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tüEMzet-
Bonyhárd László hozza magá

val a MUSz szerződéseit 
február 16-án!

«— Távirati jelentésünk —  
Newyork, íebruár 3. 

A z  űszószövetség túraszerződé
seit magam viszem Budapestre. 
Február 16-án érkezem. Nagy 
meglepetést keltett az AAU-nál, 
hogy az eredeti szerződés elve- 
szett s annak semmiféle magya
rázatát nem tudják adni.

Bonyhárd.

Jakube Újpesté
Az erről szőlő szab ályszerű  ^szerződést 
tegnap este benyújtották a szövetségnek  
El is fogadták
Kármán a Somogyé
Jakube vasárnap  még nem játszhat^ 
Újpest színeiben, mert a Somogy színei
ben m ár küzdött az idei M agyar Kupáért

—  Saját tudósítónktól —

Tegnap este hat órakor A rá n yi, \ 
az Egyiptomba utazott L angfel- 
dert helyettesítő újpesti alelnök, 
nagy paksamétával állított be a 
szövetségbe.

*
öt perccel később Arányi pák 

samétáját már át is vette Várko 
nyi Pál, a Fodor dr.-t helyette 
Bítő titkár. Nincs semmi baj 
Minden szabályszerű. Jakube Uj 
pesté. Nyolc órakor már Csányi 
dr, hitelesíti a szerződést...

S máris mindenki a Jakube- 
ügyről beszél.

—-  M en n yit kapott a S o m o g y?
-—  A z t  m ondják 8500-at.
—  H allotta? A rá n yi az utolsó  

nyolc nap alatt háromszor volt 
K aposvárott. Tegnap é jje l is ott 
tanyázott.

A z  előszobában ott van Faragó 
Sándor, Somogy képviselője is 
Félrehív. Nyilatkozni akar.

Különszobába megyünk. Faragó 
nyilatkozik a Somogy nevében:

—  S om ogy az utolsó lehetőség  
határáig ragaszkodott Jakubehoz. 
A m ikor azonban a játékos előállt 
azzal a határozott kívánsággal, 
hogy nem  akar tovább a S o m o g y 
bán játszani, el akar m enni, m eg  
akarja alapítani a jö vő jét, akkor 
a S om ogy nem  teh etett m á st  
K é m  állhatta a játékos ú tját.

—  Jakube h elyett K árm ánt 
kapjuk. Rem éljük, h ogy Jakube  
elárvult helyét n agy ig yek ezettel  
és ism ert tudásával tölti m a jd  be. 
Rem éljük, h ogy abban a lég k ör  
ben, am elyben Jakube naggyá, tu
dott lenni, Kárm án is k ifejlőd , 
hét, A tehetsége m egvan hozzá !

•
Valaki vitatja, hogy miként 

derült Jakube a Somogyhoz:
—  Annakidején Kövest kérte 

Újpest a Somogytól s Kövesért 
adta oda Jakubet, Serényit és 
^ég 8400 pengőt.

—  Hej, régi jó  idők —  sóhaj
tanak.

*
Kármánt kapja a Somogy, de 

Újpest áprilisig nem adná oda 
Kármánt, akkor még külön 1000 
Pengőt kell fizetniök az újpestiek
nek.

összes legújabb típusú bel- és 
küllőid! márkás rédlóké#*ü- 

lékek, hangszórók

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

kereskedése
Készpénzért Részletre is 
Budapest, VI., Podmaniczky-u. 2Í.

Telefonszám : 198 “  46

Jakube hétfőn jön el Kaposvár
ról. Vasárnap még nem játszik 
Újpest csapatában. Illetve jobban 
mondva nem játszhat. A  Magyar 
Kupa-szabályok nem engedik. Az 
idei Magyar Kupáért ugyanis 
már küzdött a Somogy színeiben, 
még pedig véletlenül éppen a Ta
tabányai SC, Újpest vasárnapi el
lenfele ellen. De ettől eltekintve 
is, a szabályok kimondják, hogy 
egy játékos nem küzdhet ugyan
abban az évben két egyesületben 
a Magyar Kupáért.

Jakube tehát csak hétfőn jön. 
Vasárnap ünnepel. Búcsút tart 

és születésnapot. Régi barátai kö
zött, hároméves barátai között. 
Jubilál. Vasárnap lesz a 25-ik 
születésnapja. És most akarja 
megalapítani a jövőjét...

*
Újpesten már várja Újpest csa

pata, az új állás az újpesti város
házán és ahogy a szövetségben 
mondották:

__ Partnere, A var Ricsi várja
legjobban!

—  M i az, hogy A va r várja? 
E z nem  szenzáció.

—  H át m i a szenzáció?
—  Tudja maga, hogy ki játszik  

majd Jakube m ögött centerhal- 
fo t?

__ H át m ég ú j centerhalf is
lesz?

—  L e s z ! A  Sáros.
N e  m o n d ja . . .

Erre szokták mondani: közele
dik az új idény. Újpest készülő
dik.

Kanada gigászi 
küzdelemben verte 
Amerikát

Shea kiváló idővel győzött SOO méteren 
Tayior 5000-en — Az európaiak másodrangú 
szerepet játszottak a téli olimpia gyorskorcsolyá
zásának Icét távján — Németország 2 :l-re győzött 
Lengyelország ellen

Byrd, a híres sarki repülő olvasta fel az olimpiai esküt 
Ragyogó napsütés, tarka pompa, zeneszó,
17 nemzet felvonulása a III. Téli Olimpia ünne
pélyes megnyitásán

lesz ma és holnap 
Laké Placidben?

— Saját tudósítónktól —

A III. Téli Olimpia ünnepélyes 
megnyitója után —  amikor is dél
előtt az 500 méteres gyorskorcso
lyázás időfutamaira, az első jeg- 
hokki meccsre, délután pedig az 
5000 méteres gyorskorcsolyázás 
időfutamaira és a körling  ̂bemu
tatóra került sor —  ma, penteken 
a következő események szerepel
nek a műsoron: , '• ,

P én tek, február 5 :  fél 10 óra
kor 1500 méteres gyorskorcsolya
zás (3 időfutam), fél 11 óra: Jég- 
hokki meccs, délután negyed 3 
órakor: a 10.000 méteres  ̂ gyors
korcsolyázás selejtezői, háromne
gyed 3 óra: jéghokki meccs, este 
körlingbemutató az Arénában.

Szom bat, február 8 :  délelőtt
fél 10 órakor: 10.000 méter dön
tő, délután kutyaszán (bemutató 
verseny), este negyed 9-kor: jég 
hokki meccs az Arénában.

Vasárnap délelőtt nincs versen y  
(lehet aludni!), délután kutya
szán bemutató, este jéghokki sze
repel a napi sorrendben.

Laké Piacid, február 4. 
Tegnap megint friss hó esett, a 

hőmérő mínusz 5 fokig süllyedt, 
mára pedig csillogó ragyogással 
tündöklik minden, amerre a szem 
ellát: kisütött a téli nap Laké Pla
cidben.

A  III. Téli Olimpia megnyitásá
nak napja megmozdította a Laké 
Mirror és a Laké Piacid partját.
A tó mellett elkanyarodó hó-úton 
autók karavánja vonul fel reggel 
fél 9 óta. Az autók a pálya túlsó 
oldalán állnak meg s hűtőjükkel a 
stadion felé parkolnak,  ̂ sorban, 
egymás mellett. Van legalább 50 0 ! 
Hatalmas bundás amerikaiak, ka
nadaiak lepik el a tribünöket, a ki 
választottak drága helyeit s a 
domboldalba vágott nézőteret. Fel 
10 óra előtt pár perccel már 5000  
em ber v eszi körül a stadiont. Telt 
ház.

A  megafónon egyszerre felhang
zik az amerikai himnusz. Aztán 
betűrendi sorrendben felvonulnak 
az egyes  n em zetek : Argentína bob
csapata vezet, aztán sorra a töb
biek. A  m i műkorcsolyázó párjaink 
fek ete  m ezben , piros-fehér-zöld  
zászló alatt az ötödikek a felvonu
lásban.

A z  egyes országok zászlóvivői 
félkört formálnák s a zenekar el- 
játsza m in degyik  ország himnu
szát. összesen 17-et! Ekkor R oos- 
w elt, Newyork állam kormányzója 
lép a megafón elé s elmondja meg
nyitó beszédét, melyet így f ^  
jez be:

__ A  I I I .  Téli Olimpia játékait
ezennel m eg n yito m !

Most az olimpiai esküre áll vi 
gyázzba a versenyző sereg. B yra , 
a híres sarki repülő lép elő s o 
olvassa fel az eskümintat, ®e ?  _  
halkan mormol utána a tomeg, 
mely aztán fordított sorrendben 
vonul le a stadion jegéről.

—  Saját tudósítónktól - +

44.3, 2. Shea USA, 3. Lindboe 
Norvégia.

I I . előfu tam : 1. Evensen nor
vég 45.3, 2. Logan USA, 3. Haa- 
kon Pedersen norvég.

III . előfutam : 1. Húrt Kanada 
44.9, 2. Farrell USA.

Az első két-két helyezett a 
döntőbe kerül, melyet félórás szü
net után futnak le. Az eredmény: 

A z  500 méteres gyorskorcso
lyázás olimpiai bajnoka: Shea
USA 43.4 mp, 2. Evensen Norvé
gia, 3. Húrt Kanada, 4. Logan 
USA, 5. Farrell USA. H. Peder
sen bukott s feladta. Start után 
azonnal Shea vág az élre s ezzel 
a verseny sorsa már el is dőlt. A 
két karral hevesen dolgozó ameri
kai mellett előzni lehetetlen. Pe
dersen megkísérli, de bukik. Az 
első „jenki”  győzelmet tomboló 
tetszés fogadja. A  csillagos zász
lót felhúzzák az olimpiai fő á r  
bócra.

K an ad a—USA 
2 :1  { 0 : 0 ,  1 :1 , 1 :0 )

Az o lim pia első szám a  
am erika i győzelm et 

hoz
500 m.: 1. Shea USA

i Az 500 méteres gyorskorcsolyá- 
| zás mezőnyét három előfutamba 
| osztják.

I . e lő fu ta m : !. Stack Kanadai

A  téli olimpia első jégh ok k i 
m érkőzése m indjárt a két leg erő 
sebb csapatot hozta össze. Mivel 
azonban az olimpiai jéghokki 
torna kétfordulós s a két ellenfél 
mégegyszer össze fog kerülni, a 
találkozó nem  volt döntő je len tő 
ségű. A  játék mégis irdatlan  
iramban kezdődik. A  kapu előtt a 
kanadaiak a veszélyesebbek, de 
eredményt elérni mégsem tudnak, 
mert az amerikai hátvédek ú g y  
vágják fe l a kanadai csatárokat a 
lövés pillanatában, h ogy a kapus
hoz álig ju t korong. A  második 
harmadban E v er e tt  villámgyors 
kiugrással az amerikaiaknak sze
rez vezetést. Az öröm azonban 
nem tart soká, mert S im pson  
még ugyanebben a játékrészben 
egyenlít, majd Lindquist beüti 
az utolsó harmadban a győztes 
gólt is.

Tayior nyer  
5 0 0 0  m éteren

Délben lunch alatt szünet volt, 
majd délután negyed 3 órakor az 
5000 méteres gyorskorcsolyázásra 
került a sor. Az eredetileg tervbe
vett két futam helyett együtt in

dították a mezőnyt. Az eredmény: 
a Verseny igen érdekes volt, de 
egyben a „rudli-futás” teljes 
csődjét jelentette. Igaz, hogy a 
melegen sütő nap miatt a jég is 
túlságosan felpuhult és lassú 
lett, az idő azonban mindenkép
pen gyenge eredményt mutat!

5000 méteres gyorskorcsolyázás 
olimpiai bajnoka: Tayior USA
9:40.8, 2. Murphy USA, 3. W. 
Gale Kanada. A versenyt számos 
szökés, „helyezkedés! kísérlet” és 
lökdösés tarkította. Az utolsó 
körök hajrájában az amerikaiak 
és kanadaiak kilőttek, s a norvé
gek —  akik ezt a versenyzési mó
dot nem szokhattak meg —  le
maradtak.. Ballangrud és Even- 
aen helyezetten.

Németország—
Lengyelország

2 :1  ( 1 :0 ,  0 : 1 ,  1 :0 )
A nap második jéghokki mér

kőzése a két európai csapatot 
állította egymással szembe. Ez a 
mérkőzés is nagy harcot hozott. 
A  németek nem mutattak meg
győző formát, a győzelmük azon
ban megérdemelt.

Este az Arénában köriing be
mutató lesz. Ezt eredetileg dél
utánra tervezték, mivel azonban 
körlingezni csak tükörkemény 
jégen lehet, a szabadtéri bemuta
tóról lemondtak.

Mégis 2 csapat indul a téli olim
pián. Ismeretes, hogy_ a német bo- 
bozókat szerencsétlenség érte. Ennek 
ellenére két német bob indul az olim
pián. A második legénységét ugyanis 
az Amerikában élő németekből sike
rült összeállítani. Az épségben ma
radt b vb-legénység a 2350 méteres pá
lyát legutóbb 2:01 mp alatt tette 
meg, ami igen jó idő. Ez a német 
csapat veszélyes ellenfele lesz az 
amerikai együtteseknek. .

A kassai CsSK meg akarja hívni 
vendégszereplésre a pesti FTC és 
MHC jéghokkicsapatát egy-egy mér
kőzésre. A tárgyalások folyamatban 
vannak és remény van arra, hogy 
február hónapban pesti együttes 

|fog játszani Kassán.

M O D I A N O
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M  megíiüf, jdveiele 
lízoiytain

Ortner is gyengélkedett, 
de már jobban van 

Pénteken délután érkezik  
Budapestre az osztrák vá
logatott gyorskorcsolyázó 

csapat
— Telefon jelentésünk —

Becs, február 4.
Az osztrák szövetség már teg

napelőtt megejtette a válogatást a 
most szombat— vasárnap Budapes
ten eldöntésre kerülő II. osztrák—  
magyar gyorskorcsolyázó mérkő
zésre. Az egyes távolságokra a kö
vetkező futókat jelölték ki:

500 m.: 1. Riedl, 2. Leban, 3, 
Moser.

1500 m .: 1. Riedl, 2, Leban, 3. 
Reiter.

5000 m.: 1. Riedl, 2. Leban. 3. 
Ortner.

Az öt versenyző Hans P feiffer  
szövetségi elnök vezetése alatt uta
zik Budapestre. Riedl —  aki az 
osztrák bajnoki verseny után már 
meghűlésről panaszkodott —  be
teg. Még bíznak benne, hogy Riedl 
rendbe jön s résztvehet az orszá
gok közti mérkőzésen.

Ortner is meghűlt, de ő már 
rendbe jött s indulása biztos.

Az osztrák társaság pénteken 
délelőtt 11 óra 18 perckor ül vo
natra s délután érkezik meg Buda
pestre.

Howorka Ottó,

|Sportegyosűletok, k e resk ed e lm i 
vállalatok, m ű vészek , artisták , 

m agánosok é s
sorom póba  a z  olimpiai ré sz v é te I  
s ik e ré é r t  a z  itthon m eginduló  
g y ű jté sb en

S za b a d  p e n gő b e n  is  
g y ű jt e n i!

3®  olimpiai gyűjtő ajánlatot tárgyait 
tegnap az olimpiai gazdasági bizottsá g

Ma válogatják ki a magyar 
gyorskorcsolyázó csapatot, 

melyben csak két keiy bizony
talan

— Saját tudósítónktól —

Az olimpiai gazdasági bizottság 
tegnap esti ülésén foglalkozott az 
olimpiai kiküldetés céljaira meg
indult hivatalos és társadalmi te 
vékenység eddig begyűlt adataival 
Noha a gyűjtés előkészítő mun
kája eddig csak Amerikára kon
centrálódott és az itthoni gyűjtést 
hivatalosan még nem szervezték 
meg a sportszövetségek és az OTT, 
egyenesen meglepő volt látni azo
kat a jelentkezéseket, amelyek a 
gyűjtés gondolatának egyszerű köz
lése után nap-nap után futottak be 
az OTT elnökéhez. Nem kevesebb 
mint 36 különböző gyűjtési terv és 
közreműködési ajánlat futott be az 
Országos Testnevelési Tanácsba. 
Ezek a tervek már az amerikai 
gyűjtés és az azzal kapcsolatos for
rások —  mint a Nemzeti Sport 
előfizetéseinek felajánlása után — 
merültek fel s

Nyakunkon a magyar—osztrák ' vá
logatott mérkőzés, a korcsolyázószö-. 
vétség azonban, még mindig nem . vá
logatott A BKE gyors-szakosztálya 
tegnap este válogatóvei'senyeket 
akart tartani, ezt azonban előbb a 
HOKSz elnöke, majd a hevesen fújó 
szél is le-, illetőleg elíújta.

Wintner válogatottsága mind a 
három távon biztos. Kimmerling is 
„fixes“ két távon: 500-on és 1500-on, 
A két „álláshalmozó“ mellett arány
lag még Lindner helye a legbizto
sabb. Blazejovsky betegségéből csak 
most épült fel, s így ő úgysem vál
lalhatná a felelősségteljes váloga
tottságot 500-ra, ennélfogva Lindner 
elesett egyetlen vetélytársátél.
{Schnellerről mai formájában nem 
lehet szó.)

1500 méteren Wintner és Kimmer
ling mellett Sógor és Vita jöhet 
kombinációba. A két futó szinte tel
jesen egyenlő. Vita mellett küzdeni- 
tudása, Sógor mellett javuló formája 
szól.

