljen tréninget folytat
ni.̂  Tudvalevő ugyanis, hogy tőr- és 
épéevívóink kiküldetéséről szó sem 
lehet s így az idei évben ez a két 
fegyvernem bizonyos szempontból 
háttérbe szorul. A korai szezon nagy 
eseményei már a jövő hónapban kez
dődnek.  ̂ A párbajtőr csapatbajnok
sággal és az egyéni tőrbajnoksággal 
. Február havában kilenc vívóver

seny lesz. Február 2-án van a Tiszti 
VC hármas versenyének utolsó ver
senyszáma: a kardverseny. 7-én
három vívóverseny lesz: az épéé csa
patbajnokság, a nyugati kerület tőr
és kardbajnoksága és a Pénzinté
zetek Ligájának bajnoki versenye. 
14-én a CsAK rendezésében folyik a 
déli kerület junior kardversenye, 
ugyanakkor az egyéni tőrbajnokságot 
vívják Budapesten. 21-én a BEAC 
rendezi junior tőrversenyét, 28-án a 
délnyugati kerület rendez junior ver
senyt Pécsett és a BBTE tartja 
junior kardversenyét a fővárosban.

Február tehát gazdag események
ben s ezzel beköszönt a nagy verse
nyek szezonja. Február végén oszt
rák—magyar mérkőzés lesz. Mácius- 
ban pedig már az olimpiai válogató 
versenyek kezdődnek.

T O R M A
A kolozsvári tornászok és Pelle Ist

ván Hódmezővásárhelyen. A kolozs
vári tornászok február 2 -i szereplésük 
után Hódmezővásárhelyre mennek át, 
ahol február 4-én a HTVE által ren
dezendő dísztoma ünnepélyen vesznek 
részt. Értesülésünk szerint erre az 
alkalomra Pelle István bajnokunk és 
a PSE-ből Kende Rezső és Thoít Vil
mos is leutaznak Vásárhelyre. A  min
den tekintetben rendkívül magas ni-

Megválasztották 
az úszószövétség 
szakbizottságait
A MUSz tanácsa köszönetét 
mondott Széchenyi László gróf
nak és Arpinati államtitkárnak

— Saját tudósítónktól —
A MUSz új tanácsa tegnap tar

totta első ülését Kéler Tibor társ
elnök elnöklete mellett. A síma és 
gyors lefolyású tanácsülés főpontja 
a bizottságok megválasztása volt 
amely egyhangúan történt meg,

A választás után Komjádi Béla 
számolt be az olimpiai előkészüle
tekről, majd Donáth dr. ismertette 
a nemzetközi programot, ennek élén 
azt a két nagy adományt, amely le
hetővé teszi, hogy a magyar válo
gatott úszócsapat megjelenhessék 
az olimpián. A  tanácsülés Donáth 
indítványára egyhangú lelkesedés 
sel hálás köszönetét fejezte ki 
Széchenyi László gróf amerikai kő 
retünkkel, majd pedig Arpinati 
államtitkárral szemben.

A beterjesztett olimpiai előké
születi és nemzetközi programhoz 
csak néhány hozzászólás történt 
Kis Zoltán kérte a B) és az ifjú 
sági keret erősebb foglalkoztatását,
Bánó Jenő és Gellért Ernő pedig a 
hölgyversenyzök és a hölgyverse
nyek intenzívebb figyelemre mélta 
tását. Utóbbi különösen az alsóbb 
korosztályok és kisebbtudású ver
senyzők számára sürgetett verse 
nyékét. Simkó János kérte, hogy a 
B) válogatott csapat részére olyan 
túrákat kössenek le, amelyek hasz
not ígérnek.

Komjádi válaszában közölte, 
hogy a fedett uszoda szabadjegyei
nek kilencven százalékát a hölgyek 
kapták, miután részükre a fedett 
uszodában külön edzőórát biztosi 
tani nem lehetett. A  B) csapatotI i. ix w g j  U.O íxjl ■ - - - - - -  w w . * * . J -f J W U L / n ) / V /

vójúnak ígérkező ünnepségen Szeged nem lehetett a m-ultban sem ráfize- 
város válogatott férfi tornászcsapata tés nélkül külföldön foglalkoztatni, 
is szerepel, azonkívül a Szegedi MTE miután a külföldieknek nem a B)

b ’’! ' f ■„tr“mi *B) Mlpa'teljes gárdával vonulnak fel. A HTVE I aJfnllUK lel. 
részéről hölgycsapat, két férfi szer-1 Speisegger Ernő  ̂ terjesztette be 
torna, két szabadgyakor latos csapat I azután az idei vízipoló'bajnoki ki- 
és egy hölgytomász csapat vesz részt, I írásokat, amelyekben az I. osztályú 
A MOTESz képviseletében dr. Kiss I bajnokság kiírásánál van nagy el- 
József alelnök jelenik meg az ürme- térés. A tanács egyhangúlag elfo- 
pélyen. A vendégeket dr. Soós István \ gadta az új, ideiglenes bajnoki 
polgármester fogja üdvözölni. Az ün- rendszert
nepély tiszta jövedelmének jelenté
keny részét a rendező egyesület az 
olimpiára utazó tornászok költségei 
fedezésére ajánlja fel.

A Kolozsvár—Szeged városközi 
mérkőzésre Marosi Béla személyében

A MUSz tanácsa egyébként a
_ ___ ző

kát választotta meg
Állandó bizottságok

Intéző bizottság: Elnök: Kom

Antal. Tagok: Bosnyákovits Ká
roly, Diamant Oszkár, Fuchs 
György, Gellért Ernő dr., Huziák 
Zoltán, Kőszegi Imre dr., Mayer 
Samu, vitéz Pál Imre, Pollaschek 
Gyula dr., Saly Géza, Stampfer 
Sándor, Tichy Henrik dr., Tutzen- 
thaller Aurél dr., Naschitz Gusz
táv dr.

Vidéki bizottság: Elnök: Fehér 
I. István,- helyettese: Osepreghy
László. Előadó: Mérai János. Ta
gok: az összes vidéki tanácstagok 
és Bródy István, Fadgyas Miklós 
dr., Fárber Oszkár, Goldmann Fe
renc, vitéz Jónás István, Speiss- 
egger Ernő, Uhlyárik Rezső, Vér
tes Sándor, Vujkovich Lajos dr.

Fegyelmi bizottság: Elnök: Be- 
leznai László dr., helyettese: Csá- 
nyi József dr. Előadó: Fadgyas dr. 
Jegyző: Bródy István. Tagok: Bo
ros Ödön. Dárdai Zoltán dr., Fuchs 
György, Mező Ferenc dr., Turnov- 
szky Endre.

Fellebbezési bizottság: Elnök 
Szűcs János. Előadó: Fadgya-s 
Miklós dr. Tagok: Bárány Kálmán 
dr., Mezey Ferenc, Rajcsinesz Fe
renc, Saly Géza, Uhlyárik Rezső 
Vértes Sándor.

Ideiglenes bizottságok
Jubileumi » bizottság: Elnök

Senn Ottó dr., helyettese: Rajcsi 
nesz Ferenc. Tagok: Ember Károly 
dr., Faragó Béla, Naschitz Gusz
táv dr., Mező Ferenc dr., Tutzen- 
thaller Aurél.

Propagandabizottság: Elnök.
Herendi Arthur, helyettese: Bánó 
Jenő. Előadó: Kőszegi Imre. Ta
gok: Lipcsei Jenő, Pataky Károly, 
Seres János, Somogyi Vilmos.

Szabálybizottság: Elnök: Belez 
nai László. Tagok: Bárány Kál
mán, Fadgyas Miklós dr., Kisfalvi 
István dr., Simkó János, vitéz Jó 
nás István.

Uszodabizottság: Elnök: Szűcs 
János. Tagok: Bárány István dr., 
Fárber Oszkár, Hajós Alfréd, Ko-
lár Nándor, Matyók Aladár.*

Marsik Andor a futóbajnok
ság után a lesiklást is meg
nyerte tegnap Mátraházán
A nemzetközi versenyben is csak Burkert Ru
dolf végzett előtte — Szepes Gyula második, 
Iglauer harm adik a bajnokságban — N agy
szerű mezőny indul a m ai ugróversenyen — 

Uhiand m egérkezett és 50 méteren felüli 
eredm ényt vár  

— Saját tudósítónktól —

A magyar síbajnokságok má- Az összetett, kétfutamú verseny 
megközelítő abszolút befutóját az alábbi össze- 

erdeklodes es hatalmas harc je-1 állítás tünteti fel:
gyében folyt le Mátraházán. Kár, 
hogy a terep kiválasztása nem 
volt valami szerencsés. A dél
előtti hosszabb távú lesiklás te
repe is jóval rövidebbre terjedt, 
mint az kívánatos lett volna. 
Ezen elindult mindenki, aki csak 
nevezett a lesikló versenyekre. 
Ennek a versenynek távja kb. 
1200 méter volt. A  délutáni 
újabb futamra, amelynek útvo 
nalát másutt jelölték ki, már 
csak a lesiklóbajnokság, a csa

jelölték ki az ötödik szegedi verseny- jádi Béla. Előadó: Mérai János,
zőt. Szeged tomászsportját tehát a Tagok: Boros Ödön, vitéz Jónás
ma délután megtartandó verenyen I István, Kis Zoltán.
Szakács Ödön, Öreg Sándor, Kása 
László, Páló József és Marosi Béla 
képviseli. A kolozsváriak versenyzői:
Molnár István, Tőkés József, Baczoni 
Géza, Horváth Tibor és Erdélyi End
re. A küzdelemre — mint már jelez
tük — ma kerül sor Szegeden a ró- 
kusi tornacsarnokban.

A belga szövetség igen meleghangú
és elismeréstől áthatott üdvözlő irat
ban fejezte ki szerencsekívánatait a 
MUSz-szal szemben közelgő 25 éve3  

jubileuma alkalmából
A magyar-osztrák hölgyúszómérkő

zés végleges időpontjára vonatkozólag 
még nem létesült megegyezés az 
osztrákokkal. Vagy június 18—19-én Irik dr.

w '-'ö J WWUVHV vi — V* * C* V O Cc
folyó évre a következő bizottságo-1 patbajnokság, -az összetett ver-
1' “ * -------  1 seny és a nemzetközi verseny

indulóit engedték. A  két futam 
időeredményének összegezése ad
ta azután ezekben a versenyek
ben a végső sorrendet.

' A  délutáni terep ellen még 
több jogos kifogást emeltek. A 
táv rövid volt, mindössze 5— 600

Abszolút sorrend:
1. Burkert R. HDW 3:33.7 mp 

(2:16.9, 1:17.8>, 2. Marsik An
dor MSK 3:49.4(2:21.6, 1:27.8), 
3. Möhwald HDW 3:55.7, 4. 
Szepes Gy. MAC 3:56, 5. Iglauer 
MSK 3:59, 6. Balatoni MAC
4:05.6, 7. Ruzsinszky HDW
4:06.1, 8. Hegedűs MSK 4:06.4, 
9. Sipos MSK 4:10.3, 10. Bene
dek MSK 4:26.5, 11. Mezey
BBTE 4:26.6, 12. Gárdos ÚTÉ
4:31, 13. Hargitai BBTE 4:33.3, 
14. Novák HDW 4:33.6, 15.
Kunszt UTE 4:38.7, 16. Beck
MAC 4:41.8,

Ruzsinszky,
mátrai nemzetközi hőfutóverseny 

győztese.

MTE 5:18.7, 5. Kadvány S. BBTE 
5:29.9.

Magyarország 1932. évi le
sikló csapatbajnoka:

Magyar Sí Klub (Marsik, JS‘ 
lauer, Hegedűs, Sipos, Benedek) , 2- 
MAC (Szepes Gy., Balatoni, Beck, 
Adler, Rácz, Bánk), 3. BBTE (Me
zey, Hargitai, Zelkó, Kunszt, Tas- 
sonyi).

Magyarország 1932. évi 
hölgy lesiklóbajnoksága;

1. Kopeczky Anna MTE 3:09.ír 
Szeiler Nándorné BBTE 3:13.3, 

3. Eisler Alice MSK 3:33, 4. Stad- 
Ier Istvánná MSK 3:37, 5. Héczey 
Mária BBTE 3:49.5, 6. Gáldi Éva 
UTE 4 :00.3, 7. Kovács Dalma 
MAFC 4:08, 8. Hilkene Fülöpné 
MSK 4:23.9, 9. Sidló Panni Gyön
gyös 4:56, 10. Perutz Katalin
TFSC 5:04.3, 11. Szemes Rozália 
Gyöngyös 6:07.

Kétségtelen, hogy a bajnokság 
harmadik, egyúttal zárónapja lesz 
a legérdekesebb és a közönség ré
széről leginkább élvezhető. A mai 
napon döntik el ugyanis az ugró* 
bajnokságot ,és ezzel együtt nagy**' 
szabású nemzetközi ugróverseny' 
ben is lesz része a közönségnek.

Egy cseppet sem túlzás, ha azt 
mondjuk, hogy ,

ilyen síugróverseny még 
Magyarországon nem volt

és hogy alig volt még sportág, 
ahol a magyar versenyzőkhöz vi
szonyítva, ennyi náluk jobb ver
senyzőt sikerült volna elindítani. A 
kékesi sánc kifogástalan állapot
ban van, a nap egyáltalán nem éri 
és így természetesen olvadásnak 
nyoma sincsen rajta. Tegnap a már 
megérkezett Uhiand is elismeréssel

erről felül kell
Gazdasági bizottság: Elnök: H o-. -  ---------------------------

monnay Tivadar dr., helyettese méter és hogy a veszélyes út fe
Komjádi Béla. Előadó: Nádai lm 
re. Tagok: Boros Ödön, Halmos 
Dezső, vitéz Jónás István, Kis 
Zoltán.

Nemzetközi bizottság: Elftök:
Donáth Leó dr., helyettese: Belez- 
nai László dr. Előadó: Szánthó 
József. Tagok: Balogh László dr., 
Bánó Jenő, Boros Ödön, Gergely 
Nándor, Kisfalvi István dr.. Kis

nyegetését csökkentsék, zeg- 
zúgos vonalban valóságos slalom- 
pálya módjára jelölték ki az 
utat. így  az iram lassúit, a ve
szély csökkent, ám a pályabírák 
nem voltak mindig a helyzet ma
gaslatán és sokszor ok nélkül 
zavarták utasításaikkal a ver
senyzőket.

Mindez azonban végeredmény
ben a bajnokság sorsára alig lehe-

. 17. Zelkó BBTE _______________
f i 43-7' 18- Bereczky MAFC 4:45, szemlélte és kijelentette, hogy 
19. Szmolik UTE 4:46, 20. Szén- y
dey A. MSK 4:47.7, 21. Adler-
Rácz MAC 4:48.7, 22. Fodor
UTE 4:51.5, 23. Tassonyi BBTE 
4:54.5, 24. Kaferstein BBTE
4:56.1, 25. Hoffmann BBTE
4:56.3, 26. Hilkene MSK 5:04.5,
27. Kozma UTE 5:04.9, 28. v
Bánk MAC 5:06.6, 29. Kadvány 
P. BBTE 5:14.7, 30. Emánuel
BBTE 5:15.4, 31, ZáborszkyMAC 
5 :17.5, 32. Tamássy MTE 5:18.7,
33. Zombory MAC 5:21, 34. Zbó-
ray MSK 5 :26.4, 35. Kadvány S. 2°san erős lesz.Tvnmn r -no n no rr / • —____ I A __7_i _i

50 méteren 
ugrani.

A másik Besztercebányáról várt 
norvég síugró, Jansen nem érke
zett meg, mert megsérült, de külön
ben is Uhiand lényegesen jobb és a 
két Burkert, Möhwald, Novák, 
Pribsch' személyében, na meg aZ 
itt tartózkodó és versenyen kívül 
szintén induló Traeffen  révén a 
nemzetközi gárda amúgy is túleá-

BBTE 5:29.9, 36. Krénisz BBTE
Zoltán, Kugler Sándor, Speiss- f™  * fjn o k sá g  sorsara alig lehe- 5:34, 37. Tassonyi LASE 5:36.4, 
egger Ernő, Tutzenthaler Aurél dr. tett befolyással. E*t a versenyt is 38. Kauser MAC 6:09.7, 39. Já-egger Ernő, Tutzenthaler Aurél dr.

Olimpiai bizottság: Elnök: ifj.
vitéz Horthy Miklós, helyettese: 
Donáth Leó dr. Előadó: Kugler S. 
Tagok: Kőszegi Imre dr., Mező Fe
renc dr., Nádai Imre, Rajcsinesz 
Ferenc.

Vízipólóbizottság: Elnök: Speiss-

A győztest megjósolni 
bajos. Tegnap csak

igen

a vasárnapi futás hőse, a jelenleg 
legjobb formában levő magyar síző, 
a fiatal Marsik Andor nyerte, meg
szerezve második bajnokságát és | 
biztossá téve ezzel a harmadikat is, 
az összetettet, amelyet még az 
ezekután egyáltalán nem várható 
rossz ugrása esetén sem veszíthet!

ritz UTE 6:18.1, 40. Neszvadba 
MAC 6:19, 41. Márton MTE
7:53, 42. Ványa MTE 16:34
(Ványa elkésett az indítástól.)