5000 méteren Vita és Wintner biz
tos esélyű jelölt, utánuk tulajdon
képpen Kimmerlingnek kellene kö
vetkezni, mert vitathatatlanul ő a 
legnagyobb klasszis azok között, 
akik szóba jöhetnek. Kimraerling 
azonban nem szívesen fut hosszút. 
Ha nem ő, akkor Erdélyi dr., Sógor 
és Mosánezky közt válogathat a 
szövetség és a BKE. Sógor beváloga- 
tása lenne a legmegnyugtatóbb, bár 
a fiatal Mosánszbytól is jó futást 
várhatnánk, ha lámpalázát le tudja 
küzdeni.

Szenf-Györgyi elnök döntése értel
mében a végleges válogatást ma 
délben 12 órakor ejtik meg.

Az osztrák—magyar mérkőzést ün
nepélyes külsőségek közt Bunyady 
Ferenc gróf, a BKE elnöke nyitja 
meg, a megnyitásra a versenyzők 
zászló alatt vonulnak fel.

Szombaton
este 9 órakor kezdődik a magyar- 
osztrák gyorskorcsolyázó mérkőzés. 
Ezen a napon az 500 és 1500 méteres 
futam kerül lebonyolításra. Mind
egyik távon három pár indul. Köz
ben 1000 méteres és 3000 méteres or
szágos verseny lesz. A 3000 méteres 
távot „rudliban" futják. Vasárnap 
egte fél 9 órás kezdettel az osztrák
magyar mérkőzés 5000 méteres távol
ságát futják le, majd 500 méteres 
országos verseny és 500 méteres női 
verseny lesz. A női versenyben talán 
Levitsky Piri mükorcsolyázóbajnok- 
nő is indul.

Pilavín-fiirü vidám
és friss lesz, azért

P lL A V iM ta b íe ttá t
Kapható 40 HlléróM minden szak üzletben

legnagyobb részük egy itthon 
megkezdendő gyűjtés ered
ményességét kívánja szol

gálni.
Az ülésen ismertetett anyagban 

van egy sereg nem nagy sikerrel, 
vagy céltudatossággal kecsegtető 
terv, de

az áttekintett és már eddig 
rendelkezésre álló megoldá
sok maguk biztosítani látsza
nak a teljes létszámú olim

piai részvételt.
A  legfontosabb és döntő mozza

nata a tegnapi ülésnek Lázár An
dor dr., az OTT elnökének az a be
jelentése volt, hogy

szabad pengőben is gyűjteni 
és a kormány nem gördít 
akadályokat az elé, hogy az 
itthon egybegyült pengő-ösz- 
szeget az itthon költségeket 
jelentő előkészületekre lehes

sen felhasználni.
Ezzel az elvi állásponttal nagy 
könnyítés érte a társadalmi gyűj
tés révén keletkezőben lévő olim
piai valuta-alapot.

Az ülésen egyébként Lázár 
Andor dr.-on, az OTT elnökén 
kívül megjelent Moldoványi Ist
ván dr. elnöklete mellett Már- 
tonffy Miklós dr. előadó, Kom- 
jádi Béla és Philippovich Károly 
dr. Sem az ökölvívó, sem a bir
kózó, sem a vívószövetség nem 
képviseltette magát.

M ártonffy dr. ismertette a be
futott ajánlatokat, amelyek igen 
tarka képet mutattak és színe
sen, élénken bizonyították, hogy 
az olimpia iránt milyen széles
körű és szívós érdeklődés mutat
kozik országszerte, sőt világ
szerte.

Sportegyesületek, kereskedelmi 
vállalatok, művészek, artisták, 
magánosok és hivatalok léptek 
sorompóba az olimpiai részvétel 
sikeréért az Amerikában foly
tatott akcióval párhuzamosan egy 
belföldi gyüjtjés biztos eredmé
nyét rajzolták meg.

Sőt mi több, nemcsak ígéret, ha
nem

már tényleges pénz is van az 
akciók eredményeképpen az 

OTT kezei között.
A legelső adomány 1Ö0 pengő volt 
és ezt a Vízművek Sport és ön 
képző Egyesülete fizette be az 
olimpiai kiküldetés javára. A má
sodik adomány egy kereskedelmi 
cég olimpiai napjának eredménye
képpen 3800 pengő, amelyet ma 
délelőtt juttatnak el az OTT elnö
kéhez.

Az olimpiai „napok”  és „Ke.

— Saját tudósítónktól —

tek”  megrendezése több ke
reskedelmi vállalat vezetősé

gét foglalkoztatja
s ebből a megoldásból jelentős 
eredményre lehet számítani. Külön 
meg kell említeni

egy külföldi csokoládégyár
jelentkezését. Ez a gyár „olimpiai 
csokoládét’”  akar forgalomba hoz
ni s ellenértékeképpen csupán az 
olimpiai csokoládé részére meg
felelő propagandát és az elnevezés 
számára kizárólagosságot kér. A 
gyár komoly garanciális szerződés
sel ajánl fel megfelelő nagymeny- 
nyiségű árut erre a célra s a 
bruttó jövedelem 7— 10 százalékát 
engedi át az olimpiai alapnak, még
pedig hollandi forintokban rendel
kezésre bocsátva.

A felajánlott “mennyiség 
mintegy 18— 20.000 pengő
nek megfelelő hollandi forin

tos adományt jelent.
A bizottság az ajánlatot megvaló
síthatónak tartja és ezen a módon 
az olimpiai költségek igen tekinté
lyes hányada nyerhetne fedezetet.

A letárgyalt anyagból figye
lemre méltó és említendők még a 
következők:

G. F. Bárány, Bárány István 
dr.-nak Amerikában élő nagy
bátyja személyes közreműködését 
és összeköttetését ajánlotta fel az 
amerikai gyűjtésben.

Jávor Bella írónő Amerikába 
utazott, felajánlotta közreműködé
sét egy nagyarányú estély rende
zésére.

Fejes Andor mérnök és társai 
rejtvénypályázattal akarják támo
gatni az olimpia gyűjtést.

A magyar birkózók Fischer 
Tibor kezdeményezésére az olim 
piai alap javára birkőzóversenye- 
ket rendeznek, amelyen a régi 
idők nagynevű birkózói állanak ki 
egymás ellen.

Az Endresz György körrepü 
lése ügyében folytatott- tárgyalá
sokban nehézségeket állapított 
meg a bizottság.

Nagel Ferenc az amerikai ma
gyarok által hazaküldendő össze
gek Amerikában tartását és itt
hon pengőben való kifizetését 
ajánlotta. A terv a fennálló ren
delkezésekbe ütközik.

Sigray Antal gróf amerikai ro
konságában indított gyűjtési pro
pagandát.

Egy hetilap valutaszerzési ak 
cióját a közeli napokban terjeszti 
be az OTT elnökségéhez.

Szűcs Imre dr. piarista tanár 
olimpiai sorsjátékot javasol. A 
bizottság —  régebbi kellemetlen 
tapasztalatok alapján —  köszö 
nettel bár, elutasította.

Fonyó Márton egy olimpiai jel
vényt mutatott be, az előzetes 
nagy költségek és az értékesítés 
bizonytalansága miatt azonban a 
bizottság nem javasolja meg
valósítását.

Hasonló sorsra jutott a propa
ganda cikkek forgalombahozata- 
lára vonatkozó ajánlat, a magyar 
népművészeti cikkeknek Ameri
kában az olimpiai álap javára 
való árusítás terve is.

Ripka Ferenc főpolgármester 
és Sipőcz Jenő polgármester ame
rikai összeköttetéseinek kihasz
nálásával fogja  az olimpiai ala
pot gyarapítani.

A  BBTE társadalmi bizott
sága április 18-án olimpiai 

estélyt
rendez klubházában és ennek

jövedelmét az alap javára ajánlja 
fel.

Az artisták hatalmas művész
estélyt

rendeznek, amelynek tiszta jöve
delmét szintén az olimpia-alapra 
ajánlják fel.

Kánya berlini magyar követ ér
tesítette az OTT elnökét, hogy

a Berlinben élő magyar mű
vészek nagy hangversenyt 
rendeznek az olimpiai kikül

detés céljaira.
E jövedelem egy répásét a magyar 
művészek a német olimpiai alapnak 
ajánlják fel.

A  bizottság tárgyalta az itthoni 
gyűjtés megindítását is. Elhatá
rozták, hogy ezt a gyűjtést az OTT 
elnöke által tartandó rádióelő
adással, sajtóankéttel és egységes 
propagandával indítják meg még

február hő folyamán,
előreláthatóan azon a napon, am 
kor az amerikai rádiótársaságok a 
budapesti rádióműsort közvetítik.

Az amerikai gyűjtés eredmé
nyéről egyelőre nem állanak 
adatok a bizottság rendelke

zésére.
Itt meg fogják várni Minich dr 
jelentéseit, továbbá lapunk e hó kö
zepén hazaérkező newyorki munka
társát, aki az összes akciókról rész
letes felvilágosításokat hoz. A los- 
angelesi Magyar Olimpiai Bizottság 
azonban máris közölte, hogy a tár
sadalmi akció mellett gyűjtést is in
dított és a gyűjtést olimpiai bélye
gekkel bonyolítja le. A bélyegeket 
Pogány Willy, newyorki magyar 
festő  tervezte.

Anyagiak hiányában, mintegy 
7000 pengő kezdőtőke volna szük
séges hozzá, el kellett ejteni az 
amerikai filmelőadások gondola 
tát, de mint látjuk, terv és ki
aknázható forrás Így is marat 
elég.

Hogy a bizottság aránylag rövid 
idő alatt ilyen óriási anyagot hor
dott össze, abban nagy része van 
Lázár Andornak, az OTT elnöké 
nek is. Lázár Andor nagy szívós
sággal és lelkesedéssel foglalkozik 
ezzel a munkával:

—  Az olimpiai gyűjtés kér
désében a legkisebb részlet 
érdekel, —  mondotta. —  
Presztízskérdésnek tekintem 

a teljes sikert.
Az eredmény?
Már ma bizonyosra lehet venni, 

hogy a szerény létszámú olimpiai 
csapat megjelenik a X. olimpia 
rajtájánál.

A Saillarné— Petter pár
a BKE nemzetközi műkor

csolyázó versenyén
— Saját tudósítónktól —

Tegnap este volt a BKE nemzet
közi műkorcsolyázóversenyének ne
vezési zárlata. A versenyre meglehe
tősen kevés nevezés futott be, sőt a 
nevezettek közül is többen — pl. a 
berliniek — lemondtak. Emiatt a 
BKE műkorcsolyázó szakosztálya ko
molyan foglalkozott a verseny lemon
dásának gondolatával. Később mégis 
annak megtartása mellett döntöttek.

A junior női egyesben a bécsi 
Kleedorfern mellett Nyilas Vilma, 
Sziiassy Nadine, Weinwurm Béby, 
Kertész Sári és Székely Zsuzsi, a 
junior férfi versenyben a gablonzi 
Lesk, a bécsi Soldan és a csehszlo
vák Kóude lka, továbbá Pataky, Tér
tik és Szendrő, a szenior férfi mű
versenyben az osztrák Erdős és a 
gablonzi Zappl, továbbá Vadas és 
Kertész, a párosban a bécsi Gaillard- 
né—Petter és a gablonzi Wondrak— 
Zappe pár, a Galló—Diliinger és a 
Tusák—Balázs dr. kettős indul.

A verseny most szombaton és va
sárnap lesz.

Békéscsabán az AEGV önképzőköre 
és tornaköre korcsolyaversenyt tar
tott. Eredmények: Mii korcsolyázás: 
1. Kánya Péter, 2. Hajdú Gyula. — 
Gyorsverseny 100 m (12 éven alti 
liaknak): 1. Komlóssy Sándor, 2.
Veress István 8. Jacína István. — 
75 m (kezdő leánykáknak): 1. Pon
grác® Edith, 2. Kautz Klára, 8. Szi- 
lassy Klára. 200 m (fiúk): L Mllyó
Pál, 2. Bagt Mihály, S. Markovié 
Emil.

A  BBTE kedden nagyszerű játék
kal győzött Besztercebányán. A bu
daiak, akik hétfőn csak 5:2 (2:1. 2:1, 
1:0) arányban verték a besztercei 
Slavíát, kedden 17:1 (4:0, «:Ö. 7:1)
arányban valósággal lehengerelték a 
szlovenszkói legjobb jéghokid csapa
tot.

Győrben kellett volna bemntatő- 
mflkoresolyázást tartani a BKE mű
korcsolyázóinak. A keddre tervezett 
bemutató azonban az olvadás miatt 
elmaradt.

H :0-ra verte a BKE az  
»U«-t Kolozsvárott

Tegnap reggel hazaérke
zett a csapat, m ely a bu
karesti második meccsen 

feleslegesen kapott ki
—  Saját tudósítónktól •—

A BKE jéghokki csapata egy
hetes román túrája után tegnap 
reggel hazaérkezett. Alkalmunk 
volt beszélni Lator dr.-ral, a csa
pat kapitányával, aki az út rész
leteiről a következőket mondotta:

—  A  túrán összesen négy mér
kőzést játszottunk, az elsőt pénte
ken Kolozsvárott, ahol 7 :0-ra ver
tük az Universitateat. Vasárnap 
Bukarestben a legjobb román csa
patot, a TC Románt 3:0-ra ver
tük, kedden azonban ugyanettől a 
csapattól 0 :l-re  kikaptunk. Haza
jövet, szerdán újra Kolozsvárott 
játszottunk s ott 11.0-ra győz
tünk.

*— A bukaresti második mécs
esén megint „sötéten”  játszott a 
csapat. Elbizakodottság, potya- 
gól, sok jó helyzet elöhzösködése... 
és kész volt a 0 :l-e s  ered
mény. Az csak természetes, hogy 
a 2000 főnyi hazai közönség sem 
minket biztatott.

—  Ahogy szerdán Kolozsvárra 
érkeztünk, ott már úgy vártak 
bennünket, hogy no most majd 
ők jönnek sorra a győzelemben. 
De a csapat addigra megint ösz- 
szeszedte magát s a 11 gól lehű- 
tötte a kolozsvári kedélyeket a 
helyreállította tekintélyünket.

—  A román túra során nagyon 
szerettük volna Csíkszeredát Í8 
útbaejteni, ez azonban sehogy sem 
sikerűit. A bukarestiek ragasz
kodtak a vasárnapi és keddi já
tékhoz, a közbeeső h étfőt pedig 
anélkül, hogy agyonfárasztottuk 
volna magunkat, nem fordíthat
tuk a csíki meccsre. D e talán még 
az idén, vagy jövőre oda is elju
tunk. ■

—  Meg kell említenem a romá
nok céltudatos törekvéseit, me
lyekkel jéghokki sportjukat fe j
leszteni akarják. Ezek közül a 
legfontosabb az, hogy jövőre az 
egyik amerikai cég bukaresti kép
viselete révén kanadai mérnököt 
hívnak Bukarestbe, aki aztán az 
ottani legjobb csapat *gyakorlatait 
irányítaná.

A tavaszias időjárás végeivetett a 
természetes jégpályák életének. Teg
nap már tavak csillogtak a jégtükör 
helyén mindenütt. Reméljük, hogy 
az olvadás csak átmoneti, s még né
hány hét igazi telet kapnak a mű- 
jégtelenek i«.

Március elejére USA—Norvégia
gyorskorcsolyázó mérkőzést kötöttek 
le a norvégek. Az orezágokközti 
mérkőzés Oslóban lesz.

Gillis Grafström Lak® Flacidbeu 
gyakorlás közben elesett és megütöt
te a karját. Sérülése már meggyó
gyult, mégis valószínűtlennek tart
ják, hogy elindul a férfi műkorcso
lyázás olimpiai bajnokságában. So
kan jó ürügynek tartják a sérülést, 
hogy Grafström elmenekülhessen a 
Scháffer elleni küzdelemtől.
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Bécsben örvendeznek 
a pozsonyi konferencia
eredménye fölött

Amikor a prolik amatőr anya- 
e g y l e t ü k k e l  kerülnek szembe a 
a kupában — Gsdiweidlt a párisi 
Macisig Club szeretné megszerez
ni, de a Vienna nem engedi 
30.1100 siliing a szövetségi túra 
baszna

—  Saját tudósítónktól —

Becs, február 1.
Az osztrák sajtó egyértelmű

i g  úgy fogja  fel a pozsonyi tár
gyalások eredményét, hogy az a 
két ország szövetsége között a 
"teljes megegyezést jelenti. A  hír 
Mindenütt a legnagyobb megelé
gedést váltotta ki. (Még _ nincs 
Megegyezés a tavaszi mérkőzés 
színhelyére vonatkozólag. Szerk.)

Ma sorsolták ki a Bécsi Kupa 
legközelebbi fordulóját, aminek 
Mérkőzéseit február 14-én kell 
lejátszani.