Magyarország 1932. évi le
sikló bajnoka:

Marsik Andor 
(2:21.6, 1:27.8),

Szepes ugrott és volt egy 50 
méter körüli' —  egyesek sze
rint 50 méteren felüli —  

ugrása is.

egger Ernő. Előadó: Tichy Heh- ™S£IZ. ugrásf  ®®eten, veszíthet 
rik dr. Tagok: Angelus Béla, Bár-I®1, hlszen legkomolyabb riválisai,.

a bécsi „Festwoche” alkalmával, vagy Idai Zoltán dr., Faragó Béla, Ha- ^z/ ^ es. Gyu ’ í  ®Í0m es K ozm a \M A C  3:56 (2:23.2  -------------
lász Jenő. Háv Pál. Halmos Dezső. Je-Őtt lgen m gy  elonye van- I L^ 6. MSK 3:59 (2:26.2, külföldiekkel szemben felvegye a

I n i r n t i i n  A G* L k h a . !  J  _______ 1 i .  _

ő  maga is azt h iszi,-hogy ki
váló testi kondíciója és a téli jó l 

, , végzett célgimnasztika révén
MSK 3 :494  speciális készülés nélkül is jól 

2. Szepes Gyula fog  szerepelni. Természetesen ő 
1 :32.8), s. hivatott elsősorban arra. hosrv a

pedig december 10—11-én rendezik lász Jenő, Háy Pál, Halmos Dezső, M t t  igen nagy előnye van. f ' S  külföldiekkel szemben felvegye a
meg, mindakét esetben Becsben. vitéz Jónás István, Kis Zoltán, A  lesikloverseny második helyére M - ^ ,  4. Balatoni Levente MAC harcot, de sokat várunk a kétsze-

T............. . . - , ............ Onody József, Mayer Imre MAFC, * mmcig megbízható Szepes Gyula * :^ -6 , 5. Hegedűs István MSK rés bajnok Mar síktól, a tavalyi
Ui YlZlDÓlo Vandflfdil íj la ni fa fia# IP- I   n____ /«« ... 9/e.onlf i 4.06.4, 6. DGnpdpk Ffiffroo Mfilf I ti<yi«nKoíw/\l/- T7a /i . -..  ,  .  ,  .  I ü n o a y  J ó z s e f ,  M a y e r  I m r e  M A r o ,  d  w i . i m 6 - í i w u ü w u « w  v r y u i a  I a  a  a  j  ,  2  u a j n o K  m a r s i k t ó l .

. Il )*7,zLpolí* vándordíj alapiíasa* je- Ringelhaim György, Woisz Károly, került, harmadik a könnyebb te- Benedek Frigyes MSK ugrobajnok VAnyától, továbbá

H? " “r - r 6 “s a s -á s r  s í 3 f v  £ss? t s s t *  I Irenelni, a mindenkori I o \dzin010- 1 Tibor dr., helyettese: Vertes Sán- A nemzetközi lesikloversenyt -„‘„rkv m a  g r  i ,/É a p sf zetet  ̂ bajnokságban M arsik  
bajnok nyeri. Háromszor sorrendben, dór. Előadó: Fárber Oszkár dr. B urkert Rudolf nyerte meg megle- U T E  4 Szfndlí' a * MSK íS v e r ó ík 6™ holíbÍZ7°San gyöz> a
vagy ötször sorrend nélkül elért győ- Tagok: Balogh László dr., Balikó hetős fölénnyel, de már a többi 4 .4 7 7  19 ' i J i i p L 4, M in  S  x D8f°n S zep es  Gyula,
zelem a feltétele a díj végleges bir- Kálmán, Gottlieb László, Hodászy külföldit, köztük a kitűnő techni- a -'asY  13 t t t v  írn i k v j  f f * 1 B <*latoni között csak
tokbavételének. Miklós dr., Kőszegi Imre, Kraut kájú Möhwaldot M arsik  biztosan I KoTma U TE  5 °04 9 15^ Ka'dvánv 1 eldőínf kl® kül^bséggel fognak

A Komjádi-vándordíj, amelyet aj Pál, Kugler Sándor, Kunszt Gyula, j verte. Beigazolta ezzel is a futás- B B T E  5-14 7 Ifi ’ Táritr TTTF I molvii- bacsa^ nem bukik vala-
MUSz az ifjúsági csapatok számára Mezey Ferenc, Mező Ferenc d rjb á n  ellene kivívott sikerének reali- 6 -18 1 17 Vánva TTF lfi-94 7

cs?k abbíU} Nagy Károly, Sipos Béla, Speis- tását. ' } A z. ugróversenynek az összetett
csapat valam ^yi dí jmérkléseitte- r  ̂ nő> S^ 6 A  csapatbajnokság ismét a ki- o í -ÍfÍÜ' ^ á t 
játszotta. Béla, Tihanyi Béla, Nagy Károly, tűnő gárdával felvonult MSK j sagl íeS)kl° bajnoka: I dott 9 órakor kezdik, a nemzetközi

A B) válogatott vízipóló keret va- j Társadalmi b izo ttsá g : Elnök-j zsákmánya lett, második helyre pe-j K u n szt Im re i - 38 7 2  Tassonui I délután lesz.
sámap délután 6 órakor a fedett uszo- Kelenffy Gyula dr., helyettese • dig megint csak a MAC került a I Álmos BBTF A -ni, í" \ Ka fe n te  in r ™-6 a ^°varo30°í lfl> de különösen 
dában tartja első edzőóráját. 'Schubert József. Előadó: Wagner]BBTE előtt. IK á roly  BBTE 4 4 6 1 ,  4  Tamfcsy I v S T  nW ^ á m ú  közönséget
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R Á D I Ó
Mai ielentesebb

Hangversenyek:
5.30 ó.: Róma: Dalok és áriák.
6.55 ó.: München: Hangverseny (G. 

Stoerk).
7.35 ó.: Becs: Ravel-hangverseny.
7.35 ó.: London R: Hangverseny (G. 

Bams tenor).
8.05 ő.: Frankfurt: Szimfonikus

hangverseny.
8.15 ó.: Milánó: Zenekari hangver

seny.
Dalművek:

8 ő.: Breslau: Lehár-est.
8.40 ó.: Hilversum: Aida (Verdi) 

részletek.
9 ó.: Brüsszel: Garmen (Bizet)

(Gr)..
9 ó.: Milánó: Varázskeringő (0. 

Strauss).
10 ó.: Barcelona: Operaátvitel.

Vidámság, könnyű zene:
5 ó.: Becs: K. Haupt zenekara.^
5 ó.: Trieszt: Opera és operettrész-

leték.
6 ó.: Hamburg: Tarka est.
6.45 ó.: Oslo: Harmonika.
7 ó.: Breslau: Falusi zene.
7.40 ó.: Mühlacher: Vidám est. 
9.30 ó.: Mühlacher: Vidám est.

Mária Bach—Hándel-estje. Zongorán 
kísér Polgár Tibor. 1. Hándel: a) xe 
Deum; b) Ária az „Eszter” c. orató
riumból. 2. Bach: a) Agnus Dei (a h- 
moll miséből); b) Ária a „Karácsonyi 
onatórium”-ból; c) Ária a „Magnifi- 
cat”-ból. 3. Hándel: a) Dknrni ca-ra; 
b) Alma mia; c) Fumbondo. — 8 ó.: 
Helyszíni közvetítés a Király Szín
házból. „Hawai rózsája” . Operett 3 
felvonásban. Szövegét írta Földes 
Imre. Zenéjét szerezte Ábrahám Pál. 
Rendező Tihanyi Vilmos. __ Karnagy: 
Nagypál Béla. Főszereplők: Lábass 
Juci, Fejes Teri, Rátkai_ Márton, Ker
tész Dezső, Nádor Jenő, Sziklai Jó
zsef, Latabár Árpád. Az I. felv. után: 
Pontos időjelzés, sporteredmények. Az 
eló'adás után: Rácz Béla és cigányze
nekarának hangversenye.

Szerda, február 3.
9.15 ó.: A m. kir. Mária Terézia 

1. honvédgyalogezred zenékarának 
hangversenye. Karnagy: Fricsay  ̂ R. 
— Közben és utána: Hírek. — 12.05 o.: 
A rádió házikvintettjének hangverse
nye. — Közben és utána: Hírek. — 
3.30 ó.: Morse-tanfolyam. — 4.15 ó.: 
„Regény” . Irta és felolvassa Boross 
Elemér. — 5 ó.: Szalónzenekari hang
verseny. Karnagy Bertha István. — 
6 ó.: „Magyar történeti festészet .