A sorsolás szeszélye szembe
állítja egymással a Rapid 
profi csapatát az amatőr 

együttessel,
ami élénk sajnálkozást váltott ki 
a bécsi zöld-fehérek körében,
Mert az amatőr csapat most igen 
jó és könnyen kaphatott volna 
olyan ellenfelet, amelyet bizto
san legyőzhetett volna. A további 
Párosítás a következő: Hakoah 
■—Cricketer, Slovan— Metallum,
WAC—Vienna, Siemens— BAC,
Admira— Donau, Austria— WSC,

B o rs á n y i és Msza b á lyo s hondio
vé g ze tt A th é n b e n , a többiek
G s a k  m é z é  s é t á t  t e t t e k

A &ÚŰŰ ton n ás tzm érsn  vá gott n&ki a 
k é tn a p o s  tonnos*i úinssk G sütörtökön  tío ■ 
után a n a gya gya sü lo tí vá loga tott c sa p a t  
A z  Ápolton ed ző  m é r k ő z é s t  a k a rt

a  w é io g a to tt  c s a p a íia i ,  d e  te lk é r e "
s e  n em  illá it  v isszh a n g ra

FAC— Ostmark.
A bécsi játékosok külföldre 

vándorlása még mindig tart.
Az Admira Hummenbergerje 

már Zürichben van
az ottani FC-nél. Az Admira 
megkapta a váltságdíjat is, az 
osztrák szövetség mégsem en
gedte szabadon Hummenbergert, 
mert Chloupekért még nem fizet
te meg a váltságdíjat új svájci 
egylete. Kiimát is akarták a 
svájciak, de sokallották az össze
get, amit az Admira kért.

A  nap szenzációja különben az 
volt, hogy Levy, a párisi Racing 
Club elnöke 15.000 frankot kinált 
fel Gschweidl átengedése fe jé 
ben a Viennának. A Vienna per
sze hallani sem akar a tervről, 
annál kevésbé, mert Gschweidl 
szerződése csak egy év múlva 
jár le.

A páris— brüsszeli szövetségi 
túra 30.000 sillinget eredmé
nyezett tisztán. Ez az összeg tel
jes egészében a pálya-alapra 
megy. Howorka Ottó.

( Egyiptomba tartó nagy
egyleti válogatottunk utazá
sának fordulópontja csütör
tökön volt, amikor az expe
díció Pyreusban, Athén ki
kötővárosában hajóra szállt. 
Válogatottjaink athéni tar
tózkodásáról és a behajózás
ról kiküldött főmunkatár
sunk, Pluhár István az alábbi 
táviratban számol b e:)

• Távirati jelentés. —

tényező tehát megfelelő szerep
hez fog  jutni. Csak Neptunus 
isten legyen kegyes hozzánk!

Most már mindenkinek gondo
lata ekörül forog: lesz-e vihar? 
Lesz-e tengeri betegség?

A fiúk már a hajón vannak,

A III. kér. FC nagy anyagi 
áldozatok árán bár, de
»becsületből<< mégis meg
rendezi vasárnap a Bohn 
SC elleni Magyar Kupa
mérkőzést
A nagyszombat-utcai pályán dél
után fél 2 órakor lesz a III. kér. 
re—Bohn SC Magyar Kupa mér
kőzés

— Saját tudósítónktól —

én csak ezt a táviratot intézem 
még el és sietek utánuk. Remé
lem, szombaton délután Alexand
riában is ilyen vígan szállunk 
partra, mint amilyen vidáman 
vonultunk be most az Izmirre.

Pluhár István.

Mint ismeretes, a február 7-i 
Magyar Kupa forduló sok gondot 
okozott a küzdelemben még állva 
Maradt csapataink számára. Elő- 
ezör Újpest akart hátat fordítani 
az egész küzdelemnek, hogy az
után mégis felülkerekedjék benne

JJoyd- pince éterem
M Wurn,' u,ca  2. az., a Ounakorzónái
Menürendszer étlapszerinti ételekből. Házhoz 
3 ^állítható. P 1.50, 1U jegytüzet P 14.—

?  sportszerű felfogás, majd a Sa- 
oaria volt kénytelen meghajolni a 
gazdasági kényszerűség előtt és 
romtán nem tudta rendezni tarto- 
' lelfüggesztett játékjogát
eui kapta vissza és nem is áll ki 

vasárnap a Nemzeti ellen. A  fe- 
^ete-fehérek ilyenképpen küzdelem 
dep al jutnak a következő for-

R ríaVar volt a III. kér. FC—  
a.SC mérkőzés körül is, amely- 

t ,.. Vltás kérdéseit a hétfőn szüne 
0 intézőbizottság nem tudta 

“ Mgoldani. A  III. kér. FC már 
8őhK-n Tolt- hogy a mérkőzés ké- 
<, határnapra marad, amikor 
dnrf . ^éső újjel megérkezett Bu
dapestre a Bohn SC távirata, 
v. en azt jelzi a vidéki egylet, 
v„°y  ragaszkodik a mérkőzés most 

^arnap leendő lejátszásához.
.  MI, kér. FC vezetősége hosz- 

meghányta-vetette az így 
to J « 't  helyzetet és bár megállapí- 
M a’ .. hogy olyan megállapodás 

tétre a, két egylet között, 
és hr, arri[re a Bohn SC hivatkozik 

ár súlyos deficit réme lebeg a

február 7-i mérkőzés felett, mégis 
megrendezi a mérkőzést most va- 
sámap a nagyszombatutcai pályán 
Ahhoz, hogy játszani lehessen va
sárnap Óbudán, még külön súlyos 
anyagi áldozatokra van szükség, 
mert le kell takarítani a pályát, 
hogy azt játékra képes állapotba 
hozzák

Mégis a mérkőzés megtartása 
mellett döntött a III. kér. FC ve
zetősége, mert úgy érezte, hogy a 
Kupát védő együttesnek becsület
beli kötelessége végigküzdeni a kö
vetkező esztendőt is, amíg a zöld 
gyepen bírja erővel a csapat.

__A kupagyőzelem kötelez
ez volt a jelszó Óbudán, ahol most 
már csak abban bizakodnak, hogy 
ennek a hatalmas városrésznek kö
zönsége méltányolni fogja  a kerü
let reprezentáns klubjának erőfe
szítéseit és olyan tömegben lepi el 
vasárnap délután a nagyszombat
utcai pályát, hogy a deficit a lég 
kisebb mértékre fog  csökkenni.

A  mérkőzést egyébként a vidéki 
ellenfél kérésére fél 2 órakor kez
dik, hqgy a Bohn SC még este 
hazautazhasson.

Az Autótaxi SC február 10-én tart
ja tisztújító közgyűlését.

Juhász, a „33” FC kiváló csatára 
erős influenzával megbetegedett és 
ezért meglehetősen elmaradt az ed
zésben. A tehetséges játékos azonban 
zvógyúlása után kemény munkába 
fogott és így valószínű, hogy w j j  
bajnoki mérkőzésen ismét elfoglal 
hatja helyét a jobbszélen.

Pyreus, február 4. 
Szabályos utazás után értünk 

tegnap Athénbe, ahol az Excel- 
sior szállóban telepedtünk meg. 
Már este jelentkeztek az Apollón 
vezérei és formális ajánlatot tet
tek egy délelőtti edző mérkőzésre 
vonatkozólag, amit az Apollón 
pályáján játszott volna le a csa
pat. Az ellenfél az Apollón együt
tese lett volna. A túravezetőség 
sajnálattal bár, de a leghatáro
zottabban elutasította az ajánla
tot, mert az most már nem illik 
bele műsorunkba. Be morális 
szempontból is lehetetlen volt el
fogadni az ajánlatot, hiszen 
nagyegyleteink már tárgyaltak 
arról, hogy az elmúlt vasárnapon 
Athénben játszott volna a csa
pat, de mert a görögök elfogad
hatatlan ajánlatot tettek, a 
mieink a WSC elleni mérkőzés 
mellett döntöttek.

A kondíció őrizetében azért 
mindent megtett Mariássy dr. és 
Blum Zoli. Borsányi és Mándi, 
akik közül Borsányi operációja 
óta nem végzett semmiféle izom
munkát, Mándi pedig a WSC 
ellen csak egy félidőt játszott, 
kiment délelőtt az Apollón pályá
jára, ahol szabályos kondíció- 
edzést végzett. Ezalatt a többiek 
kiadós edző sétát tettek.

Lar.gfelder az egész délelőttöt 
álfutkosta. Angol vizűm, hajó- 
jegy, podgyász kiszállítás bizony 
alaposan elfoglalta. Polnauer 
László már jóelőre gondoskodott 
arról, hogy az angol vizűm díj
mentes legyen.

Állandóan társaságunkban van
nak az itt é lő  magyar edzők, 
Rauchmaul, Hesser, Künstler; 
sokat beszélnek a Somogy túrájá
ról.

Nagy az érdeklődés a görögök 
részéről is és érdeklődésüknél 
csak sajnálkozásuk nagyobb, hogy 
nem sikerült a magyar csapatot 
legalább egy edző mérkőzésre 
megnyerni.

Ebéd után autóbuszokon men
tünk ki Pyreusba, ahol már várt 
bennünket az elkövetkező két 
napra szállást adó hajónk, az Íz 
mir. Útközben az a hír jött, hogy 
nem az Izmiren megyünk, hanem 
az Egei-n, ami még nagyobb, mint 
az Izmir, de azután kiderült, 
hogy mégis csak az Izmir került 
sorra a csütörtöki járatnál.

Azért az Izmir is 6000 tonnás 
hajó, tehát kétszer akkora, mint 
a Fradi egyiptomi útjáról, az első 
egyiptomi kirándulásról hírhedt 
Roda. Az Izmir török társaság 
tulajdona, a személyzet tehát 
török és arab rajta. Minden elő 
van már készítve fogadtatá
sunkra, mert Polnauerék a lég- 
körültekintőbb módon gondoskod 
tak már, hogy a fiúknak semmi
ben se legyen hiányuk. Zenekar 
is van a hajón , a tánc mint edző

Előkerü lt m ár a labda is 
Újpesten

C s a k  m a  á l l í t j á k  ö s s z e  a  T S C  
e l le n  k i á l l ó  c s a p a t o t

Tegnap 6:0 (2:0) arányban 
győzött Ufpest egy kombi
nált csapat ellen

— Saját tudósítónktól —

Az Újpest itthon maradt játé
kosai szerdán gyűltek össze, hogy 
a rövid téli szabadság után ismét 
megkezdjék a készülést. Ekkor 
még csak kondíciógyakorlatok vol
tak a műsoron, de tegnap már ko
moly, szurkolóhados, labdás tré
ning következett.

Fél három óra felé meg alig 
vannak a pályán. Sapkás fiatal
ember áll a bejáratnál: Bányai
Lajost várja.

—  Ez a fiú  kitűnő próbajátékos 
— jegyzi meg egy újpesti. —  Szer
ződést azért még nem kapott se
hol sem . . .

Bányai késik, a fiú nem vár 
tovább. A játékosok sem. P. Szabó 
és Sas fut ki először a meleg öltö
zőből, mindjárt két labdával. Az 
üres kapuba lövöldöznek egy ki
csit, vállalkozó szellemű ifjú  beáll 
védeni, de P. Szabó bombája után 
meggondolja a dolgot. A sártol ne
héz labdát fogni és a mély tala
jon vetődni bizony nem a legkelle
mesebb . . .  Kapus azért akad, mert 
Fogoly III., Sáros, Török és Ligeti 
társaságában befut S i f l i s Majd 
megérkezik Bányai is, akit Kár
mán, Köves, Volentik, Huba, Vö- 
í-ös, V19 és Szatai követ.

Teljes a létszám, de két kapura 
nem lei el még játszani, mert a 
felkért ellenfél, a tisztviselöcsapat 
késik. Bányai idegesen szalad be 
időnkint a pályáról az öltözőbe, 
közben pedig beadásokat gyakorol
tat a szélsőkkel. Nagy derültséget 
kelt, amikor a labda a kapu m ögött 
feldönt egy csöpp gyereket, aki 
nem pityeredik el, hanem, felkel és 
vissza akarja rúgni a bőrt. Persze 
■másodszor is elesik.

Az idő sürget, Bányai tehát a 
megjelent öt tisztviselőnek kölcsön
ad négy játékost (Huba, Fogoly, 
Köves és Török) s felállítja Ujpes 
tét ( Siflis —  Ligeti —  Szálai, V o
lentik, Vig —  Sas, Kármán, Sáros 
Vörös, P. Szabó).

Újpest így tíz emberrel kezd 
kilenccel szemben,

Hibáz. Ezután nagyon sokat tá
mad az Újpest, de Huba ragyo
góan védi sorra a lövéseket s csak 
P. Szabó tud eredményes lenni. 
2:0.

Rövid szünet következik, Huba 
és Siflis csapatot cserél. „Gulli
ver”  kevesebb szerencsével véd s a 
második félidőben Kármán, P ■ Sza
bó, Vörös és Sáros rúg górt. Török

Korcso' ■ ák 
ródlik, sík, 
minden’éle

— ---------- —-—  -----—  gyártmány.
Kerékpárok, varrógépek, újak ét tasználtak le
szállított árban. Eladás, vétel, csere. Nikkele- 
zé", élesítés. Javítás 24 óra alatt. Essonfeld 
műszerésznél. Vili., Dobozi-utca 7 -9. Telefon 

hívó József 381-52

támad, de eredmény egyelőre nincs 
Török nagy kedvvel játszik, állan
dóan hallani hangját:

—  Főtisztviselő úr, passzoljon! 
Kartárs úr, rámenni!

Éppen megérkezik a tisztviselők 
tizedik játékosa, amikor gól esik. 
Sas bead, Sáros szép fejessel a 
hálóba továbbit. 1:0. Fogoly k ét
szer is egyenlíthetne (elől játszik ).

mindenáron meg akarja örökíteni 
nevét góllövéssel is, végigkalando
zik a csatársor minden helyén _ —  
hiába. Dühösen vonul le a többiek
kel Bányai sípjele után.

Eredmény 6:0 (2 :0 ).
Igen jó benyomást keltett Új

pest. A kapusok közül Huba lát
szik jobbnak, Siflis is megfelel. 
Ligeti és a másik csapatban csa
tárt játszó Fogoly biztató formá
ban van, a halfokról és csatárok
ról is csak dicsérettel lehet szólni. 
Kármán feltűnően frissen moz
gott.

Bányai Lajos edző is meg
elégedett.

—  Megnyugtató formában van
nak a fiúk —  mondja. —  Teljesen 
kielégített a játék. Különösen így, 
ezen a talajon, a sárban.

—  Csapatösszeállítás?
—  Pénteken még egy kis mozgás' 

következik, csak azután jelöljük ki 
a csapatot. A  hét elején valószínű
nek látott együttesben (Huba —  
Fogoly III., Ligeti — Szólni, Vo
lentik, Vig —  Török, Sas, Sáros, 
Vörös, P. Szabó)  lehetséges, hogy 
lesz változás.

(Sok nem lehet, hiszen csak 
tizennégy játékos áll rendelkezésre 
és ezek közül is kettő kapus . . . )

—  Ismeri a TSC-t? —  kérdjük.
—  Újpesttel még nem mérkő

zött meg, sőt magam sem láttám 
még játszani a tatabányaialtat. De 
amint hallom és olvastam a lapok
ban, nagyon erős ellenfelet kap
tunk vasárnapra.

A játékosunió ma este ffl Spóra
kor tartja alakuló közgyűlését a 
Posch-féle étteremben. (Nemzeteiéi.)



4 té z is
Teljes csapófává! ál! lei vasár
nap a Ili, kér. íC a Boiin SCI 

eheni kupamérkőzésére
— Saját tudósítónktól —

Mint lapunk más helyén meg
írjuk, az utolsó pillanatban mégis 
megtörtént a megegyezés a két ki
sorsolt fél között és ennek folyo
mányaképpen vasárnap délután 
fél 2 órakor a nagyszombatutcai 
pályán megtartják a III. kér. FC 
— Boán SC Magyar Kupa mérkő
zést.

Az óbudai csapat ugyancsak
nemrég kezdte meg tavaszi gya
korlatozását, a gárda máris for
mában van. Csak :Beretvás és Zi- 
lahy küzködik még kisebb sérü
léssel, az ő állapotuk is olyan 
azonban, hogy feltétlenül számí
tani lehet vasárnapi játékukra. 
Ezek szerint a kerületiek így áll
nak fel vasárnap:

Szülik —  W em er, Bíró —  Be
retvás, Lutz, Magyar —  Fenyvesi, 
Héjas, Zilahy, Lengyel, Dömötör.

Ha Beretvás vagy Zilahy nem 
játszhatna, Steiner és Győri U. 
áll rendelkezésre tartalék gya
nánt.

A III. kér. FC teljes gárdája 
ma, pénteken délután fél 3 órakor 
tartja utolsó edzését a vasárnapi 
fontos mérkőzés előtt. A kerületie
ket nagyon fűti a vágy, hogy mint 
a Kupa védői, minél szebben sze
repeljenek a Kupa ezévi küzdelmé
ben is.

Síét ta v a s z t  é s  h á r o m  
ő s z t  v á lo g a to tt  m é r k ő 
z é s  k ö r v o n a la t  b o n ta 

k o z n a k  k i h u dapestl\
m ű s o r b a n
A z  o s z t r á k o k  u to ls ó  k é r é s é t  m á r  
k ö n n y e n  le h e tn e  f e l l e s n e m  — A z  e lk ö 
v e t k e z ő  n e m z e t k ö z i  é v  t e r m in u s a in a k  
b o n y o d a lm a i

— Saját tudósítónktól —

Szegény fiú
—  Mondd Pista, miért lihegsz 

ú gy?
—  Voltam a jégen !
-— Na és?
- -  Udvariok egy gyorskorcso 

lyázó lánynak és sétáltunk egy 
k icsit . . .

A  KÖLASz díszközgyű
lésén és lakom áján ün

nepelte a jubiláló  
Kovács M ihály társ

elnököt
— Saját tudósítónktól —

A  Középmagyarországi Labda
rugók Alszövetsége a tegnapi 
nap folyamán meleg és bensősé
ges ünneplésben részesítette Ko- j 
vács Mihály ügyvezető társelnö- j 
két, abból az alkalomból, hogy 
már tíz éve elnökségi tagja a 
középmagyarországi kerületnek, 
illetve alszovetségnek.

Az ünneplés a kora esti órákban 
a Szövetségi Ház nagy tanács
termében megtartott díszközgyű
lésen kezdődött.

Este díszes vacsora keretében 
ünnepelték Kovács Mihályt, A 
vacsora számos résztvevővel ki
tűnő hangulatban folyt le. A szó
nokok közül elsősorban Nádas 
Ödönt, Kann Ferencet, Kenyeres 
Árpádot, Rosenberg Emilt kell 
kiemelni, de még sok más sport
vezető egyéniség is mondott ün
nepi köszöntőt.

A  tavaszi magyar— osztrák vá
logatott mérkőzés ügye még min
dig nem nyert végleges elintézést, 
mert Pozsonyból azzal tértek meg 
delegátusaink, hogy az MLSz-el- 
nökség adja majd meg a választ 
az osztrákoknak arra az előter
jesztésére, hogy tavasszal Pécs
ben legyen a két ország váloga
tottjainak találkozása és az őszi 
reváns színhelye legyen Budapest.

Az MLSz elnöksége szokásos 
csütörtöki ülésén várt volna elin
tézésre ez a probléma, tegnap 
azonban elmaradt az ülés egy
részt azért, mert Tibor társelnök 
betegen fekszik rákosligeti laká
sán, másrészt azért, mert az 
MLSz elnökségének tagjai mind 
a KÖLASz közgyűlésén és lako
máján voltak elfoglalva, ahol Ko
vács Mihályt, a Közép érdemes 
társelnökét ünnepelték.

A  probléma tehát egyelőre 
megmarad ebben a minőségében, 
pedig az egész esztendő váloga
tott műsorának szerkezete ezen 
az egy kérdésen nyugszik. Bár 
jog szerint az MLSz nyugodtan 
ragaszkodhatnék a tavaszi ma
gyar-osztrák  mérkőzés Budapes
ten leendő megrendezéséhez, vá
logatott programunk alakulása le
hetővé teszi, hogy minden na
gyobb nehézség nélkül eleget te
hessünk az osztrákok kérésének, 
hiszen a lényeges pontban — 
hogy évenkint két válogatott 
meccset játszunk — az osztrákok 
már engedtek. Ha tehát a tavaszi 
magyar— osztrák találkozás Pécs
be kerül, akkor szinte magától 
alakulna az év nemzetközi pro
gramja a következőképpen:

Márciusban lesz a magyar—  
csehszlovák mérkőzés Prágában.

Az olaszok ellen Budapesten leját
szandó Európa Kupa-mérkőzést, 
aminek még úgy sincs terminusa, 
könnyen el lehetne helyezni ápri
lisban és akkor az osztrákoknak 
fel lehetne ajánlani egy májusi 
határnapot a bécsi mérkőzésre. 
Ezt az időpontot az osztrákok 
minden bizonnyal elfogadnák. Ak
kor június hónapban fenn lehetne 
tartani egy vasárnapot a már 
régóta esedékes magyar— jugo
szláv válogatott mérkőzésre, ami 
revánsot jelentene egyben a ta
valyi belgrádi vereségünkért.

Már most szó van arról, hogy 
a svájciaknak nem lévén m egfe
lelő az Európa Kupa-mérkőzés 
lejátszására tervbevett decemberi 
terminus, ennek a találkozásnak 
lebonjmlítására június valamelyik 
vasárnapján rándulna ki a válo
gatott csapat Svájcba.

Ilyenformán az őszi program 
már szinte magától adódnék és 
szeptemberben Budapest számára 
nyújtaná a ma,gyár— csehszlovák 
Európa Kupa-mérkőzést, október
ben a magyar— osztrák és novem
berben a -magyar— német váloga
tott mérkőzést, azaz három válo
gatott meccs jutna ősszel Buda
pestnek.

Ennek a megoldásnak csak az 
volna a hátránya, hogy a hosz- 
szabb, tehát kedvezőbb tavaszi 
idény alatt csak két válogatott 
mérkőzés volna Budapesten, míg 
három jutna a rövidebb őszi sze- 
zónra, viszont ezzel a beosztással 
meg lehetne oldani minden függő 
problémát.

Az MLSz lemondásban levő ve
zetőségének az lesz a legközelebbi 
feladata, hogy ezeket a kérdése
ket sikeresen megoldja.

Csak mindent szívvel . . .  Az 
egyik kies fekvésű budai pályán va
sárnap érdekes mérkőzés volt. Any- 
nyíra érdekes, hogy azon megjelent 
egy Ismert futballbiró is — mint 
néző. Figyelte, hogy működik az 
aktív futballista bíró. Figyelte és 
kritizálta, de nem lekritizálta, nem, 
szó sem róla. Ellenkezőleg, minden 
ítéletével szimpatizált.

— Egész ügyesen vezet ez a fiú — 
jegyezte meg az egyik ítéletnél 
ezt én sem fújnám le.

— Na, ezt se fújná let — kérdezte 
a környezetből valaki, mikor egy 
fault nyomán a nagy sárban vagy öt 
métert csúszott az orrán az egyik 
játékos,

— Nem kérem, nem fújnám le — 
válaszolt kedélyesen a vendégblró—, 
igaz, hogy fault volt, de viszont — 
szívvel csinálta az a gyerek!

Húszéves a Pécell AC. A Péceli 
AC most érkezett el fennállásának 
huszadik évéhez. A jubileumi évre 
az alábbi tisztikart állította az egye
sület élére a vasárnap lezajlott 
közgyűlés: Díszein ők; v. Endre
László dT. főszolgabíró, Szemere 
Béla dr. ig. főorvos. Elnök: Korá
nyi Kálmán. Alelnök: Fröhllch Dá
niel, Papp Sándor, Kovács Jenő, 
Csikós Imre, Neuhaus István és 
Fogarasi György. Főtitkár: Augen-
stein Ödön, titkár: Deák József,
jegyző: Janovezky Antal, pénztáros: 
Német János, ellenőr: Tomann Fe
renc. A futballszakosztály elnöke 
Kovács Jenő állomásfőnök, a Vas
utas Liga alelnöke lett. Intéző to
vábbra is Dészter Sándor maradt.

Az Attila közgyűlését hétfőn min
den körülmények között megtartják. 
Miskolc sporttársadalnm nagy érdek
lődéssel várja a közgyűlés': s bízik 
abban, hogy a megválasztandó új 
vezetőség eredményesebben fog at  
Attila érdekeiben munkálkodni, mint 
elődje tette.

Készülnek 
az E betűsök

Sághy is, Izák is játszhat
—-  Saját tudósítónktól —

A tavaszi szezón nagy felada
tok elé állítja az egyetemi csapa
tot. Az utolsóelőtti helyről kellene 
kiszabadulni. És erre máris meg
van minden remény, sőt jogos re
mény. Sághy, a régi nagy BEAC 
centerhalfja, aki utoljára a Bocs 
kaiban játszott, visszaamatőrizá- 
lása után a B E A C  részére írta  
alá igazolását. A  kiváló játékos 
amellett, hogy elfoglalja régi he
lyét a fedezetsorban, még a csa
pat edzését is elvállalta és máris 
lelkiismeretesen foglalkozik a já
tékosokkal.

•

A BEAC-iroda kicsi, de kelle 
mesen fűtött helyiség. Az íróasz
talnál ül E gle  és szorgalmasan ír. 
A tréningbeosztást csinálja. Kér
désünkre a következőket vála 
szolja:

—  D olgoztunk a télen szorgal
múban. Alaposan benne vagyunk  
a kátyúban és valahogyan ki kell 
onnan jönni. M á r decem ber elseje  
óta tornázni já rta k  a fiú k  L o -  
va ssy  Zoltán, az atléták edzőjének  
vezetésével a N e m z e ti  Tornacsar
nokba. A  fiúk is  érzik, hogy na
g yon  kom oly az ü g y  és m ég az 
öregek is  szívvel-lélekkel rendü
letlenül csináltak m inden nehéz 
gyakorlatot.

—  O j já ték os?

—  S á gh y és  —  ha újnak szá
m ít *—  Izák. Ö u gyan is a pénz
ü gyiek  b eleegyezésével ism ét já t
szik. A  haf ‘soru n k nagyon jó  lesz.

Középen Sághy, mellette Izák. Azt 
a tíz-tizenkét pontot biztosan ösz- 
szeszedjük és ha egy kis szeren
csénk lesz, még többet is,

—  Rajnai?
—  Még nem játszhatik nálunk, 

sajnos. Pedig nagyon elkelne egy 
olyan center, mint ő. De talán 
még fog ő az E betűsöknél irá
nyítani . , .

Szegedi újdonságok. Pontosan je 
lentek meg a tornatermi edzésre teg
nap a rókusi tornacsarnokban a Sze
ged FC berendelt játékosai. Kitűnő 
hangulatban láttak hozzá a tavaszi 
előkészületekhez. A tornaterembe va
sárnap újra ellátogatnak, kedden pe
dig már labdára is sor kerül a pá
lyán. A vezetőség előkészítette a feb
ruár 13-i közgyűlést.

A Sabariánál szerdán délután is 
kondícióiavító edzés volt, mára ha 
sonió a műsor. Vasárnapra együtt 
lesz az egész gárda s ekkor már ko
moly tréningmérkőzés kerül sorra 
régi SzAK-pályún. Az ellenfél az 
SzSE csapata lesz, mely már szintén 
megkezdte a tavaszi szezonra való 
felkészülést.

* Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.

Keddi eredmények: MTK—Rákos- 
ligeti AC 1:1 (1:0). Góllövő: Feren- 
czy, illetve Csiszár. — BEAC—TITE 
6:2 (2:0). Góllövő: Mester (4), Ivá- 
nyi, Fülöp, illetve Vass, Marcsa. — 
RUAC—Bőrös 5:0 (2:0). Góllövő 
Cser (2), Gug, Viola, Lukovics. — 
BTK—BTVK 3:1. Egy félidő. Góllö
vő: Eibenstein II., Pfeil, illetve Er
dős.

A Losonci AFC most tartotta évi 
rendes közgyűlését. A főbb tisztségek 
viselői: örökös elnök: Minkusz
Arthur, Ügyvezető elnök: Gosztayer 
József. Az elnökség ügyvezetője 
Herzog György. Tiszteletbeli főtitkár 
Tomesz András dr. Titkár: Sólyom 
László. Pénztáros: Marksteín László 
Háznagy:-Sacher Sándor. Futball
szakosztály vezetője: Sebein Emil. 
Intézők: Gandl Ferenc, Nemecz Mik
lós, Schleicher Ferenc és Weiner 
Gyula. A többi szakosztályvezető: 
Schleicher Gyula (atlétika), Pályi 
Sándor dr. (tenisz), Krovitzky Ká
roly (birkózás), Kriszta György 
(ökölvívás), Zsamovitzky Tibor dr. 
(asztali tenisz).

A figyelmetlen BLASz. Az Elek
tromos MTE nagysikerű bajnoki va
csoráján kínos feltűnést keltett hogy 
a meghívott BLASz senkivel sem 
képviseletté magát.

A Postás-pálya meglehetős rossz 
állapotban van és ezért a tegnapi 
edzés — a talaj kímélése miatt — a 
klubház mögötti füves térségen folyt 
le. Ezen Bodrogi kivételével, akinek 
kisebb inbúzódása van, valamennyi 
játékos megjelent. Vasárnapra re
mélhetőleg már annyira javulni fog 
a talaj, hogy a tervbevett barátsá
gos mérkőzést lejátszók.

Babrányi, az OTE volt balszélsője 
az Elektromosba lép.

Széli helyett Domonkovits védi az 
OTE kapuját a vasárnapi mérkőzé
sen.

Stafétát futnak Oroszországban a
mérkőzés előtt, s így döntik el, hogy 
melyik válasszon kaput. Igen. Ne 
tessék csodálkozni . , , Ott nem úgy 
választanak kaput, hogy a bíró fel
dobja a pénzt . . . Nem, A két csa
pat feláll, botot kapnak és stafétát 
futnak. Szabályosan. Amelyik győz, 
azé a kapuválasztás előnye. így tör
tént legutóbb is egy válogatott 
mérkőzés alkalmával is. Oroszország 
és Törökország csapata stafétát fu
tott. A csatárok jól tartották magu
kat, de a kapusok cammogtak. A  
futballmérkőzést egyébként az oro
szok 3:1 arányban nyerték meg.

Turcsányi, az FTC kiváló játékosa 
hosszú szünet után űjra sorompóba 
áll és az MTK edzések szorgalmai 
látogatója. A tehetséges játékos be
lépésével erősen feljavul az amúgyis 
gyengén álló MTK-halfsor.

Hétfőn dől el Maglód és Palota sorsa. 
A profíezövetségben keddre sorsolást 
tűztek ki. A II. liga tavaszi mérkő
zéseit sorsolják ki. Az új sorsolásra 
azért van szükség, mert két egyesü
ltet (Maglódot és Rákospalotát) a 
tanács törölte a küzdők sorából. így 
csak kilenc csapat részére akarnak 
sorsolni. Ugyancsak tegnap este az 
MLSz-ben hétfőre fellebbezési ülést 
tűztek ki. A műsoron szerepel a 
Maglód és Rákospalota fellebbezés# 
a tanácsi határozat ellen. Amennyi
ben a fellebbezéseknek netán helyt 
adnának, a keddi sorsolásra szükség 
nincs.

Sporténnek, plakettet is
eiiíhMfc sárlsnai fíUteát te — v ——, nPtep teö ■ twglwWy — W—T1 1
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Greguska, az ÖTÉ jeles csatéra 
betegsége miatt egy ideig nem vehet 
részt az edzésben.

Kohut II. az Autótaxihoz szerző
dik. Az új proficsapat első szerződ
tetett játékosa lesz a Turul jeles 
balszélsöje, Kohut II. A taxisok 
egyébként ma nagy edzést tartanak 
amelyen számos játékost fognak ki
próbálni. Ezek között több ismertne
vű futballista is van.

Vasárnap már a Nemzeti is ját
szik. A fekete-fehérek tegnap népes 
gyakorlatozást tartottak az Üllői- 
útón. A játékosok nép? kört futottak 
majd, aki akart labdát is rúghatott! 
Fürdés és masszázs fejezte be az ed
zést. A csapat egyébként vasárnap 
mér játszik, mégpedig az A) csapat 
küzd a B) ellen délután a gyáliúti 
pályán. A játékosok között több sé
rült található. Odry még mindig 
sínyli az Őszi Újpest elleni meccsen 
szerzett térdsérülést, Vadas a mult- 
heti vakbéloperáeió nyomán még 
mindig hyomja az ágyat, Török tü- 
szős mandulagyulladással kínlódik, 
torka fáj Hossónak is, ő azonban teg
nap már résztvett az edzésen.

Kispest vasárnap játszik először 
„saját pályáján”. Kedden és tegnap 
tartott először edzést Kispest csapa
ta s vasómapnap már mérkőzést is 
játszik. Ellenfele a Bak TK lesz. 
Fél három órakor kezdik s előzőleg 
a Kispesti AC a Gránit SE-vel mécs
eséi. Kispest mérkőzésének az az ér
dekessége, hogy Kispest ezúttal elő
ször játszik a saját pályáján. Eddig 
ugyanis — a KACE Volt a pálya, 
február 7*tői kezdve egészen 1942 
február 7-ig azonban a Kispest FC-ó 
a Szent Imre herceg-úti pálya. A 
10 éves szerződéssel kapcsolatban 
megegyeztek a KAC-al olyan irány
ban, hogy jövőben Kispest-nek és a 
KAC-nak az Ügyeit közös vezetőség 
intézi s a profi csapat részére az 
amatőr KAC neveli majd a játéko
sokat. Az együttműködésnek vasár
nap lesz a premierje.

Február 21-én lesz a Közép- 
eurápai Kupa bizottságának 

értekezlete Triesztben
— Telefonjelentésünk

Bécs, február 4.
A  Középeurópai Kupa bizottsá

gának sokáig tologatott ülését 
most már végleg február 21-ére 
hívták össze, még pedig Trieszt
be. A  február 28-i terminust 
azért vetették el, mert 28-án a 
FIFA elnöksége ülésezik San 
Remo-ban és Mauro nemcsak mint 
FIFA-alelnök, hanem mint házi
gazda is ott akar lenni San Re- 
moban.

A bécsi Admira beadvánnyal 
fordult a kupabizottsághoz, mely
ben kéri, hogy az osztrák, ma
gyar és csehszlovák vezető egy
leteket hívják össze értekezletre. 
Ezen az értekezleten a Közép
európai Kupa mérkőzések meg
rendezésének anyagi feltételeit 
akarja új alapra fektetni az Ad
mira.

Howorka Ottó.

Péntek, 1932 február 5.

profi Vasas új tehetségeket 
próbál ki a vasárnapi barátsá

gos mérkőzésen az amatőr 
Vasas ellen

—  Saját tudósítónktól —
A Vasasok szerdai edzése kevés 

résztvevővel folyt le.
A csapat pénteken négy órakor a 

lóversenytéri pályán kondícióedzést 
tart, a vasárnapi összeállítás pedig 
a helyszínen megjelentekből fog ki
alakulni.