. 10.15
jaíz.

Jazz:
ó.: London R: Jack Payne

10.50 ó.: Mühlacher: Tánczene. 
11.30 ó.: London (N ): Bertíni bánd. 
Gramofon: 11 ó.: Belgrád; 11.35 ó.: 

Kassa; 11.35 ó.: Zágráb; 12.40 o.: 
Bécs; 1.10 ó.: Becs; 2.30 ó.: Ostrava; 
3.30 ó.: Prága; 4 ó.: Belgrád; 4.30 n.: 
Sottens; 4.30 ó.: Varsó; 6.30 ó.: Bero- 
münster.

Lyka Károly előadása. — 6.30 o.:
Olasz nyelvoktatás. (Galleram Bona- 
ventura.) — 7 ó.: Az Országos Postás 
Zene- és Kultúregyesület hang-verse
nye. Közreműködik Gyón Pál dr. 
(ének), Kerpely Jenő (gordonka), 
Országh Tivadar (hegedű). Polgár 
Tibor (zongora). — 8.30 ó.t Tóth
Imre emlékirataiból. A  régi Nemzet: 
Színház. „Halmi Ferenc” . — 9 w  
Szórakoztató zene. Zenekari nangyer- 
seny. Karnagy Berg Ottó, — Utána: 
Pontos időjelzés, időjárásjelentes, hí- 
rek. — Majd: Toll Árpád és Jancsi 
cigányzenekarának hangversenye.

Csütörtök, február 4.
9.15 ó.: A Szervánszky szalonzene

kar hangversenye. — 12.05 ó.: Hang
verseny. Közreműködik Rostahazy 
Annié (ének) és Hidy-Gyulai Mária 
(hegedűi. Zongorán.kisér Polgár Ti
bor. — 5 ó.: Hórics Tóth Jenő dr.-

Az erjedést hasznosító mezőgazda 
sági iparok” . — 5.30 ó.: Márfél óra 
könnyű zene. Zenekari hangverseny. 
Karnagy Komor Vilmos. — 7 ó.:.An
gol nyelvoktatás. (J. W. Thompson.,) 
__ 7 25 ó.: A m. kir. Operahaz elő
adása. „Tannháuser” . Dalmű 3 felvo
násban. Szövegét és zenejet irta Wag
ner Richárd. — Majd: Gramofon
tánczene.

A U T Ó
Umm László a knWi téli 

páiyaverseiiven
— Saját tudósítónktól —-

A lengyel autóklub meghívásara 
Hartmann László bajnokunk is részt- 
vesz a krakói téli pályaversenyen 
2.3-as Bugattijával. A versenyre feb
ruár közepén kerül sor és Hartmann 
remélhetőleg gyors kocsiján sikerrel 
kezdi meg a versenyévadot.

Egy ember, aki az eget basznia mozivászosinak
Jock S a v a g e  ő r n a g y  szenzációs ta lá lm ánya

— Saját tudósítónktól —

M U fO R .

London. Penészes köd függönyözi 
be a laboratórium ablakát. Külvá
ros. Füst és korom és szegénység. 
Szomorúság. ,

Jack Savage őrnagyra varok. 
Egy emberre. Ciki ciz eget használja 
mozivászonnak.

Hogy ez mit jelent?
Jack Savage , őrnagy vegigkuz- 

dötte a világháborút. Reflektorok
nál dolgozott. Aztán repült.  ̂ Mikor 
eljött az általános leszerelés: itt
állott kereset és foglalkozás nélkül 

Ekkor született meg agyában a
füstírás. ,

Jack Savage őrnagy repülőgépre
ült és a levegőben

egy füstképző berendezés segít
ségével óriási betűket rajzolt az 

égre.
Reklámlehetőség! . . . .
Savage megélt ebből á szenzáció

ból három hónapig. A füstbetűk hir
dették, melyik a legjobb fogkrém, a 
legjobb suvix, az emberek az egre 
bámultak, csodálkoztak és 
tek” .

De elmúlt a három hónap. És az 
emberek kezdtek nem csodálkozni s 
már nem is bámultak nagyon az 
égre, mikor jött a füstokádó repü
lőgép : és

Jack Savage ismét állástalan lett. 
És ekkor Londonba tette, át Jack 

Savage működésének színhelyét.- Egy

__s akkor ma másképpen festett vol- j
na Európa térképe . . . )

Savage őrnagy beszél:
— Ez a kezdet. Egyelőre meg 

állóképekkel kísérletezem. De birto-[ 
kában vagyok már egy olyan kísér
teti berendezésnek is,

mely mozgóképeket is közvetít 
felhőkre. . .

Március 1-ig érvéayessk 
az 1931. éne kiváltait verseny- 

licn ek
— Saját tudósítónktól —

A KMAC sportbizottsága szerdai 
ülésén úgy döntött, hogy az 1931-re
kiváltott versenyvezetői és verseny
nevezői igazolványok (licencek) folyo 
évi március elsejéig maradnak ér
vényben, úgyhogy ezzel elodázodik 
márciusig az átigazolási ügy. A 
KMAC a téli versenyre való tekm 
tettel hozta meg a döntését,_ melyet 
aligha lehetne megrendezni átigazolás 
alatt levő és így szilenciummal súj
tott versenyzőkkel.

A világ legerősebb fényforrásával 
rendelkezem. Olyan _ fényforrással, 
mely nem veszít semmit 3 kilométerig 
erejéből...

(— A találmány gyakorlati ki
használása?)

— Elsősorban

Főleg pálperseuyeket akar rendezni az idén az FTC —
ha ideiében megoldódik 

az átigazolási kérdés
—  Saját tudósítónktól —

Végleges a Caracciela— illa  
Isséé társítás...

Sok szó esett az utóbbi időben 
Caraccioláról, illetve márkacsereje- 
ről. Felváltva láttak napvilágot 
cikkek arról, hogy Caracciola ott
hagyja, vagy nem hagyja ott a 
Mercedes-g yárat. Nyilatkozott a 
Mercedes-gyár, nyilatkozott az Alfa 
Romeo-gyár és egyikük senp akart 
semmiről sem tudni. Most végié a 
legilletékesebb is nyilatkozott, maga 
Caracciola tartotta szükségesnek, 
hogy eloszlassa a homályt és tisz
tázza a kérdést.

Caracciola nyilatkozata a napok
ban jelent meg — felette diploma, 
tikus fogalmazásban. Caracciola le
szögezi, hogy valóban válik a Mer- 
cedes-gyártól, de ennek indokául azt 
hozza fel, hogy a gyár igazgatósága 
elhatározta, hogy teljesen vissza
vonul a versenyzéstől és így nem 
terem babér számara Untertürck- 
heimban. Caracciola szerint a visz- 
szavonulás oka pénzügyi és a gaz
dasági viszonyok leromlásából ado-

Nyilatkozatának legérdekesebb 
része az, amelyben kijelenti, hogy

tárgyalásai az A lfa Romeo- 
gyárral annyira előrehala
dottak, hogy ebben az évben 
kizárólag az A lfa színeiben 

fog  versenyezni.
A nagyszerű német-olasz verseny

ző _  mint értesülünk — a nyilatko
zat megjelenés óta ala is irta a 
szerződést, úgyhogy markaeserejé- 
nek ügye lezártnak tekinthető.

hadászati célokra

„ bedől-
Kedd, február 2.