MTK-pólya Hungária-út
Vasárnap, február Vén, 

délután fél 1 órakor

Mjpest— Tatabánya
Utána fél három órakor J

Hungária— Turul
Magyar Kupa mérkőzések

Weisz, a NyTE kapusát vak- 
bélgyulladással sikerrel megoperál
ták.

Erősít az ETSC. Leinvander 
és Lovicsek, két volt Kossuth- 
játékos az ETSC-be kérte igazolá
sát.

Elsőosztályúra hitelesítették az 
I. kér. SC budafokiúti pályáját.

Kempfner, a X . kér. SC, majd 
a Váci SE válogatott centerhalfja 
a pozsonyi Makkabeába lépett. 

Kispál lőtte a BTC első gólját 
TSC elleni mérkőzésen. Haluska 

11-esből egyenlített, Székely 
11-esét pedig Sevella bravúrosan 
kivédte.

Erősödik a KSSE. Marton és 
Kiss, a Kispest most visszaamatő- 
rizált két játékosa a kőbányaiak
hoz lépett. Ugyancsak a KSSE-be 
tart Steinbach W SE is.

Uj kapus a BTK-ban. Kruzs- 
lák (UTE) a BTK-ba kérte iga
zolását.

Raumann József, a Hungária 
SC intézője szemoperáción esett 
keresztül,

A Köb. AC csaptában vasár
nap a VÁC ellen csak három első- 
csapatbeli játékos szerepelt. Ez 
magyarázza a meglepetésszerű 
eredményt,

Prechla, Köb. AC csatára 
vasárnap erős bokasérülést szen
vedett.

Boros Miklós, a francia FC 
Sochaux volt játékosa, most Char- 
leville-be került a Peugeot-gyár 
ottani telepéhez. A charleville-i 
csapat a II. osztályban játszik és 
egyelőre a tabella utolsó helyén áll. 
Boros lett a csapat edzője és egy
ben centercsatára is. Az eredmény 
már mutatkozott az elmúlt vasár
nap, amikor a csapat 5 :l-re  verte 
az osztály vezető csapatát. A  gólok 
közül négyet Boros rúgott.

A Pollack SC közgyűlésén az aláb
bi tisztikart választották meg: el
nök: Tanger Ferenc, tigyv. elnöki 
Rényi Jenő, árselnökök: Sebők Gyu
la, Hirsch János, Schmacher Erlch, 
Freud János, társelnök; id. Höffling 
Ferenc, Knffler Miklós, Lövenstoin 
Ferenc, Langmár Béla, Szábel Ká
roly, főtitkár: Szemere Pál, titkár: 
Reich Zoltán, főpénztáros: Biichler 
Béla, számvizsgáló: Neuhaus János,
ífj. Höfflinjs Ferenc. Intéző: Neiger 
József.
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E G Y I P T O M  F E L É

ig y  k is  k ité rő  B e lg rád b an
Belgrádi vélem ények profissopsfoink vereségéről 
Milyen benyomást keltett a Somogy és Kispest 
Nincs m agyar csatárfáték — A  pálya és a bírák

Viselkedés
Pluhár István utilevele a Jugoszlávián keresztül ufozó válo

gatott csapat belgrádi napjáról
Belgrádi, február hó.

Mikor az öreg est sötétjében a 
vonat átrohan a Száva hídján s 
utána nem sokkal Belgrád pálya
udvarán áll meg, a szép, napsüté
ses idő emléke egyszerre eltűnik.

Az úton hosszú ideig kísért a 
napsütés. Jóformán végig az egész 
Alföldön, amelynek egyhangú tái 
jain olyan néma, teljes szomorú
ság ül még, mintha a hosszú hete
ken át ránk feküdt téli köd még 
éppen olyan sűrű lenne, mint na
pokkal ezelőtt is volt. Az ismerős, 
de ritkán látott állomások egymás 
után vesznek bele a távolságba s 
ha itt-ott integetnek is felénk, ha 
egyiken vagy másikon meg is lá
togatja valaki az utazó társaságot, 
mégis érezni már, hogy idegenben 
vagyunk.

Csak a beszélgetés témája nem 
idegen soha. Akármelyik fülkébe 
néz be az ember, akárhova fordul 
ebben a kocsiban, mindenütt fut- 
ballról esik szó. S ha valaki fel
száll, hogy meglátogassa a nagy 
útra indult társaságot, az is a 
futballró] érdeklődik, a futball 
ügyeit emlegeti. S ennek a fut- 
ballemlegetésnek most van valami 
különösebb aktualitása errefelé.

Egyre-másra jelennek meg a 
magyar csapatok Belgrádban 
s egyre-másra hozzák a vere

ségeket.
Ha a közelmúlt mérlegét felállít
juk, kellemetlen tapasztalatra te
hetünk szert. Kezdve azon, hogy 
válogatott csapatunk kellemetlen 
vereséget szenvedett a jugoszláv 
fővárosban, azt. látjuk, hogy csak
nem minden nagy csapatunk büsz
keségét megtörték ezek a remek 
futballisták, hogy mostanában a 
kisebb csapatokat kényszerítsék 
sorjában megadásra a belgrádi 
gyepen, azaz agyagon. Legutóbb a 
Somogy és Kispest csapata szere
pelt itt s a két csapat mérlege 
nem javított, hanem erősen rontott 
a belgrádi mérlegen.

Akkora köd nem ülhet a világ
ra, hogy ezeknek a • szerepléseknek 
emlékét azonnal eltakarhassa a 
sportemberek szeme előtt!

. Szó sincs róla, még nagyon is 
élénk emlékezetben van minden 
esemény, ami a magyar és jugo
szláv futball egymásköztí viszo
nyát jelzi. Alig lépünk le a vonat 
lépcsőjéről, már erről folyik a szó. 
He nem is lehet másként, hiszen

csupa sportember, a futball
vezetői azok, akik várnak 

reánk.
Ht van a belgrádi magyar kö-

vo
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1. Magyar Hanges Híradó
2 .  ~

3. Mai j
4. Miki 
3. Berlin
3. Fax Hangos Híradé
7. Vadállatok Kanaánja
8. Flip
9. to r ik a i Jazz 

19. fiz fipp! H a É M a  í r
i,Kót óra alatt bojárhatja  

a világot11

vétség irodatitkára, v. B orbély' 
László, aki minden magyar csapa
tot vár, szeretettel fogad és kísér 
Belgrádban, itt van a hatalmas 
termetű Simonovics Bosko, a JNS 
kapitánya, aki különösen Ma- 
riássyt ölelgeti. Nem is marad el 
a csípős megjegyzés:

—  Na, igen, legutóbb jól rá
vert kollégájára, most tehát a szép 
emlék hatása alatt Ölelgeti a ma
gyar kapitányt!

De melegen szorít kezet dr. 
Alcalai, a nemzetközi bizottság elő
adója is, aki egyelőre Andreje- 
vics dr.-t helyettesíti, mert a jugo
szláv futball külügyi vezetője pil- 

I lanatnyilag ágyban fekszik. _ Bel- 
I grádot sem kímélte meg a téli jár
ványos influenza s Andrejevics dr 
ezért nincs a pályaudvaron. De itt 
van Niederlander, a Jugoslavija 
titkára, no meg az elmaradhatat
lan E ngel Bandi, aki most Becske
reken él ugyan, de nincs olyan fut- 
ballesemény, amelyen meg ne je- 
j elenne Belgrádban. A sajtó kép
viselői sem maradnak el s a Prav
da munkatársa, valamint fotó
riportere igyekszik mindenről tud 
ni, mindent megörökíteni.

Hamarosan a magyar csapatok 
legutóbbi szereplésére tereljük a 
szót s percek alatt kialakul a véle
mény.

Elsőnek v. Borbély Lászlót 
kérdezzük meg,

aki állandóan figyeli és szeretettel 
kíséri a magyar sport minden ese
ményét, csapataink szereplését. Rö
viden fejti ki nézetét:

—  Kissé kezd már sok lenni a 
jóból A magyar futball presztízse 
meglehetősen nagyot esett azok 
után a vereségek után, amelyeket 
csapataink, a válogatottal kezdve, 
elszenvedtek. Ezeknek a vereségek
nek ismerem az okait, de a körül
mények akármit mondanak is, ezek 
mégis csak vereségek. S ha köz
ben nincsenek győzelmek is, na
gyon rossz fényt vetnek reánk. 
Pedig mondhatom, hogy a jugo- 
szlávok nagyon szeretik a magyar 

j futballt. Nincs egyetlen más nem- 
| zet sem, amelynek futball]ával 
olyan szívesen s olyan gyakran 
akarnának játszani. Éppen ezért 
ezt a megbecsülést és szeretetet 
nem volna szabad a magyar csapa- 
tolmak eljátszaniok sorozatos vere
ségekkel és gyenge teljesítmények
kel.

Simonovics kapitány,
amikor tőle kérdezősködünk csapa
taink játékáról, fájdalmasan elfin
torítja a száját. Simonovics kapi
tány különben jól beszél magyarul 
is, még jobban ismeri a magyar 
futballt, hiszen maga is játszott 
évekkel ezelőtt nem egyszer ma
gyar csapatok ellen, tehát véle 
ménye komoly és minden tekintet
ben helytálló:

— Nem tetszettek a mostanában 
itt járt csapatok. Azt, hogy a vá 
logatottat sikerült _ legyőznünk, 
nem tartom akkora sikernek, mint 
általában mások. Nagyon örültem 
a győzelemnek és nagyon nuáry az 
a siker, de elvégre legyőztük mi 
akkoriban a csehszlovákokat is, le
győztünk a tavaly előtti évben sok 
más nemzetet s csak Uruguay tó 
kaptunk ki. Ennek ellenére jól is 
merem a magyar futball erejét s 
mondhatom, hogy kellemetlenül 
érint, amikor

a csapatok nem azt adják, 
amit én tőlük joggal várok.
—- A legutóbb itt jár két csa 

pat. közül a Somogy mutatott töb 
bet. Nemcsak azért, mert első nap 
legyőzte a Jugoslaviját, hanem 
azért, mert volt valami csatárjá 
téka. Jakabé csinálta ezt. Másnap 
fáradt, összetört volt a csapat, itt- 
ott azért kicsillant a játéka, stí

lusa. Kispest már nem tett ilyen jó 
benyomást rám. Elsőrangú védel
me volt. Különösen első napon Dé
nes ragyogóan védett. Az ember 
csodálkozva kérdezte, miért nem 
játszik ez a kapus a válogatottban? 
S másnap megfelelt rá ö maga. 
Ekkor már nem volt az előző napi 
Dénes. A baj azonban nem ebben 

hanem abban, hogyu

a csatársor semmi játékot 
nem mutatott.

Már pedig csatársor nélkül nem 
lehet jó futballt játszani.

Ezért volt kisebb értékű a 
Csikók játélca is. A győzelem ja
vukra szól, de az a játék, amivel 
elérték, nem egészen. Ott is a csa
tárjáték fogyatékossága rontott 
sokat a benyomáson. S ez az, amit 
nem tudok mostanában megérteni 
a magyar csapatok játékát látva. 
Én vallom, hogy a magyarok tech
nikája, kiforrottsága nagyobb, 
mint a mienk. Hiszen nálunk első
sorban a gyorsaság, a szív és lélek 
tüze viszi a játékosokat előre, te
hát olyan súlyosan nem volna sza
bad elbukni vele szemben a jó 
ellenfélnek.

Rá terelj ük a szót arra, hogy a 
pályák talaja nem jó s ez nagyon 
kellemetlenül hat az idegen csapa
tokra, tehát a mieinkre is. Általá
nos erre az a vélemény, hogy a bel
grádi pályák talaja csakugyan 
rossz. Az egyesületek még nem 
tudták módját ejteni annak, hogy 
ezen a bajon segítsenek.

—  Ez azonban nem lehet oka 
annak —  magyarázza Engel — , 
hogy a proficsatárok pár lépésről 
sorra mellé rúgják a labdát!

Kispest olyan kitűnő alkal
mat szalasztott el szombaton, 
amilyen nem igen adódik 

Belgrádban.
BSK-t könnyen, fölényesen le

győzhette volna, mert hiszen a ju
goszláv bajnok nagyon gyenge 
napra virradt. Az «  lagymatag csa
tárjáték, az a kapu eltöti tehetet-

Most
Niederlander veszi át a szót

s elmondja a következőket:
—  A Kispest legutóbbi mérkő

zésén a játékosok sokat reklamál
tak. S olyan hangon, olyan formán, 
ahogy nem engedi meg a szabály. 
Erre félidőben a bíró megkért, 
hogy szóljak a kispestieknek, mert 
ö jól tud 'magyarul, érti, amit neki 
mondanak s kénytelen lesz kiállí
tani, ha valaki tová.bb is azt a tó
nust folytatja, ami az első félidő
ben volt. Tehát két oldala van az 
éremnek!

Helybenfaagyólag bólogatnak 
valaki hozzáteszi:

—  Azért olyan igen nagy g F e
rencváros tekintélye itt, mert nem 
csak játszani tud, hanem tökélete
sen sportszerűen viselkedik is. Leg
utóbb kikapott s az egyik gólnál 
ofszájdot reklamált valaki a játéko
sok közül. De csak egyetlen szóval. 
A bíró gólt jelzett, erre maga a já
tékos vitte középre a labdát. Ez na
gyon imponált! S a Ferencvárost 
mindig nagyon szívesen -ís látják 
itt! j

Igen, ez nincs másként!
Játék kell, sportszerűség kell 

a pályán.
Ha ezt nem tudja hozni valamely 
csapatunk, akkor nem is tudja nö
velni vagy megőrizni azt a tekin
télyt, szeretetet és tiszteletet, 
amellyel a jugoszláv futball velünk 
szemben eddig viselkedett, de el 
tudja rontani mindazt, amit évek 
során kivívtunk a magyar sport, 
a magyar futball javára!

Pluhár István.

Uj center a Hungáriában'.
Senkey Imrét leszerződtetik játé
kosnak is a kék-fehérek, hogy 
tizenegyen tudjanak kiállni vasár

nap a Turul ellen
— Saját tudósítónktól —

Nem kell a 200 pengős állás 
Schlosser Imre, o taxiklub edzője 
meséli

— Az igazgatóságunk négy tiszt 
viselői állást engedélyezett több 
munkásszerelő állás mellett, a sport
alakulat részére. Az egyik tisztvise
lői állást 200 pengős jövedelemmel 
felajánlottuk Somlainak, az FTC já 
tikosának, ö  visszautasította . . .  A 
mai viszonyok mellett is . . . Nem 

| tudom, hogy mit szóljak . . . nekem 
ISO pengőm van . . . Csodálkozom 
Somiam . . . Csak egy lehetőség van 
A Hungária nagyon jó szerződést 
ígérhetett a játékosnak!

A Cégligában megindultak a tag
felvételek. Jelentkezni lehet a liga 
titkárságánál este 7— 8  óra között 
(VI., Vilmos csázsár-út 64.).

A Hungária kedden a Rákoske
resztúri T E  ellen tréningmeccseit.
A  csapat tagjai kényelmesen is 
11:2 (6:2) arányban győztek a 
nagyon igyekvő, de fogyatékos 
technikai készültségi! rákoske- 
resztúriak ellen. A kék-fehér já- 
tékosok igen előrehaladtak  ̂ tré- 
ningj ükben és jó kondícióban 
vannak máris.

A Rákoskeresztúri T E  után va
sárnap már komolyabb feladat 
megoldása vár a Hungária gár
dára. A  második ligában igen ko
moly szerepet játszó Turul ellen 
kell Magyar Kupa mérkőzésre ki
állni s ha tekintetbe vesszük, hogy 
öt legjobbjuk az egyiptomi túrán 
vesz részt, Wéber betegsége miatt 
nem játszhat, Haraszti pedig 
azért, mert már játszott kupa
meccset volt egyesületében, ugyan
csak bele kell feküdni, hogy a to
vábbjutást megszerezzék.

A  Turul elleni készülődésről és 
várható összeállításról Senkey 

tréner a következőket mondja:
- Tizenhét játékosunk van. 

Ebből Kalmár, Újvári, Mándi, 
Barátky és Híres a tengeren uta
zik Egyiptom felé, Wéber beteg, 
Haraszti pedig nem játszhat ku
pameccset nálunk, mert már ját
szott a Vác FC-ben, tehát az a 
helyzet, hogy a Turul ellen csu
pán tíz játékosunk van. Miután a 
Hungária mégsem állhat, ki ko
moly mérkőzésre 10 játékossal, 
nem marad más hátra, mint szer
ződtetünk valakit tizenegyedik 
játékosnak. Hogy a mai nehéz és 
szomorú gazdasági viszonyok 
miatt ez ne okozzon súlyosabb 
megterhelést a Hungáriára, a 
szerződtetendő játékos én leszek. 
Együtt dolgozom a fiúkkal állan
dóan, tréningben vagyok, nyugod
tan merem vállalni a játékot. 
Centert fogok a Turul ellen ját
szani. Egyébként a Turul ellen 
így fog festeni a csapat: Szabó 
—  Nagy, Kocsis —  Rebró, Kom- 
póti, Sebes —  Rökk, Cseh, ■ Sen
key, Sárvári, Titkos.

tehetet-1 hez- 
lenség azonban szörnyű volt. A né- 
zök között bizony lehetett olyasmit1

Sólyom-Stofián a Phöbusban. Új
pest volt kitűnő csatára nemrég a 
Phöbusnál helyezkedett ol és termé
szetesen a kitűnő újpesti cégcsaput- 
ban fog futballozni, 

j A Cégliga február 22-én tartja ez- 
| évi közgyűlését a liga helyiségében.

* Minden úrinő kivétel nélkül a 
tengersós, fenyőkivonatos 40 filléres 
Pilavin tablettát használja fürdője

A BTC pompás tatabányai játéka
nyomán most Székesfehérvárról ka
pott meghívást, ahol a jövő vasár
nap, 14-én fog vendégszerepelni a 
piros-fehér gárda. Ellenfele a DVE
lesz.

Erősödik a Rákoskeresztúri TE.
Szántó és Pápay, a H úsok volt két 
játékosa visszaamatőri'zálása után a* 
RTE-be lép.

is hallani, hogy ilyen csatárjá
tékért Belgrádban nem adnának 
egyetlen krajcárt s e m !. . .  A hiva
tásos futballistáktól mást várnak. 
Ugy-e, joggal!?

A  bírókat nem mentegetik. El
mondják, hogy egyik vagy másik 
mérkőzésen bizony előfordulnak hi
bák. Ezek a hibák azonban nem 
szoktak sem rosszakaratúak, sem 
pedig annyira egyoldalúak lenni, 
mint ahogy otthon beállítják. Ezzel 
is úgy van, mint a pályával.

Azon a talajon, amelyen a 
mieink a legjobb helyzetből 
sem tudnak gólt lőni, a bel
grádi csatárok sorra lövik a 
három, öt, sőt nyolc gólt is.

S azon a széles pályán, amelyen a 
mieink teljesen szokatlanul mozog
nak, a belgrádiak otthonosan ját
szanak.

—  Ebben van valami —  mondja 
más. —  Hiszen a hetvenhét méter 
széles pálya valóiban nagy előnyt je 
lent annak, aki megszokta. De látni 
kell azt is, hogy a belgrádiak miért 
tudják kihasználni ezt az előnyt“ 
Azért, m ert nagyon gyorsak, rop
pant jó  startjuk van s faképnél 
hagyják az ellenfelet, vagy behoz
zák annak előnyét pillanat alatt. 
Ennek megint nem volna szabad 
így történni hivatásos játékosok
nál.

—  No és a birák ügye, mégis’
—  A  bírákkal úgy vagyunk, 

ahogy mindenütt. Nem igen akad 
hibátlan bíró, de a mi bíróinktól is 
lehet győzni. S ezen a téren is kissé 
jobban m eg kellene gondolni a dol
got a vendégcsapatnak.
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Tatabánya főgondja 

a fedezetser
az Újpest elleni mérkőzési

előtt
—  Telefonjelentésünk —

Tatabánya, február 4.
A  TSC körében folyik szaporán j 

az Újpest elleni mérkőzésre való I 
készülődés. A  csapat kedden dél
után tartotta nagy tréningjét, de 
ma délután is kint volt a gárda a 
pályán. Ma csak könnyebb gya
korlatokat végeztek a játékosok s 
a kétkapus játék is mindössze | 
negyedóráig tartott.

Az edzés után nyilvánosságra | 
hozta a vezetőség az összeállítást. | 
E gy poszt azonban még bizonyta
lan. Csak közvetlenül a mérkőzés | 
előtt dől el, hogy a fedezetsor bal
oldalán ki játszik, Járcz-e, vagy I 
Risóczky. Risóczky lenne az első
rendű jelölt, de —  mint már meg- j 
írtuk —  sérült s ezért bizonyta
lan a szereplése. Sérülése azon
ban szépen javul s lehet, hogy va-1 
sámap már vállalni meri a játé
kot.

A z összeállítás tehát ez lesz:
Mahos —  Petrovics, Nagy —• 
Kovács, Mente, Járcz vagy 
Risóczky —  Jánosi, Keleti 

Székely, Urbán, Német.
Az est folyamán beszélgettünk I 

Korda Győzővel, a TSC futball-1 
szakosztályának vezetőjével. Kor
da Győző röviden csak ennyit | 
mondott:

—  A csapa tnak nincs mit veszi- I 
teni. Ha nyugodtan áll fel s az I 
idegesség nem szállja meg a játé- j 
kosokat, akkor meg fogjuk szorí
tani Újpestet.

A TSC csapata különben csak | 
vasárnap reggel utazik fel Pestre, j 
hová felkíséri sok szurkoló is.

Péntek, 1932 február S,
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Távirati jelentésünk  — •

Miskolcon sem lesz körmérkőzés.
Megírtuk, hogy az Attila egy feb
ruárban megrendező körmérkőzés esz
méjét vetette fel. A terv nem való
sul meg, mert a szóba került amatőr 
csapatok készületlenségükre való hi
vatkozással nem voltak hajlandók a 
körmérkőzésben résztvenni.

A Palotai Remény nagyszabású 
tervei. Az 50.000 lakosságú Rákos
palotának kimondott nagy csapata 
nincsen. Ha igazak azok a hírek, 
amelyekről mostanában olyan sokat 
hallani Rákospalotán, akkor rövide
sen mégis lesz nagy csapat Rákos
palotán. Arról beszélnek, hogy a Pa
lotai Remény indít nagy akciót, 
amelynek élére Klobetz doktort si
került megnyerni. Vasárnap tartja 
az ^egyesület díszközgyűlését, amely 
talán egyben egy nagy egyesület 
megindulását is jelenteni fogja.

A Wekerletelepi SC vasárnap a 
Remetei SC-t látja vendégül pálya-* 
ján barátságos mérkőzésre. A mér
kőzés fél 8 órakor kezdődik s vezeti 
Nümberger szövetségi bíró.
_ Az Attila játékosai szerdán edzet

tek magukat, de ma ismét kimennek 
a pályára s kondicijavító gyakorlato
kat fognak végezni. Vasárnap megint 
egy amatőr kombinált lesz a miskolci 
profik ellenfele.
_ Kertész Elemér, a Postás szakosz

tályvezetője ágyban fekvő beteg.

Barsi január 26-án indult 
Bremennel Amerikába és február 
elsején kellett volna Newyorkban 
partra szállnia. Ezért növekvő 
nyugtalansággal vártuk newyorki 
tudósítónk táviratát Barsi érke 
zéséről, mert hiszen, ha menet
rend szerint hétfőn megérkezett 
volna, a táviratnak már kedden 
ide kellett volna érkeznie. Végre 
tegnap délelőtt megérkezett az 
alábbi, Newyorkban este 8 órakor 
feladott távirat:

B a r s i  h a j ó j a  h a t  a l 
m á s  v i h a r b a  k e r ü l t  é s  
k é t  n a p o t  k é s e t t .  A 
B r e m  e n  c s a k  m a  é r k  e 
z e t t  m e g .  A k i  kö t ő b e n  
M r .  F  e r r a r  is , a z  A A U  
f ő t i t k á r a ,  M i n i e h  J e 
n ő  d r . ,  s z á m o  s A m e r i  
k á b a n  é l ő  m a g y a r r a l  
e g g y ü t t , a z  a m, e r i k a  
m a g y a r  l a p o k  t u d ó s í  
t ó i  t e l j e s  s z á m b a n ,  v á r 
t u k  B a r s i t . I g e n  s o k a n  
v o l t a k  k i n n  a n a g y  
a m e r i k a i  h í r l a p o k
s p o r t t u d ó s í t  6 i k ö z ü l  
B a r s i  k o n d i e ó j a  a m e g 
z a v a r t  u t a z á s  e l l e n é r e  
k i e l é g í t ő .  S z o m b a t o n  
i n d u l  e l s ő  v e r s e n y é n  
a M i l l r o s e  A A  r e n d e 
z é s é b e n  6 0 0  y a r d o n  
L e g e r ő s e b b  e l l e n f e l e  
B u l l w i n k l e  é s  W H s o n

Bonyhárd.
•

Amerikai tudósítónk távirata 
tisztázza a megérkezés ügyét, de 
igen kellemetlen tényeket közöl,

100.000 olimpiai bélyeget adott el j 
eddig a német atlétikai szövetség és 
ezzel a német, atléták olimpiai kikül
detésének céljára 10.000 márkát gyüj-1 
tött. Az is valami.

A Gazetta dello Sport nemzetközi I 
mezei futóversenye vasárnap volt amelyek előreláthatólag súlyos 
Milanóban. Az idén először rendezték hatással lesznek B a rsi  amerikai 
ezt ilyen korán és nem az olasz ne-1 versenyzésére, legalább is ami az
zei bajnoksággal együtt. A táv is jó- első próbálkozást illeti. Már ere-val rovidebb volt, mert 10 km-ről A, ___________, . . ■
6-ra csökkent. Győzött a francia baj-1 sokan . aggályosnak tartót-
nok Rérolle 19:35.6 mp alatt Lippi ogy m indössze ot nap all
15:45.4, Bacchi, a francia Le Danmat mal d B arsi rendelkezésére, hogy 
és Le Heurtenr, továbbá az olasz a tulajdonképpeni fedettpályát 
Malachina, Badiali stb. ellen. Az I megszokja és ami nem kevésbé 
egyesületi ötös csapatversenyt a to-1 fontos, hogy az amerikai klimá-

| hoz is hozzáedződjön. A  hajó ké
sése ezt a rövid időt is megkurtí- 

| tóttá két nappal és
Barsi most egyetlen egyszer, 
csütörtökön futhatott vala

mit fedett pályán,

íinói Fiat-művek csapata, a nemze
tek közötti hármas csapatversenyt a 
franciák nyerték. Itt 10:11 volt a 
pontarány.

A kosárlabdabajnokság első és 
második fordulójának eredményei:
BSzKRT—MAFC 29:3 (16:0), bíró Ke- 
rezsy. — NTE—MTK 38:16 (12:6), bí
ró: Zsingor- — BSzKRT—TFSC 28:17 de már akkor is csak könnyedén. 
(16:7), bíró: Pál. — Köz. EAC—MAFC Ehhez járul, hogy a viharos idő 
36:10 (18:10), bíró: Gulyás. — Köz. még a hatalmas óceánjárón is 
EAC—MTK 34:15 (18:10), bíró: Péter, alighanem megviselte, a késés tti-

Az MTK njonc mezei versenyére a relmetlcnné, idegessé tehette -  
helyszínen is lehet jelentkezni. Kéz- , , , ,, , ,
dódik vasárnap délelőtt 11 órakor. ha tehát mindezt mérlegre tesz- 
Indulhat mindenki, aki 19-ik évét I szuk,̂  nem sok jót varhatunk első 
még nem töltötte be és más egyesü- próbálkozásától. M ég szerencse, 
letnek nem tagja. •hogy az amerikai szereplés súly

pontja nem ezen a versenyen, ha
nem a február végén esedékes 
bajnokságon van.

Barsi legerősebb ellenfelei táv
iratunk szerint Bullwinkle és 
Wilson lesz. Kívülük az általános 
szokás szerint legfeljebb még két 
embert hívnak meg, mert ilyen 
rövidebb távú fedettpályaverse- 
nyen 4— 5 versenyző szokott csak 
egyszerre indulni.

A  két név közül Bullwinkleé az 
ismertebb.

Barsi László
a Brem en fedélzetén, A m erikába  indulása alkalmával.

George Bullwinkle
járt két évvel ezelőtt Európában 
is, pedig még mindössze 21 esz
tendős. Most a Newyork egyetem 
hallgatója és mint ilyen már ta 
valy is állandó résztvevője volt 
fedettpályaversenyeknek is és 
emellett a nyilt pályaidényt is vé 
gigversenyezte. A 600 yard azon
ban nem az ő távja. Tavaly ilyen 
rövid versenyen nem is indult, 
viszont veszedelmes hajrájával 
1000 .yardon 2:16 mp-el legyőzte 
Nordellt és a svájci Martin dr.-t, 
majd 2:17.2 mp-el Kellert és

második lett a bajnokságban 
a 2:14.1-el győző Conger 

mögött.
A  főiskolai fedettpályabajnokság 
bán az egy mérföldön 4:15.2 alatt 
győző Coan mögött lett második. 
Itt Európában is kiválóan szere
pelt és Kölnben elért 1:52.8 mp-es 
800 méteres ideje még élénk em
lékezetben van. Mindazonáltal ed
dig inkább állóképességével és 
küzdenitudásával tündökölt és 
nem árult el olyan sebességet, 
amely egyenlő feltételek mellett 
600 yardon Barsi számára leküzd
hetetlen ellenféllé tenné. A két 
futó edzési lehetőségei között 
fennálló aránytalanság és Barsi 
rosszul sikerült utazása azonban 
alaposan az ö javára billenti a 
•mérleget.

Alex Wilson
kevésbé ismert futó, de nem ke
vésbé veszedelmes. Főként ilyen
kor év elején. Tavaly ő nyerte a 
Millrose A A  versenyén a 600 
yardot 1:13.6 mp kiváló idővel. 
(Legjobb fedettpályaeredmény 

:11.6). Ehhez a győzelméhez
a kiváló kanadai néger Phil 

Edwardsot kellett vernie.
bajnokságban ugyancsak 600 

yardon indult és ott E dw ars és a 
francia M artin  m ögött harmadik 
lett. W ilson  a Notre Dame-egye- 
tem halgatója.

Az ismert ellenfeleket ime be
mutattuk, de jóslásokba a ver

seny kimenetelét illetőleg nem bo- 
csá tkozunk. Barsi tudja, hogy 
milyen fontos lenne a győzelme, 
tudja azt is, hogy hazulról kiváló 
formában ment el. Ha önbizalma 

úton történtek következtében 
meg nem ingott és ha a merőben 
szokatlan körülmények között fel-
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találja magát, ezek ellen az ellen
felek ellen is győzhet. Vérmes re
ményekre azonban nicsen semmi 
ok és az adott viszonyok között 
az esetleges vereség semmiesetre 
sem lesz váratlan és így lesújtó 
hatású.

é&te

Európa válogatott 
csapata Japánban

es
Túrák Berlinbe, London
ba — Miért kaptunk ki?  
Kongresszusi dolgok 

egyebek
a z  aszta li tenisz v ilág

bajnokság után
—  Saját tudósítónktól —

A  prágai asztali tenisz világ- 
bajnokság hétfőn este —  mint je 
lentettük —  végétért. A  magyar 
versenyzők egyik része Berlinbe 
utazott a Blau-Gold versenyére, 
K . M ed n yá n szk y  Mária és Szaba
dos az angol bajnokságra utazott 
el, a többiek pedig hazajöttek s 
meghozták azt a hírt, hogy a 
csehszlovák csapat husvétkor ta- 
án eljön Budapestre, hogy a ma
gyar bajnoksággal kapcsolatosan 
revánsot adjon a magyar váloga
tottnak.

A  kétszeres csehszlovák veresé
get a hazaérkezettek egyhangúan 
a leh etetlenül hangos prágai kö
zön ség  zavaró magatartásának 
tulajdonítják, de elismerik szom
szédaink nagy fejlőd ését is, külö
nösen a védőtechnika terén. A

külföldi lapkritika szintén ebben 
a két tényezőben látja a csehszlo
vákok sikerének magyarázatát.

Bodánszky Ferencnek, a 
MOATSz főtitkárának hozzánk 
küldött soraiból a prágai kon
gresszus részleteiről kapunk rész
letes felvilágosítást.. A  kongresz- 
szus kimondta, hogy a labda-kér
dés végleges rendezésének céljá
ból bizottságot küld ki. Ennek a 
bizottságnak az a feladata, hogy 
az egyes európai gyárakban ta
nulmányozza a labdagyártás mód
ját s szerzett tapasztalatai alap
ján tegye meg előterjesztését. A  
professzion ista -kérdésben  M on 
tagu javaslata győzött, melynek 
értelmében ezt a kérdést is külön 
bizottság fogja  tanulmány tár
gyává tenni.

Bodánszky főtitkár sorai érde
kes képet festenek a japán asz
tali tenisz életről. Az adatokat 
Montagu édesanyja szolgáltatta, 
aki hosszabb időt töltött Japán
ban. A  felkelő nap birodalmában 
nem kevesbb, mint 800.000 iga
zolt ping-pongjátékos van. A  ja
pán legjobbak egyívásúak a mi 
éljátékosainkkal. A japán szabá
lyok a mienktől némileg eltérőek, 
de alkalmasint még az idén mód 
nyílik arra, hogy a nemzetközi 
szabályokat Japán is elfogadja. 
Montagu ugyanis európai váloga
tott csapatot szándékozik Japán
ba vezetni, ahol ez a csapat több 
mérkőzést vívna. Revánsul a ja
pánok biztos résztvevői lesznek a 
legközelebbi világbajnokságnak.

Az UTE kézilabdacsapata kedden 
délután tart először edzést a tavaszi 
évadban. Első alkalommal Bányai 
Lajos vezeti a közős előkészületet. 
Este társas összejövetelen vesznek 
részt a játékosok a Kul túrházban.

A görögök is akarnak kézilabdaznl!
szabálykönyvet kértek a BLASz-tól.

A BTVK újra játszani fog a kézi- 
labdabajnokságért.

Az osztrák—magyar kézilabda re- 
vánsmérkőzés valószínűleg husvétkor 
lesz Bécsben. Az eddigi tervek sze
rint husvét után (április 3.) 
Grácban, hétfőn pedig Bécsben ját
szik a magyar csapat

Pál fi István lett az SSC új inté
zője.

V
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Drezda
fogod bennünket

Csiszár és Fogas kétes 
résztvevő

— Saját tudósítónktól —
magyar válogatott ökölvívók 

dán—német túrája már biztosítottí
nak tekinthető, sőt könnyen lehet- 
®6ges, hogy még ki is bővül. Teg
nap táviratilag

jelezték a drezdaiak, hogy 
hajlandók a magyar csapa
tot február 22-én fogadni.