Budapest 23 kw, 5-50.5 m: 9 6.
Hírek. — 10 ó.: Egyházi zene és 
szentbeszéd a belvárosi plébániatemp
lomból. Szentbeszédet mond Huszár 
Mihály. —  11,15 ó.: Görögkatolikus 
istentisztelet a Szegényház-téri gör 
kát. magyar plébániatemplomból.
Szentbeszédet mond Szemerszky My- 
ronl Az énekkar liturgikus népéneke
ket ad elő Popovics Andor karnagy 
vezetésével. Az ünnepi betéteket
énekli Witkovszky Andor. — Utána: i - -
Pontos idlőjelzés. — Majd: A m. kir. gyógyszerészeti ,la^ rapto” ~ n„ t̂  
Operaház tagjaiból alakult zenekar | pott alkalmazást. És a munka után, 
hangversenye. Karnagy: Berg Ottó.
Közreműködik Szende Ferenc. 1.
Auber: A portiéi néma, nyitány. 2. 
a) Csajkovszki: Jolanthe, a király 
áriája; b) Massenet: Heródiás, ária.
(Szende Ferenc.) 3. Saint-Saens:
Phaeton, szimfonikus költemény. 4.
Wagner: Wotan búcsúja a „Walkür”
*• zenedrámából. (Szende Ferenc.) 5.
Beethoven: VI. szimfónia (Pastoral).
?T 2 ó.: Gramofonhangverseny. I.
P banda zeneszerzők művei. 1. Bizet 
Carmen, előjáték az I, felvonáshoz. 2. 
ihomas: Mignon, Polonaise (Toti dal 

3. Massenet: Thai-s, Medita- 
tlon- (Fritz Kreisler.) 4. Bizet: Car- 

Toreador-dal. (Lavrence Tib- 
p-jM 5. Gounod: Faust, ékszerária.
G’ anny Heldy.) 6. Saint-Saens: Etűdé

Az ismeretes átigazolási ügy 
hullámai kezdenek elcsendesedni és 
szinte bizonyosra vehetjük, hogy 
az egyesületek többsége állást fog
lal az. általunk javasolt megoldás 
melletti egy évre el kell halasztani

-------  .az átigazolási szabály életbelépte-
gondolok. E sugarakban megtörik az j tését. Az egyesületek egyrésze már 
ellenség minden ellenállása. A fény közölte is álláspontját a KMAC- 
olyan vakító, hogy az ember meg-\ ^  de néhányan még nem adtak 
dermed benne, mint a nyúl, akció-1 vájaszt közöttük nagy meglepetés 
képtelen...' A fényt szinté fogható I maga az _  F TC S8nl( melynek 
anyagnak érzi. . .  pedlg kétségtelenül a legsürgősebb

_  É s?.. míg a béke tart (mennyija kérdés megoldása, 
cinizmussal mondja Savage e néhány

Benzinszag és humor
.—  B iztos úr kérem  —  szólítja 

meg Mazsola úr a rendőrt — , az 
a pasas ott a motorkerékpárom on  
vacakol. A z t  hiszem, el akarja lop
ni, m ert mindenáron be akarja in
dítani.

—  Rendben van —  feleli a rend 
szigorú őre — , m indjárt le fo - 
aom  tartóztatni.

- -  Jaj, m ég ne —  veti közbe a 
motortulaj — , várjuk m eg, amíg 
egészen  felpumpálja a hátsó kere
ket*

forme de Valse. (Cortot.) 7. Bizet: 

& Luca.)
bgyhalászok, duett. (Gigli 
Küca.) 8. Gounod: Faust, Cava- 

Z a- (A- Cortis.) 9. Fauré: Apres un 
(Pablo Casals.) 10. Massenet: 

^egla. (Rosa ponaeue.) U. Gounod: 
to ui/> Mefiaztó szerenád. (Saljapin.) 
í f :  °u.ka®: A bűvészinas. 13. Gounod: 
Look^ ke™ gő. II. rész: 1. Webster— 
e v ^ V a llé e : Two littlem blue bttle 
i s' 2. Sdman—Brown: Littla
Si,üthart of the praire, keringő. 3. 
trnHSe: Whistling in the dark, fox- 
lov«t' 4‘ Harbach—Romberg: My first 

®y last lőve, foxtrott. 5. Caesar 
Romberg. Nina Rosa. — 3.45 o.: 

-.bácsi mesél a gyermekeknek.
haíigy,

Szabad óráiban ismét elővette régi 
kedvenc stúdiumát:

__ Hogyan leSetne az égre írni?
_  De nem füsttel, repülőgéppel, 

vagy egyéb hasonló lehetőseggel. 
Savage vetíteni akart a felhőkre! __ 

Vetíteni. De nemcsak egyszerű 
szavakat. Nem! Mondatokat,  ̂ kope
ket, színes képeket és végül is: mo
zit.

Egy óriási mozit álmodott Sa
vage, melynek vászna az égbol

tozat
egyik roppant felhője lett volna. 

Csakhogy. . .
Csakhogy köztudomású, hogy
a közvetített fény a távolság 
négyzetének arányában csökken.

Addig tehát, amíg a közvetített fény 
eljutna a felhőkig: a sugárnyaláb
elenyészne, elvesztené  ̂intenzitását 
és erejét s ezzel láthatóságát is 

Ekkor gondolt Savage
ultrarövidhullámú irányított 

rádiósugárzásokra.
És ennek az új lehetőségnek kapcsán 
megszerkesztette új vetítőberendeze- 
sét, mely alkalmas, hogy

3—4 knt-es távolságra tökéletes 
és tiszta képeket dobjon a fel

hőkre.
Ezek a képek óriásiak. Soha na

gyobb felületet emberi erő be nem

szót!), addig kitűnő mozireklámnah 
alkalmas ez a berendezés. Két ame 
rikai mozi cég már meg is akarta 
vásárolni szabadalmamat. De nem 
adom. Magam alcarok meggazdagod
ni. (Nevet.) a tervem:

A hirdetendő filmek kiszakított 
darabjait rá vetíteni a felhőkre...

Mindenki láthatja azokat... S hogy 
az illúzió teljes legyen:

két kötött léggömböt eresztek a 
magasba, minden léggömbben 
egy-egy 5 kw-os erősítőberende
zés működik, mely a film hang

anyagát adja
A hang irányított lesz, úgyhogy sz(5 
rási vesztesége is minimálisnak  ̂bi
zonyul. És egész London hallhatja e 
hangszórók hangját.

És ez a hang azt fogja mon 
dani:

— Kérem, nézzen az égre, az X Y 
filmújdonságból mutatunk be részle
teket.

Aztán az egyik paplangyár 
közleményei jutnak sorra. .  . Majd 
egy rádiócég reklámjait kürtöljük 
ki. És így tovább.

(Most csend egy ideig. ... Aztán 
Savage karon ragad, levisz az ut
cára, beülünk egy autóba és —  roha 
nunk. Egy tér közepén megáll a 
gépkocsi. A hátsó ülésről lekerül a 
viaszosvászontakaró. A takaró alatt 
a reflektor . . .  akkumulátorok

Savage csattant egy kapcsolón. 
E pillanatban: viliózó fényostorok
vágtatnak az ég felé. És aztán, 
mint valami hirtelen jövő üstököstől, 
világos lesz az é g . . .  Betűk, fény- 
betűk, olvasom:

— Savage Projector. 
Felejthetetlen élmény. . . .

Ha az átigazolási ügyben sike
rül megoldást találni, úgy az F T C  
term észetesen  revideálja álláspont
ját és beáll a versen yt rendező  
egyesületek közé. Mint értesülünk, 
az FTC motorosztálya főleg- pálya
versenyeket kíván rendezni az ül
lőiúti futballpályán, ami nagyszerű 
motorsportpropaganda volna. —  
Vannak, akik ellenszenvvel visel
tetnek a kiskaliberű ___
szemben, ezek megnyugvására 
szolgáljon az, hogy nemrég

160 méter hosszú fedett
pályán rendeztek Német
országban dirt track ver

senyt,
komoly sportsikerrel.

Lassan futnak be az 
egyesületek válaszai 

a KMAC-nak az átiga
zolási ügyben küldött 

íörlevkörlevelére
___Saját tudósítónktól —

A montekarlói csíllagtúrának két
ségtelenül a másfél literen aluli cso
portja volt a legnehezebb, mert hi
szen a kisebb kaliberű motorral sze
relt gépeknek sokkal nagyobb meg
erőltetés volt előírt átlag alatt ab
szolválni á többezer kilométert, mint 
a nagy autóknak. Éppen ezért érde
mel különös kiemelést a kiskategória 

i v ci v iow  | gy0zte.se, G. de Lavaüette és máso- 
pályákkal dik helyezettje, André Boillot telje- 

• • 1 sítménye, akik a legnehezebb útvo
nalakat választva, Umbriából, illet
ve Athénből startolva érték el nagy
szerű eredményüket. A két verseny
zőt különösen a kemény fagy állí
totta nem mindennapi megpróbálta
tások elé, mely nemcsak az embert, 
hanem a gépet is teljesítő-képessége 
maximumának kifejtésére kényszerí
tette. Lavallette és Beillőt kis Peu- 
geotj-ai bírták a fáradalmakat, amit 
nagyrészt annak köszönhettek, hogy 
tökéletesen oldották meg a motorok 
kenését. Mindketten Gargoyle Mobil- 
oil-olajat használtak és — mint mon
dották — a sikernek oroszlánrésze 
illeti meg azt az olajat, mely hóban-' 
fagyban, járhatatlan utakon is cél
ba segítette őket.

NŐK SPO RTJA

V i l T ^ 6- Karnagy: ifj. Roubal 
viteios. 1, Doppler: Ilka, nyitány. 2. vetített.

Richárd: Rózsalovag, kerin- Szélességük két kilométer s ma-Kő Kichárd: Rózsalovag, kerm- 
zpiüy Csajkovszki; Szerenád vonós- 
^nekaira. 4. Thomas: Mignon, áb-1

t u r i s t a s á g
A Budapesti Turista Egyesület f.

hó 6-áa, szombaton este fél 10 óraigasságuk mintegy 700 méter. . --
tátid! I'homas: Mignon, au- 1 p.vv^enetes hatást gyakorolnak ez kezdettel az egyesület dísztermében
tencrl ‘ hzahados Károly: Viora, a l "   ̂ __ ------’ 1----  — . . . .  __te.ng e ” ; f^ auaQ̂  vl.°la? c I emberre. Láttam az angol király ké-balettkei-ingo. 6: ««>  egy felhődarabon. irdatlan, gi-
beru Por,+ B° S- /abr- & ■^°rl I gászi vízió, 7 amint az égből reánk-tés. J i d ő j e l z é s , , , , ld^áráájelen- g tett ^  uralkodó , , .  (IL Lajos
tán dr 'elő°ri' ”Danl .̂a ;  H ,̂sszru megnyerhette volna a mohácsi ütkö-

U  Savage berendezésének 
birtokában lett volna. . .  A torokok 

i & J S T Z f é l é i m é  megbénította volna a
Halá=én?.én6k kihirdetése. Előadó: fellángoló harcf ^ v e t  ■ 

alasz .Gyula. — 7.25 ó.: Basilides nánknak sem, kellett volna elesnie

seny„ as cigányzenekarának hangver- 
T<iaKv,r\7 f *  Helyes magyarság — 1

VII., Wesselényi-utca 73. sz. tartja 
meg turistabálját. Minthogy az egye
sület súlyt helyez a túlzsúfoltság el
kerülésére/ezúton kéri a vendégeket, 
hogy a jegyigénylést legkésőbb csü 
törtök estig eszközöljék, annál -is in
kább, minthogy jegyekét a helyszí
nen már nem bocsát ki.

Beszámoltunk azokról a nehézsé
gekről, melyek a KMAC téves át- .
S “ A^cmS T S “ £̂|MaBar leány sikere Párában
dést megoldja és kihúzza  ̂az ügy 
méregfogát, körlevelet intézett az 
egyesületekhez és nyilatkozatra kér 
te fel őket. Bár a KMAC sürgős vá
laszt kért a levelére, eddig a 24 
egyesület közül csak hat válaszolt

Négyen az átigazolási sza
bály életbeléptetésének egy 
éves elhalasztását kérték, 
egy nem vallott nyíltan színt 
és csak egyetlen egyesület 
tartott ki amellett, hogy a 
sérelmes és a motorsportot 
teljesen megbénító szabály 
a KMAC magyarázatában 

életbelépjen.
Az eddig befutott válaszokból úgy 
látható, hogy a többség az elhalasz
tás -mellett foglal állást, a KMAC 
mindenesetre sürgető leveleket intéz 
a válaszukat még be nem küldött 
egyesületekhez, mert a közelgő téli
versenyre való tekintettel is_ fontos, 
hogy a licencek kiváltása minél ha- 
ladéktalanabbul megtörténhessék.

Valahogy nagyon jól esik az ember
nek, ha külföldi lapokban idegenbe 
szakadt magyar sportemberekről ol
vashat dicsérő sorokat. De még 
nagyobb az öröm, mert hiszen ritka
ság számba megy, ha magyar sport- 
lédi szólaltatja meg a külföldi sajtót.

Az „L ’Auto-”ban, mely mindennap 
külön rovatot szentel a női sportok
nak, feltűnt egy csinos leány fény
képe és a hozzátartozó cikk címe: 
„A  mi bajnokaink: Mlle Mária
Szabó". Interjú alakjában 50 sort 
közöl az „L’Auto” (amely pedig szű
kén méri a magyaroknak az elisme
rést) Szabó Máriáról, a budapesti 
ESC volt tagjáról, aki itthon 35 mé
tert dobott diszkosszal, 10.70-et sűly- 
lyal (4 kilós), 13 mp alatt futotta a 
százat és 41 mp alatt úszott 50 mé
tert.

Szabó Mária szeptember óta Páriá
ban él, mint egy ottani magyar ügy
véd titkárnője. Tagja lett a Féminin 
Sport Klubnak, ahol nagy* örömmel 
fogadták a kitűnő magyar atléta
nőt.
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R E J T V E N Y S P O R T
, J eÍ v̂énypályázatainkon résztvehet bárki, aki a 2 . oldalon 
található szelvényt megfejtéseihez mellékeli. A  megfejtéseket 
ráfrandó^Ubb Ievelezo3apon közölni, ellenesetben a borítékra

„Rejtvénysport”

A megfejtéseket legkésőbb vasárnap este postára kell adni. 
A nyertesek, valamint a helyes megfejtők neveit szerdán meg
jelenő szamunkban közöljük. E heti díjaink: S

L  ^ p e n g ő s  vásárlási utalvány egy sporíárukereske-

2. A Nemzeti Sport kéthavi előfizetése.
3. A Nemzeti Sport egyhavi előfizetése.

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

Melyik — h o v a ?
BEARD IDROTTSBLADET 
BERETVÁS KONOPACKA 
JOHNY RADEMACHER 

MEXICO 800 m. SVÉDORSZÁG

M M OZ Ifi ftk

i , G “ stav. Fröhlich, a kalifa és  Difa Parlo, 
a Koldus leánya egy filmben, melynek rétidé* 

i zoje az Ezeregyéjszakáról álmodott
—  Saját tudósítónktól

3. Keresztrejtvény
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ITÜRBE CUBA HALINA 
LINDGREN GAT WEISMÜLLER 

SPORTLÁP ETE DANZ
A vonal felett levő fogalmak mind

egyikéhez Írjuk hozzá a vonal alatt 
levőkből azt, amelyik kapcsolatos 
vele, azaz hozzátartozik. Az így sor
rendbe szedett vonal alattiak kezdő
betűit összeolvasva kapjuk a rejt
vény megfejtését.

R E N D Ő R !

™ «MaE(^ E9J"TÉSÜL BEKÜLDENDŐ: VÍZSZINTES 15. 45, 49, FÜGGŐDÉ- UÜS 0, 34, dl.

pasa a

SOS

Vízszintes
1. Vívónk.
6 . Spanyol futballcsapat.

14. Gépezet teheti.
15. Elhúnyt labdaművész.
17. .. . fa (vizilény). *
18. Budavárát védelmező 

törökvilág idejéből.
19. Kubikus teszi.
20. Nagy költőnk monogramja.
2 2 . Művészember.
23. A tánc vége.
25. Egyar .. ,
26. Némely képviselő.

■30. Jég — idegen nyelven.
31. Voltam — latinul.
32. Idegen pénznem.
33. Fém.
34. Fém.
36. E. N. H.
38. Az első „S“ jelentése a 

ból.
40. Állóvíz.
42. Neked: én.
43. Ázsiai nép.
45. Kitűnő kerékpárosunk volt.
48. Szabadsághős. monogramja.
49. Francia atléta.
52. Étlenül néz.
53. Olasz város, jó futballcsapattal
54. Osztrák válogatott.
57. Hungária-half monogramja.
59. Profikapus.
63. S-el végén: latin „évkönyvek' 1 

neve.
64. Vissza: . . .  rúg.
65. Sprinter.
6 8 . Wanders........ (kerékpáros).
70. Diszkoszvetőnk monogramja.
71. Itt futotta Spencer 400-as világ

rekordját.
73. Testrész.
75. Víziszárnyas.
76. Esküvőkön szerepel.

Függőleges
1. Külföldi autóversenyző.
2 . Üsző bajnokunk becézőneve.
3. A kontinens legjobb 400-asa.
4. Okozat párja.
5. Amerikai férfinév.
7. Magyar író.
8 . . .. rág.
9. Takaros külső.

10. Rövidítés idegen városnevek 
előtt.

1 1 . Címzésrövidítés.
1 2 . Klasszikus éposz.
13. Autóversenyzőnk keresztneve.
16. Kerékpáros.
18. Küzdőtér.
2 1 . Tagadószó.
22. Jóízű.
24. A futballcsapat tengelye.
27. Osztrák válogatott.
28. Kettős mássalhangzó.
29. T-vel a végén: a szakács.
35. Régi ármérték (régiesen írva). 
37. Franciaország—Magyarország 

mérkőzés eredménye volt.
39. Kitűnő kerékpáros.
41. Fém.
43. Képmás.
44. Azonos a 8 . függőlegessel.
46. Nem én.
47. Nemrégiben nagy sikert aratott 

színdarab szerzője.
50. Nem tud tovább menni.
51. Német prepozíció.
55. Autómárka nevének első része.
56. Japán olimpikon (fon.).
61. Egymásután következő mással. 

hangzók.
63. Lehet találni.
6 8 *. Szülő.
69. FI. . .  (elem).
78. Száraz — angolul.
72. Francia magánhangzó.
74. N.