Könnyen lehetséges tehát, hogy a 
válogatott csapat nem a tervbe 
Vett hannoveri, hanem a drezdai 

' mérkőzéssel fejezi be a túrát.
, A válogatott csapat összeállí

tása sem teljes még. A válogatót 
tak közül

Fogas és Csiszár esetleg nem 
tudja ezt a két helyet betöl

teni.
Fogog ugyanis csak két hete tudott 
nagynehezen állásba jutni és abban 
az esetben, ha az a veszély fenye
geti, hogy távollétében ezt az állást 
mással töltik be —  ami a mai vi
szonyok között nincsen kizárva — , 
% y nem megy el a túrára. Ebben 
az esetben helyét Lovas tölti be és 
a válogatott csapat négy alsó súly
csoportja Kubinyi, Énekes, Lovas 
ás Szabó összeállításban lép a szo- 
rítóba.

Csiszár helyzete némileg eltér 
Fogasétól. Amennyiben ő sem 
tudna a csapattal utazni, úgy he 
*yát Ecsegi tölti be. <*

A válogatott csapat február 
10-én indul közel kéthetes túrá 
jára.

Szobolevszky Sándor ma Berlinben 
mérkőzik. Ellenfele a német bajnok 
bftbbers lesz. Ugyanazon a mérkőzé
sen szerepel Szobólevszky, amelyen 
®z olasz óriás: Carnera, a német
Qühringget mérkőzik.

A szellemes Carnera. Primo Car- 
Uera, mintán minap a párisi Palais 
des Sportsbau legyőzte Bouquilloüt, 
shogy a ringből lelépett, a bal boká
jába hirtelen olyan heves görcsöt ka
pott, hogy képtelen volt ráállni és 
egyláhon ugrálva indult az öltöző 
felé. Bouquillon, aki különben igen 
jó barátja Carnerának, természete
sen. nyomban segítségére sietett  ̂ és 
he támogatta az öltözőbe. Később
mind a ketten visszatértek a többi 
mérkőzéseket nézni. A győztes óriás 
a legyőzött Bouquillon vállára tá 
maszkodva eredeti látványt nyuj 
főtt. Carnera nevetve jegyezte meg: 
~  Lám, a Góliátnak szüksége van a 
Dávidra.

Pozsonyi és Balázs mai bécsi 
partja elmarad. A bécsi versenyren
dezőség közbejött akadályok miatt a 
versenyt pár nappal elhalasztotta, 

alázs a mérkőzésen aligha tudott

A déli kerület első ökölvívóbajnok
ságait Pécsett rendezték meg. A há
romnapos verseny részletes eredmé
nye a következő: légsúly: 1. Dolmány 
PSC, 2. Varga TIAC, 3. Kovács PSC. 
Bantamsúly: 1. Nagy TIAC, 2. Olasz 
DVOOE, 3. Mandl DVOGE. Pehely
súly: 1. Scherdán PSC, 2. Táncos
BSE, 3. Rácz BSE. Könnyűsúly: 1.
Ónodi B. Turul, 2. Ligeti TIAC, 3. 
Búza TIAC. Weltersúly: 1. Molnár
KRSC, 2. Kókay BSE, 3. Bödő 
DVOGE. Középsúly: 1. Ugróozky
TIAC, 2. Sticker BSE, 3. Ráez BSE. 
Kisnehézsúly: 1. Mateövics B. Turul,
2. Lelócz DVOGE, 3. Vörös BSE. Ne
hézsúly: 1. Kelemen PSC, 2. Kovács 
B. Torul, .3 Kellner B. Turul.

A Bp. Vasutas Pozsonyban és Ér
sekújváron. A pozsonyi Slavia meg
hívására a Bp. Vasutas február 14-én 
ötös csapatával Pozsonyba utazik. A 
rövid túrán a következő versenyzők 
vesznek részt: Gera, Erős, íritsch,
Lénárd és Farkas. A pozsonyiak 
Énekes szereplésére is számítottak, 
de az Európabajnok ugyanakkor a 
magyar válogatott csapattal a dán ■ 
német északi túrán vesz részt. A 
pozsonyiak színében Illichmánn, a 
többszörös osztrák bajnok és váloga
tott is a kötelek közé áll, aki most 
pozsonyi lakos és a Slavia tagja. A 
mérkőzést délelőtt rendezik meg és a 
Bp. Vasutas még vasárnap este visz- 
szaérkezik Budapestre. A pozsonyi 
mérkőzést akarták az érsekujyáriak 
is felhasználni árra, hogy az öt ma
gyar ökölvívót saját versenyzőik el
len szerepeltessék — február 14-én 
délután, A Bp. Vasutas ezt a mérkő
zést, illetve meghívást ilyen formá
jában nem fogadhatta el. Ellenben 
azt az ajánlatot tette az érsekujvá- 
riaknak, hogy február 2 1 -én — a po
zsonyi mérkőzés után egy héttel — 
felutazik Érsekújvárra. Erre az al
kalomra a könnyű, welter, közép, 
kisnehéz és nehéz súlycsoportokból 
állít össze csapatot. Az érseknjvá- 
riak ezt az ajánlatot elfogadták.

A bajor válogatott ökölvívócsapat, 
amely Ausböck, Frei II., Schleinkof- 
fer, Keld, Kugter, Dirr, Schiller és 
Schweitzcr összeállításban Piucenzá- 
ban mérkőzött Közép-Olaszország 
csapatával 9:7 arányban győzedel
meskedett. A bajor válogatott mérsé
kelt szereplését magyarázza az a kö
rülmény, hogy 15 órás utizás után 
a megérkezés után azonnal a szori- 
tóba lépett,

Drezda város válogatott csapata
Varsó válogatottjaitól 13:3 arányú 
súlyos vereséget szenvedett. A len
gyelek ezen a mérkőzésen a pehely, 
kisnehéz és nehézsúlyban kiütéses 
győzelmet arattak. A. bres-auiak 
egyetlen döntetlent értek el, míg a 
közópsúlyban úgy szereztek két pon
tot, hogy a lengyel ellenfél nem 
állt ki.

J É G f a .

A napokban beállított szerkesztő
ségünkbe Nemess. Kijött a kórház
ból, makkegészséges, olvassa szorgal
masan a Nemzeti Sportot, amelyből

Az osztrák gyorskereső lyázsk bajnoki-, idei leg
jobb és rekorderedményei

Az osztrák gyorskorcsolyázó 
bajnokságot február 1— 2-án tar- ; .
tották meg Bécsben. A  küszöbön- legnagyobb megdöbbenésere 
álló osztrák— magyar mérkőzés I tudta, hoev Magyarorszag

I előtt kétszeres figyelmet érdemel
nek tehát az ott elért .eredmények.

Az első napon —  erős szélben 
500 és 5000 métert futottak.

500 m: 1. Riedl 47.4 mp, 2. Le- 
ban 47.6, 3. Maser 48.4, 4. Jung-
bluth 48.9, 5. Reitér 49.1, 6. Ort- 
ner 49.7. (Hat induló.)

5000 rn: 1. Leban 9:57.1, 2.
Riedl 10:04.3, 3. Ortner 10:07.4, 4.
Jungbluth 10:09.1, 5. Rciter
10:13.4, 6. Moser 10:18.6.

Mint látható tehát, azeredm é- 
nyék erősen az idő befolyása alatt 
állottak s feltűnően gyengék.

Kedden: „  , _
1500 m: 1. Riedl 2:28.7, í, Le

ban 2:29.8, 3. Jungbluth 2:33.5, 4.
Reiter 2:33.7, 5, Moser 2:34,8.

10.000 m: 1. Riedl 19:46, 2.

Nemess Amerikába 
kerékpározni!
hogy résztvehessen az olimpián

— Saját tudósítónktól —

meg
tudta, hogy Magyarország semmi 
körülmények között sem vesz részt a 
losangelesi kerékpáros olimpián. E 
hír nyomán a következő beszélgetés 
alakult ki Nemess és munkatársunk 
között: .

Kétségbe voltam esve, mi
kor megtudtam, hogy nem me
gyünk az olimpiára. Pedig —  es 
most ne tessék kételkedni: egé
szen komoly reménységekkel in
dulhatnánk ezen a tornán! Neu
mann kapitány úr is azt mondta, 
hogy ha sehol, de ezen az olim
pián feltétlenül szóhoz tudnánk 
jutni!

(? )
—  Mert azt mondta a Neu

mann szövetségi kapitány úr, 
hogy ezen az olimpián valószínű
leg nem lesznek ott az olaszok, 
meg a németek. Ők inkább a

T 10i ? T : 19.56 5 8 Moser világbajnokságokra készülnek. DeJungbluth 19;6h.5, é. m Mer t, j {eleink? Az óla-kik a mi ellenfeleink? Az ola
szok, meg a németek. Ha ők nem 
indulnak, úgy a franciákkal, meg 
a belgákkal csak elbánunk! A 
többi nem igen számít. És míg a 
többi nemzet országúti verseny
zője esztendők óta állandó for
mát mutat, addig mi folytonosan 

. fejlődünk. Én biztos vagyok 
, . -t benne, hogy sikerünk volna oda-

verseny eredményeit künnj

19:58.8, 4. Reiter 19:59.4, 5. Le
ban 20:22.8. Ortner bukott.

Végeredmény: 1. Riedl 216.69,
2. Leban 218.31, 3. Jungbluth 
220.74, 4. Reiter 221.64, 5. Moser 
221.8.’

A verseny második napján mar 
sokkal jobb idő volt, a szél azért 
ekkor is fújt.

A bajnoki
(—  és a világbajnokság?)
—  Az m ás. . .  Az olimpiai 

győzelem, az mindenesetre más.

ÍM E H IS Z ' ►

az osztrák— magyar mérkőzés esé
lyeinek latolgatásánál óvatosan 
kell kezelnünk és semmiesetre sem 
szabad elbizakodnunk. 500 méte
ren a magyar futók fölénye meg
állapítható, itt Wintner és Kim- 
merling legjobb formájában mind 
a három válogatottat (Ried.lt Le- 
bánt és Mősért) megverheti. Har
madik futónk szereplése azonban 
bizonytalan. 1500-on viszont az 
osztrákok vitathatatlanul jobbak
nak látszanak, míg 5000 meteien
—  a gyenge _bajnoki eredmények. Fghruáf 2-án, a szokásos ünnepi 
ellenére;—  szinten megalapítható msöségek kSzt

Iaz osztrák fölény. Riedl januári-., . ......
9-én Davosban 8:54.7-et, Engel 
bergben pedig (január 15-an)
8:42-vel új osztrák rekordot lá 
tott. Más osztrák futó az idén nem 

| ment 9 percen belül, de Leban es

Nem azt mondom, hogy a győ
zelem reményével utaznék ki 
Amerikába, —  annyira elvakult 
nem vagyok. . .  De meg akarom 
kísérelni. . .  hogy sikerül-e! 7 \

(__és hogyan akar kijutni.)
__ Hogyan? Biciklivel! Egy

szerűen biciklivel. A hajón, mely 
a nagy tavon átvisz, majd válla
lok valami foglalkozást. Aztán 
New-Yorktól Los Angelesig me
gint kerékpáron teszem meg az 
u t a t . . .  Ez a te rv e m ... Szeret
ném, ha sikerülne. . .

Kételkedőén mosolygunk:
(__ Ez regény, kedves Nemess.

Rengeteg út Budapest- Los Ange- 
les Ezt nem lehet biciklin meg
tenni, még akkor sem, ha annyi lel
kesedés él az emberben, mint ma
gúiban. És ha meg is valósítaná ezt 
a tervét: honnan keresne annyi 
pénzt, amivel táplálkozna, amivel 
szállodáit fizetné. És még valamit: 
egyenlőtlen volna ez a bizarr torna. 
A többiek szépen, kényelmesen 
utaznának a verseny színhelyere. 
Maga elcsigázottan és kimerül
ve Ilyen állapotban máris mint 
vesztes fél állhatna csak starthoz. 
És még valamit: El sem hiszem,
hogy a szövetség ilyen körülmé
nyek között engedélyt adna arra, 
hogy az olimpián elinduljon.)

Nemess egy ideig maga elé mé
red. Aztán —  mint aki tulteszi
magát aggodalmaskodásunkon, fel- 
fénylő, hites szemekkel mondja:

—  Hát pedig, én mégis meg
próbálom!

|fl Davis Cup sorsolása 1932-re
Saját tudósítónktól —  

szokásos
_________ sorsolták ki az
Élysée-pal'otában a Davis Cup 1932. 
évi mérkőzéseit. Harminc ország ne
vezett, s a hdrminc közül huszonhét 
képviseltette magát az ünnepli aktu
son, mely délután i órakor vette 
kezdetét. Ez volt az első párisi sor-

7. Monakó
8 . Norvégia
9. Belgium 

10. Svájc

volna résztvenni, mert útlevelét, 
a párisi követséggel szem

en fennálló tartozása, miatt a hátá
i g  visszatértekor elvettek, még nem 
Dnita kiváltani. A bécsiek lemondó- 
-éveiében jelezték azt is, hogy feb- 
V18* 18-án' ismét két magyar pro- 
lesszionista Ökölvívót hívnak ineg 
fkkor a nehézsúlyú Váry és a wel 
^ ® u yn Hochmann mérkőzik B-ócs-

Nekotny, a weltersúlyű csehszlovák
Chicagóban vívta meg ne- 

f , 1 8  amerikai mérkőzését. Ellen- 
mi!,’ . . ok Brady a mérkőzés első 
Írni Cihen heves iramot diktált. Ne- 
ménSt 6kkor igen mérsékelt toljcsít- 

^Fujtott. Az amorikai azonban 
y  “írta sokáig az iramot és No- 
hové lassan föl éje kerekedik, úgy 
tőle T & g t l 1  1 ) 9  döntetlent csikart ki

A vándorevezősök készülődései. A
MESz helyiségében tegnap tartotta 
meg a vándorevezős osztály megala
kítását előkészítő bizottság az ülését. 
Megállapították, hogy a VEO szer
vezete, illetve végrehajtóbizottsaga 
1 elnök, 2 alelnÖk, 1 gazdasági, 1 
sportszaktanácsadó, 1 titkár, 2 jegy
ző, 1 versenybizottsági tag, 1 ellenőr 
és 1 túra intézőből fog állani. Ezeket 
a tisztségeket az előkészítő bizottság 
javaslatára a szövetség igazgatósaga 
nevezi ki első ízben. Mandátumuk le
járta után, amely most 5 esztendeig 
tart, az alosztály tölti be ezeket a 
tisztségeket. Az előkészítő bizottság 
legközelebbi ülését hétfőn este 8 óra
kor tartja a szövetség helyiségeben. 
Ezen már beterjesztik a végrehajtó 
bizottság névsorát, valamint a vá
lasztmány összehívásának időpontjá
ról is gondoskodnak. Itt tesznek je
lentést az alosztály eddigi működé
séről is. Az alosztály ugyanis  ̂annak 
ellenére, hogy hivatalosan meS ne™ 
alakult ineg, igen élénk sporttevé
kenységet fejtett már ki a teli hóna
pok alatt.

ment 9 percen oe , . a melyen a serleg alapítója,
Ortner egyaránt igen /esz y uWignt Davis, Amerika volt külügyi 
mi legjobbjainkra IS. államtitkára is megjelent. Az ünnepi

Az osztrák rekordok a három beszédek elhangzása Után Doumcr 
távra a következők: 500 m: 44.81 ejnöfe nyuit először az urnába és
Th Bohrer Innsbruck, 1914. (Ma-1 saját kezűleg húzta ki az első papír- 

‘ . 44 9 Wintner, 1932), 1500 \ lapot, melyre Magyarország neve 
^  2-23 Moser Davos, 1931 (Ma- volt felírva. Ezzel Doumcr megnyv 

2 O oV i e’ím r  Davos 1931). totta a sorsolást, mely aztán a szó gyár: 2 :26o4, Sogor Davos ía ő i j ,  lefolyású volt.
\ 5000 m: 8:42 Riedl, EngelDerg,
1932 (Magyar: 8:59.4, Sógor, Da
vos, 1931).

Az idei legjobb osztrák erednie 
nyék: 500 m -re: Riedl 45 (Davos
ban!), Leban 45.7 (Davosban!), 
Moser 47.5 (Davosban!). —  1500 
m-re: Leban '2:23.8 (Davosban.)f 
2. Riedl 2:24 (Engelljergben), Mo 
ser 2:27.6 (Davosban!). — ,5000 
m-re: Riedl 8:42 (Engelbergben), 
Leban 9:10 (Davosban!) Reiter 
9:12.4 (Troppauban).

Ebből a kimutatásból látható, 
hogy az osztrák futók igen jó^ered
ményeket értek el már az idén, de 
— Davosban. Az ottani jégpa.ya 

: pedig a világ leggyorsabb jégpá 
lyája!

kott gépies lefolyású volt.
A sorsolási eredmény alapján 

sorsolási tábla igy fest:
Európai zőila

13. Anglia
14. Románia

15. Lengyelország
16. Hollandia

17. Írország

„  Magyarország
2. Finnország

3. Németország
4. India

5. Ausztria
6. Csehszlovákia

11. Olaszország
12. Egyiptom

18. Spanyolország
19. Dánia
29. Jugoszlávia

21. Japán
22. Görögország
Északamerikai zóna

3. USA
4. Kanada

1. Mexikó
2. Ausztrália

5. Kuba 
Délamerikai

1. Brazília
2. Csile

TORNA

s, | . u r ‘ híró vezet! a bajor—cseh 
6 zh mérkőzést. A bajor—csoh- 
töbrní Vál°eatott ökölvívómérkőzést 
han ar .23'4la rendezik meg Prágá- 
xtp,L , A  kát ellenfél a mérkőzések 

tersére mint semleges bírót Va- 
d . Gyulát hívta meg.