■ Legtehetségesebb rejtvény- 
csinálónk, B í r ó  B é l a  munkáiból 
adunk alább néhány elrettentő 
rejtvényt. _ A rejtvények, mint 
fenti cím is jelzi, szerfelett nehe
zek. ezért megfejtéseiket a 2. ol
dalon találja a Nyájas Olvasó,

1.
KARAKTERBABA

2.
VÉRSZEGÉNYSÉG — N

3.
NAP

4.
BÁTYÁMURAM A RUDI?

5.
KALITKA A =  i

6.
DOBOZY MIHÁLY És NEJE 

D = K
7.

TAVASZ — D
8.

VASZTALTÁRSASÁG

Német utazók járnak Keleten, 
a kalifák földjén. Az idegenvezető 
azt mondja:

—  Kismet
Egy német hölgy azonnal érdek

lődni kezd:
—  Mit jelent az, hogy Kism et?

_ És most következik a mese. A 
film : „Kism et” .

A koldust rablók csalogatják ma
guk közé. A rablás nem sikerül, de a 
megtámadott angol mégis otthagyja 
pénzzel tömött erszényét a koldusnál, 
aki képes volt arra, hogy őt, egy an
golt (!)  becsapja. A bűnös szándék 
pénzhez juttatta a koldust. Drága 
ruhákat ölt magára, bekerül a nagy- 
vezirhez, aki ráveszi, hogy ölje meg 
az _ emberséges, békeszerető fiatal 
kalifát. A kalifa mellesleg teve
haj tsárnak öltözve meghódította a 
koldus egyetlen leányát, Mirjamot. 
A koldus kése a kalifa helyett az 

i öreg tanácsnokot éri el, közben a 
nagyvezir emberei Mirjamot a gazdá- 

| juk házába hurcolják. Ott talál rá a 
kalifa, aki megkegyelmezett a me
rénylőnek, ledöfi a nagyvezirt és el
viszi Mirjamot, hogy maga mellé ül
tesse a trónra. A koldus pedig vissza
tér a mecset elé és siránkozva nyújt
ja kezét alamizsna után. Kism et...

Mint egy mese a sok közül, me
lyet Seherezádé mesélt ezeregy
éjszakán. Olyan színes, fényes, 
pompás- és tanulságos is. (Ámbár 
nem a mai európai értelem szá
mára.) Az arab mesét németül 
mondják: Dita Parlo, a koldus
leánya, Gustav Fröhlich, a daliás 
ifjú  kalifa, Wladimir Sokoloff, a 
Kismet elől futó koldus, Anton 
Pointer, a nagyvezir és Cári Ett-

linger, a bölcs. A  rendező Wilhehn 
Dieterle.

Hamisítatlan
expedíciós film tárul elénk akkor, 
amikor a „Himalája meghódítása” 
című film pereg előttünk. Ehhez az 
expedíciós filmhez nem költöttek 
hozzá, nem igyekeztek hihetetlenül 
borzalmassá tenni, pedig bizonyára 
módjukban állt volna. Hiszen a Hi
maláján jár Dyrenfurth dr. pro
fesszor expedíciója, amely 1930-ban 
ért el nagy sikereket. Utuk mind já
ratlanabb, küzdeniük kell akkor, ami
kor már 6000 méteren felül járnak S 
végül ha oxigéntartályok segítségé
vel is, de sikerül megmászniok a 
Jongsong-csúcsot, ahonnan már csak 
lefelé lehet nézni s csupán távol a*, 
úszó felhők között van még egy ma
gasabb csúcs is, a 8841 méteres Mt. 
Everest.

Expedíciós film s mégsem unal
mas, mert fotoriportere mindig 
csak annyit nyújt egy-egy tájfelvétel
ből, jelenetből, amennyit kell. Külön 
dicséretet érdemel szép tiszta fel
vételeiért, sőt azokért is, amelyeket 
még kulturált világban készített 
(napnyugta a hajóról felvéve). Jég- 
lavinaf elvétele egyenesen kápráza
tos.

Richard Tauber és JartniHa No-
•főd-wotna a berlini Liga-filmhez szer 

tek.
Haydn Gyermekszimfóniá-ját han

gosfilmre viszik.
Iván Mosjoukin első bészélőfilmje

, -  — ------ — — -- — elkészült, címe: „A légionárius” .

Filmszínházak műsora

A rovatvezető 
üzenetei

Többeknek. Ezévi rejtvénybajnok- 
ságunkat új rendszer alapján fogjuk 
megrendezni. A rejtvénybajnokságot 
március hónapban kezdjük meg. A 
részleteket még idejében fogjuk kö
zölni olvasóinkkal.

Zeisler Pál. Az újabbak között is 
akadt egy-kettő.

„Kertész". Ha két szelvényt küld, 
két névvel pályázhat. A megfejtést 
azért elég egyszer leírni.

Somló István. Ha nem szerepelt a 
helyes megfejtők között, akkor vagy 
tévesen fejtett, vagy _  ami nem va
lószínű — nem kaptuk meg levelét.

„49". Várjuk a beígért látogatást. 
Üdv.

Haladó — Arad. Keresztrejtvénye 
jó. Közölni fogjuk, csak — türelem.

Breuer Béla. Rejtvényei között 
akadt egy pár elsőrangú. Köszönet 
értük.

S. K. J. 1. Rejtvényei gyengék vol
tak. 2. Vallási kérdésekre nem vála
szolunk.

ŜZÍNHÁZ*
Mai m űsor

1 OPERAHÁZ: (fél 8) Lohengrin.
NEMZETI SZÍNHÁZ: (3, fél 8 ) D. u.: 

Légy jó mindhalálig Este: Hableány- 
penzió (K).

KAMARASZÍNHÁZ: (fél 4 , háromn 8 ) 
D. u.: Poreellán. Este; Gyöngykaláris.

VÍGSZÍNHÁZ: (8 ) Fizessen nagysád
VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8 ) Cigányszere, 

lem.
KIRÁLYSZINHÁZ: (8 ) Hawaí rózsája.
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8 ) A torockól 

menyasszony.
PŐV. OPERETTSZINHÁZ: (8) Maya.
ANDRASSYUTI SZÍNHÁZ: (4 , 9 ) Exher- eegnő.
BETTI LENTÉRI SZÍNPAD: (6 , 9) Kacsa- utca 13.

ROYAL ORFEUM: (3 , fi, 9) Kassncr 
KOMÉDIA ORFEUM: fél 5, fél 9) Küry | 

Klára, Rótt és Tábori.
STEINHARDT SZÍNPAD: (fél 5, háromn. 

9) Steinhardt.

K. L.-né. 1. Nem szükséges. 2 . j 
Márciusban.

EGYESÜLETI HÍREK [
A Magyar Turista Egyesület elő

adásainak sorozatában Vörös Tihamér 
alelnök február 4-én, csütörtökön fél 
7 órakor a Fővárosi Pedagógiai Sze
mináriumban (VIII., Mária Terézia- 
tér 8. III.) a selmecí Szitnya-osztály 
50 éves fennállásának alkalmából Sel
mecbánya és vidékéről * vetítettképes 
előadást tart. A  Sasok Dalárdája sel 
meci dalokat ad elő. Kezdete ponto
san 7 órakor. Belépődíj nincsen.

A Pátria Turista Egyesület VII.,
Erzsébet-körút 41. szám alatti helyi
ségében február 2-án este 9 órai kez
dettel műsoros teaestélyt rendez, 
melyre vendégeket szívesen lát a ren
dezőség.

BELVÁROSI (IV., Irányi-u. 2 1 . T. 83—3 
—29J: Előadás: 5, fél 8 , fél 9, 10 Va
sár- és ünnepnep: fél 4, 5, 6 , fél 8 , 
fél 9, 10. Viktória (Ábrahám Pál,
Földes Imre. Harmatli Imre világ
hírű operettje filmen, fősz.: Verebes 
Ernő, Petrovich Szvetiszláv). — Emil 
és a detektív (10 felv). — Hangos ma 
gyár híradó.

BODOGRAF (VIII., József-körút 63. T.: 
38—4—76.): Előadás: fél 5, negyed 8 , 10 
Vas., ünnep: 3-tól: őfensége csókja
(filmoperett; Székely Ibolya). — A ten
ger fial. (John Gilbert, Wallacé Beery.) 

BUDAI APÖLLO (II., Széna-tér. T.: 51 
—5—00.): Előadások hétk.: fél 5, 7, fél 
10, vas., ünnep: fél 3, háromn. 5, negyed 
8 , háromn. 10 órakor. Liliom. (Molnár 
Ferenc színműve.) — Fehér mámor. 
(Sibajnoknő vidám karrierje, sívilág
bajnokok főszereplésével.)

CAPITOL (Baross-tér 32. T.: 34-3-37.): 
Előadások: 4. _6 , 8 , 10 , vasárnap: 2, 4 , 
6 , 8 , 1 0 , Fehér mámor (Leni Riefens- 
thal, _ Hannes Schnetder). — Európa 
utolsó pelikánjai. — Hangos híradó.

CHICAGO (VII:, István-út 39. Tel.: 32- 
1—75.): Előadások: 5, fél 8 , fél 10, va
sárnap 3-tól folytatólag. Nyugati vén 
dorok. (Marion Lassing.) — Egy má 
moros éjszaka. (Harry Liedtke.) — Ma 
gyár híradó.

CORSO (Váci-utca 9. T.: Ant. 87—4—02.): 
Előad.: 4, 6 , 8 , 10. Szomb., vas., ün
nep: fél .4, fél 6 , fél 8 , fél 1 0 . Gustav 
Fröhlich és Dita Parlo főszereplésé'el: 
Kismet. (Knoblanch regénye.) — Hi- 
mncsál, az Istenek trónja. (Dyhren- 
farth dr. expedíciója.)

DÉCSI (VI., Teréz-körút 28. T.: 21—3— 
43, 25-9-52, 14—8-05.): Előadás: 4 , 6 ,
8 , 10, vasárnap: 2, 4, 6 , 8 , 10 órakor 
Kismet. (Knoblaueh világhírű regényé 
németül beszélő filmváltozatban; Dita 
Parlo, Gustav Fröhlich.) — Hiinacsál 
(Dr. Dyhronfurth prof. expedíciója • né! 
metül beszélő film.) — Híradó.

ELIT (V., Lipót-körút 16. Tel.: 161—51)- 
Előadások: 4, 7, 10 (folyt). Emil és a 
detektívek. (Erieh Kástner regénye 
filmen.) — Leányhüség (f ilmregénV; 
Jenny Jugo, Ottó Wallburg).

FÉSZEK (VIII., József-körút 7 0 . T.: 46— 
negyed 8 , háromn 

10. Vas. fél 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—43, 897-07.) Előadás:
9- negyed íél 10 . Szomb. és vas.:
4. 6- 8 , 10 . Oberst Red! — az áruló 
(Theodore Loos, Lil Dagover). — Csak 
móka (francia csemege 2  felv.) — Híradó.

LUDOVIKA (IX , Üllői-út 101.): Elő
adások: fél 5, 7, negyed 10. Va,s., ün
nep: 2 -től folyt. Nagyvárosi fények. 
(Charlie Chaplin nagy filmje.) — Csak 
téged szeretlek. (Olga Csellova.)

NÉP (V., Váci-út 76. Tel.: 92—6—80.):
Előadás: 5, negyed 8 , fél 1 0 . Vas., ün
nep: léi 3-tól. Á császárvadász. (Louis 
Trenker nagy sportfilmje.) — Katonák 
a strandon. (Vígj.; Fritz Schultz, Hans 
Junkermann.)

OMNIA (VIII., Kölcsey-utca 2. T.: 301— 
25.): Előadások: 4, 6 , 8 , 10, vasár- és 
ünnepnap: 2, 4, 6 , 8 , 10 órakor. Kismet. 
(Knoblaueh regénye filmen; Dita 
Parlo, Gustav Fröhlich, Sokoloff.) — 
Himacsál, az Istenek trónja (expedi- 
cios film). — Híradó.

OBION (ív. Eskü-tér 5. T.: 82—1—02 ): 
Előadás: fél 6 , fél 8 , fél 10 . Vas.: fél 
4-kor is. Törvénytelen feleség (Lewis 
htone, Dorothy Mackail). — Az ari
zonai hercegnő' (Ben Lyon, Lila Lee, 
Luise iazenda), — Hiradó.

PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet-kör- 
ut 8 . Telefon: 365-23.) El ad.: 4 6 , f 
10. HyppoUt, a lakáj (Magyar han- 
gfos film. Irta: Zagou és Nóti. Játsza:
híradók Kab°8, •Hl) — Hangos

PA™ JÁ (VIII., Népszínház-u. 13. T.: 45 
—6—73.): Előad.: fél 5, negyed 8 . há
romn. 10 . Vas fél VtóL Táncol a 
kongresszus (Hlian Harvey, Willy 
intsen). — A hétarcú ember (Misz
tikus tort. 10 felv.). Prolongálva.

jrrfftt (Nagymező-n. 22—
_  2U T.: 220-98. 291

in*;ri:i>.*M.mi>ai.«iAy?av éa ön nép: 1—4 
,n t . . . .  , „ £olyt-’ “ után 6 , 8,*°t' inspiráció (Greta Garbó, Lewis 
stone, Bobért Montgomery). — Flippy. 
— Híradók. Vas. és ünnep d. e. 1 1 : 
okippy. (Jackie Cooper, Róbert Coo- gan.)

ROXY (VII., Rákóezi-út 82 T. J • 43—
vTw'iü Elöa^ás: Utol, vasárnap 2 -től Viktória (Verebes, Gretl Theimpr 
Petrovich). — Pikáns előélet (Sieg-
WradóArn°' Camilla n ° rn>- ~  Hangos 

R« YAT - AW 0 Ys °  A VIJó\ Erzsébet-körút4D. l.s 429—46, 419—02.): Előadd- *
na|- 4 %  té8  \°n % °mb^  vas • nap. 4 , 6 , 8 , 10 . Vas. d. e. fél 1 1 :

r iS b S  a í e ^ e l J l f r i í ^ ^ c k l í o R *Ralpb Graves, Fay w L y .)  ' - “Híradó 
TATRA (IX., Üllői-út 63.): Előad : fél 5

F lilW  a fegyházban. Z)'

Fiókadminisztráció Csehszlováklábani
L lp a  Ujságiroda, Bratislava, 

Hosszú-u, 13.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr. Vadas Gyula

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé László

Nyomatott a Stúdióm Öajtóvállalat Rt. 
korforgógépein, -  Felelős özemvezetői 

Qyőry Aladár

IMPERIAL (VII., Demlbnszky-ntca és 
Aréna-ut sarok. T.: 32-8—90.): Előad.: 
5-tol, vas. fé> 3-tól folyt. Vas. délelőtt 
barleszkmatmé. — Táncol a kon^resz- 
szus (Libán Harvey, Willy Fritsch). 
— Kék csillag (Iréné Rich. Ealph Forbes).

I J* z f EFyAROSI (VIII., Kálvária-tér 6 . 
Te'.: 34-6-44.): Előadás: fél 5, 7, fél 8 . 
Vas. 2-től. Az ideál csókj8 £ — Viktória.

I (VÍI., Dohány-ntca 42—M. T.:
4 4 —0—27.);'Előadások: 6 , 8 , 10, vasár- 
es_ ünnepnap: 4, 6. 8, 10 órakor. Ne- 
bantsvlrig. (Hervé örökbecsű operettje 
Anny Ondra. Georg Alexander, Oscar 
Karlweiss, Hans Junkermann fősz.) — 
Aranyásók Erdélyben. (üía hangos 
kultnrfilm.) — Hiradó.

(Teréz-körút 6 0 . T.: 19—7—
«7’ f/u mElrfad/ s: f  ne8(yed ». fel 10, vasár- és ünnep-
nAPí, 4, 6 . 8 . 10 órakor 
Nebántsylrág. (Hervé 

örökbecsű operettje, fősz.: 
n AS-ny Ondra, Georg Ale-

mani í ' ° S<T  Kaí'1"',eiss> Hans Jünker- ~  Aranyásók Erdélyben. (Ufa 
hangos knlturfilm.) -  Világhíradó.

< «aírnfr1>l ’m n L  hörút és Üllől-ú«
.ÍF " ,38- 9- * 6- 89—5—84.): Előadás. fél «, ki g, fé) 10  Vasár-

és unpepnap fél 4-kor is. Fehér mámor. 
d S  £ j 5lb  í  fSjy-T Hannes Schnei- 
Harúgos hiradó. EnróPa-ba3nokok.) -

fKAkóczl-át ft. T.: 460-45 és 
„Előadás: 5. negyed 8. fél 10.

mSJtL USrn?pnapX K  6’ 8> 10- Glória. (Brigritt© Helm, Gustav Fröhlich). —-* 
Könny-egyveleg:. — Hangos híradók*

k