A^derschltz újra mérkőzni 
szioni t ^képességű osztrák profoszr 
tiKlvni'a. ökölvívót fölöttes hatósága 
kimen e7 ? eg Hudréval vívott halálos 
a t6lü “ ferkőzése után eltiltotta 
Andnn!0 ,í.?z ŝt® (Anderschitz rendőr), 
ta áv i most alkalmasnak talál- 
tÜalom^v.- arra’ h°»y elöljáróinál 
Toi-aV,,,'. '?1 SRZavonásá,t kieszközölje. 
taajtk l ' R 6  °^reláthatólag sikerrel jár

Hódmezővásárhelyt a HTVE ren
dezésében nagyszabású tomauniie- 
pély volt a Fekete Sas dísztermében. 
Az estét ünneppé avatta _ Kolozsvár 
tornászcsapatának szereplése é* Pelle | 
István világbajnok részvétele..

Holnap, szombaton este a Buda- 
Torna Club meghívásos csapatverse
nyében indulnak a kolozsvári torná
szok. A verseny pontosan 6 orakor 
kezdődik a Klotild-u. tornateremben.

EGYESÜLETI HÍREK
l Az Elektromos MTB szombaton este 
8 órakor táncmulatságot rendez la- 

| torcautcai klubházában.
| Intézőváltozás. Halász Elemér, a 
Vérhalom ntézöje lemondott. Utódja 
Rácskai Károly lett. Lakik: III.. 
Szöllő-utca 31. sz.

Látta már
némán a  világ l e g h a t a l m a s a b b  film jét?

BEN HÚR
hangos változatát ma mutatja be a Royal Apollo

Nézze meg ismét!

3. Paraguay

Rohrer, a kitűnő brünni teniszező 
Kebrlinget és még három más ma
gyar teniszezőt szeretett volna 
Brünnben • fcdettpalyamérkő'zésro 
meghívni. Mivel azonban Kehrling 
rövidesen a Riviérára utazik, az 
idő rövidsége miatt nem tehet ele
get ennek a meghívásnak. Ilyen
formán a brünni V8ndég3atékra az 
idei téli-tenisz évadban már nem 
kerülhet sor.

Kehrling ünneplése. Kehrling Be
lát a Signum Laudisszal való ki
tüntetése, első bajnokságának 20 
éves jubiluema és versenykarrierjö 
elindulásának 25 éves évfordulója al
kalmából hétfőn, február 8-án ün
nepli a teniszszövetség tanácsa.  ̂ Az 
ünnepélyes tanácsülés után barátsá
gos vacsorá tart a MOLSz tanácsa a 
MAC téli helyiségében, __ melyen a 
társegyesületek képviselői is részt* 
vésznek.

i E 5 ES»
Sven Peterson — 59.9! Arne Borg 

vélt utódja kezdi beváltnál á hozzá 
fűzött reményeket. Vasárnap Stock
holmban egy nemzetközi versenyen 
a 100 métert 59.9 mperc alatt úszta. 
Most már csak egy tízeddel marad 
el Borg legjobb százas eredményé
től.

Újpest-drukker, Jánoshalma. L. L.
címe Budapest, VII, Király-utca 53. 
I. e. 10.
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Péntek, 1932 február 8.

Péntek, február 5.
Budapest 23 kw, 550.5 m: 9.15 6 ,: 

Az Országos Postászenekar hangver
senye. Karnagy: ifj. Koubal Vilmos.
1. Strauss János: Denevér, nyitány
2. Strauss János: Bécsi vér, keringő
3. Puccini: Nyugat leánya, ábránd.
4. Sidney Jones: Gésák, egyveleg. 5 
Bizet: Az arlesi leány, I. szvit. 6 . 
Kálmán Imre: Cirkuszhercegnő, egy
veleg, — Közben: Hírek. —■ 11.10 ó.: 
Nemzetközi vízjelző szolgálat. Vízálh 
lásjelentés magyarul és németül. ■— 
12 ó.: Déli harangszó az Egyetemi 
templomból, idő járás jelentés. — 12.05 
ó.: Eugen Stepat orosz balalajka- 
zenekarának hangversenye. 1. Ta- 
marjev: Souvenir, egyveleg. (And- 
reeff, Antonof, Belcsenko, Chcumu- 
tov, Gorcsef, Safranof és zenekar.)
2. Stepat: Nem jön az álom, dal.
(Puskin szövegével, énekli Safranof.)
3. Népdalok: a) ,,Jak umru” ; b)
Dunántúl (kórus). 4. Stravinszky: 
Kívánok virágot, románc. (Andreeff.)
5. Ukrajnai népdal: „Szkihu koszu...”
(ének, zene). 6 . Stepat: Őszi eső, ro
mánc. (Gorcsef.) 7. Bányay Aladár 
—Nádor József: Úgy várok magára, 
keringő. (Varsányi Rudolf.) 8 . Kis 
folyó homokján... víg népdal (kórus, 
zenekar). — Közben: Hírek. — 2.45 
ó.: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, 
árfolyamhírek. — 4 ó.: Illy János 
novellái: 1. Az ismeretlen; 2. A  báró 
úr. Felolvassa a 6 zerző. — 4.45 ó.: 
Pontos időjelzés, időjárás- és vízál
lásjelentés, hírek. — 5 ó.: A rádió 
házikvintettjének hangversenye. 1 . 
Goldmark: Prelude. 2. Debussy: Ma- 
zurka. 3. Massenet: Melodráma. 4. 
Meszlényi: Két népdal (hegedű
szóló), 5. Zemlinszky: Keringő-inber- 
mezzo. 6 . Szabados Béla: Adagio
(vonósnégyes). 7. Brahms: Magyar 
tánc ( 8 . szám). 8 . Molnár Antal: 
Chanson triste. 9. Liszt: 0  komm im 
Traum, dal. 10. Gade: Tündértánc. 
— 6  6 .: Gyorsíró tanfolyam. (SzLa- 
bey Géza.) — 6.30 ó.: A m. kír. Má
ria Terézia 1. honvédgyalogezred ze
nekarának hangversenye. Karnagy 
Fricsay Richárd. 1. Weber: Preciosa, 
nyitány. 2. Leoncavallo: Valse co-
quette. 3. Ziehrer: A  rezervista ál
ma, nagy katonai egyveleg a béke
beli időkből. 4. a) Vecsey Ferenc: 
Valse triste; b) Strauss János: Per
petuum mobile, zenei tréfa. 5. Pécsi: 
Halló, rádió Budapest, egyveleg ma
gyar szerzők slágereiből. — 7.45 ó.: 
Watzke Rudolf ária- és dalestje a 
székesfővárosi Vigadó nagyterméből. 
Zongorán kísér Herz Ottó dr. 1. 
Bach: Kreuzstabkantate. 2. Hándel: 
Arioso, Si tra i ceppi. 3. Schubert: 
a) Dér Wanderer; b) Du bist die 
Ruh; c) Totengrabers Heimweh; d) 
Die Stadt; e) Prometheus. 4. Schu
mann: a) Auf das Trinkglas eines 
verstorbenen Freundes; b) lm Rhein, 
im heiligen Strome; c) Ioh hab im 
Traum geweinet; d) Ich grolle nicht.
5. Leowe: a) Archibald Douglas; b) 
Dér Nöck. — Szünetben: A  rádió kül
ügyi negyedórája. — 10 ó.; Magyari 
Imre és cigányzenekarának muzsi
kája. — 10.45 ó.: A Budapesti Kon
cert Szalonzenekar hangversenye. 1  

Nicolai: A windsori víg nők, nyitány.
2. Strauss Oszkár: Varázskeringő,
egyveleg. 3. Gounod: Invocation. 4. 
Bányay Aladár: Egy májusi éj, tan
gószerenád. 5. Fényes Szabolcs: Itt a 
luxusvonat, foxtrott a „Maya” című 
operettből. 6 . T. Thurban: Suite
Americana. 7. Lehár: Éva-keringő.
8 . G. Becce: A bűvészek felvonulása 
(Einzug dér Gaükler), induló.

Mai jelentősei 
külföldi műsorríszek

Hangversenyek:
8 ő.: Stockholm: Juan Manán he

gedűhangversenye.
8.15 ó.: Hamburg: Richter-ha/ng- 

verseny.
9 ó.: Brüsszel: Lengyel est.
9.50 6.: Lipcse: Romantikusok (ze

nekar, ének).
Dalművek:

8.15 ő.: Berlin: ,Az ökörmenüett” 
(Haydn—Seyfried 1 £v.).

8.15 ó.: Heilsberg: Mona Lisa”
(2 felv. opera). Max Schillings.

9 6.: Mühlacher: „Elválunk”” (1 
felv. vígopera) R. Lafite.

9 ó.: Róma; „Mascotte” (Audron 
operettje 3 felv.).

9.30 ó.: München: „Denis úr és 
neje” Offenbach vígoperája (1 felv.).

9.30 ó.: Toulouse: Részletek a Lo- 
hengrin c. operából (Wagner).

Könnyű zene, vidámság:
5 ó.; Bécs: Délutáni zene.
7.30 ó.: Lipcse: Katonazene.
7.35 ó.: Mór. Ostrava: Fúvószene. 
7.40 ó.: Frankfurt: Német humor.
8.15 ó.: Mühlacher: Slágerek.
9 ó.: Északi olasz csoport: Tarka

est.
9.30 ó.: Breslau: Népdalok.
10.20 ó.: Berlin: Egyvelegek (ze

nekar).
Tánczene:

7.30 ó.: London R: Jack Payne és 
zenekara.

10.35 ó.: Mühlacher: A stuttgarti 
filharmonikusok jazz-zenéje,

10.45 ó.: Bécs: Broadway-boys.
11.35 ó.: London R: Savoy jazz.

Filmkülönfegesség  
(Leányok a nevelőintézetben)

—-  Saját tudósitónktól —

Szombat, február 6.
9.15 ó.: Gramofonhangverseny. — 

12.05 ó.: A Weidinger szalonzenekar 
hangversenye. — 4 ó.: Gyermekját
szóóra. (Harsányi Gizi előadása.) — 
5 ó.: A Szociális Missziótársulat elő
adása. Farkas Edit alapító főnök- 
asszony: „Missziós üzenetek” . — 5.30
6.: „Japán emlékeim”. Várady Zol
tán dr. előadása. — 5.50 ó..* Rádió 
amatőr posta. — 6.15 ó.: D’Indy-em- 
lékhangverseny. Helyszíni közvetítés 
a Verbőezy-utcai gróf Zichy-palotá- 
ból. Közreműködik Hubay Jenő dr. 
Basilides Mária, Hegyi Emánuel, 
Zsámboki Miklós, Kosa György és 
Papp Viktor. — 8 «.: Népszínműelő- 
adás a Stúdióból. „Falu rossza” . Nép
színmű 3 felvonásban, egy változás
sal, dalokkal. Irta Tóth Ede. Zenéjét 
szerezte Erkel Gyula. Rendező: Kiss

NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Az egyetlen
asszony.

KAMARASZÍNHÁZ: (háromn. 8) Hah*
leány-penzió.

VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Tosca (B). 
VÍGSZÍNHÁZ: (8) Fizessen nagysád. 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ; (8) A  torodtól 

menyasszony.
KIRALYSZINHAZ: (8) Hawai rózsája. 
FÖV. OPERETTSZINHAZ: (8) Maya. 
ANDRASSYUTI SZÍNHÁZ: (9) Ex-her*

eegnS.
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: (6, 9) Kacsa-

utca 13.
ROYAL ORFEUM: (fél 5, fél 91 Kassner. 
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Kiiry Klá

ra, Rótt és Tábori
STEINHARDT SZÍNPAD: (háromn. 9) 

Steinhardt,

Mit hallunk  
a jövő héten?

Vasárnap: 9 ó.: Hírek. — 10 ó.: 
Egyházi zene. — 11.15 ó.: Evangé
likus istentisztelet. — Majd: Zene
kari hangverseny. — A szünetben: 
Márkus László felolvasása. — 2 ó.: 
Gramofon. — 3 ó.: Földmívelésügyi 
előadás. — 3.45 6.: Rádió szabad-
egyetem. — 4.50 6.: Szalonzene. — 
5.40 ó.: Hangverseny. — 7.40 ó.:
Vidámságok-----8 ó.: Szabó Lujza és
Palló Imre ária- és dalestje. — 9 
órától 1-ig: Rádióbál.

Hétfő: 9.15 ó.: Katonazene. —
12.05 ó.: Szalonzene. — 4 Asszo
nyok tanácsadója. — 5 ó.: Cigányze
ne. — 6 ó.: Német lecke. — 6.30 ó.: 
Részletek a „Fizessen nagysád” ope
rettből. — 7.05 ó.: Molnár János fel
olvasása. — 7.40 ó.: A filharmó
nikusok hangversenye. — Majd: Ci
gányzene.

Kedd: 9.15 ó.: Házikvintett. —
12.05 ó.: Hangverseny. — 3.30 ó.:
Mese.̂  — 5 6.: Komáromi János fel
olvasása. — 5.30 ó.: Hangverseny. — 
6.45 ó.: Francia lecke. — 7.15 6.:
Zathureczky Ede hangversenye. — 
8 ó.i A  farsang temetése. Előadás. — 
8.30 ó.: Farsang utolja. Tarka est. 
— 11.15 ó.: Cigányzene. — 12.15 ó.: 
Tánczene. — 1.12 ó.: Csárdások.

Szerda: 9.15 ó.: Hangverseny. —
12.05 ó.: Szalonzene. — 3.30 ó.: Mor- 

4 ó.: Gramofon. — 5.30 ó

Már jó előre sokat beszéltek erről a 
filmről. Hízelgőén. Most láttuk a 
filmet, láttuk a „Leányok(at) a ne- 
velőintézetben“, láttuk őket az egyen
ruhájukban („Mádchen in Uniform”) 
s csak azt szögezhetjük le, hogy a 
hallottak után is minden várakozást 
felülmúl ez a film.

Nem mindennapi. Sokkal több an
nál. Különlegesség . . ,

Csak kevesek által ismert világot 
[ tár elénk ez a film, amelyben férfiak 
nem is szerepelnek. Film, amelyről 
ezúttal kritikát írni a kritikusnál ta
lán sokkal jobban tudna az a hölgy, 
aki ennek az elzárt világnak a leve
gőjét szívta.

Levegőiét szívta . . . Rosszul mon
dottuk. Ebben a világban nem igen 
jutnak levegőhöz az emberek. A sza
badság itt úgyszólván ismeretlen fo
galom, de igy még annál inkább 
belemarkol a szabadsághoz szokott 
néző leikébe.

Nem szabad ezt a filmet félreér
teni. Nem szabad azt mondani, hogy 
ez a film rá akar mutatni a nevelés 
szégyenfoltjaira. Nem, ez a film sok
kal többre akar mutatni: az emberi
ség szégyenfoltjaira. És rá is mutat. 
Erélyesen, szinte kiabálva. Csaknem 
dermesztőén.

És végeredményben nem akar 
mást, mint figyelmeztetni, hogy az 
emberiség mindig ugyanazon az úton 
Jialad, addig, amíg egyik emberfigu
ra irányíthatja, csiszolhatja, esetleg 
el is törheti (itt majáén eltörték) a 
másik emberfigurát.

Tetszett ez a film. Nemcsak azért, 
mert ismeretlen világ előtt húzta 
szét a függönyt, hanem azért is, 
mert tömegfilm. Mégpedig a javából. 
Leányok, leányok . . . megint csak 
leányok . . . csitrik. Néha vagy öt- 
venen. Bájosak. Máskor szánalomra- 
méltóak. Rab madarak. Közöttük a 
tegbúsabb a kis félárva Hertha 
Thiele. Arca mindennapi, de játéka 
a könnyeken keresztül megható. S

mellette gyámolítő tanárnője a jósá
gos Dorothea Wieck. Játéka meg
győző, el tudja hitetni azt, hogy még 
mindig akad olyan ember, aki ' az 
ifjúság nevelésében látja az örömét. 
S a többiek . . . Akad közöttük is 
megkapó alak, még az egyenruhában 
Is. A kis feketehajú Ellen Schwan- 
neke, akitől  ̂ visszaveszik az intézeti 
mulatság előtt a szerepét, vagy Eri
ka Mann, vagy a híres színésznő, 
Júlia Serda leánya, Charlott Serda... 
Megkapóak. annál inkább, mert ed
dig ismeretlenek voltak.

Ez az a film, amelyet nem lehet 
egyhamar elfelejteni.

A modern mozi 
bemutatkozott

tegnap Budapesten is. Newyork, 
Berlin, Bécs már látta a modern 
moziműsort. Kultúrfilmek, kis szóra
koztató filmek és főleg híradók, 
napieseményeket elénk táró filmek 
váltakoznak ebben a műsorban. So
kaknak tetszett, többen azt mondták, 
hogy ezt a. műsort azok is megnézik 
majd, akik nem szoktak moziba 
járni, mert ebben a filmben nem fil
met, hanem magát a zakatoló életet, 
a nap eseményeit kapjuk.

Nekünk az tetszett legjobban, hogy 
máris élvezhettük a mátraházi síbaj
nokság felvételeit. Felvételeket a 
versenyről a keddi (!) stílusbemuta
tóról.

Jan Kiepura, akinek a „Forróvérű 
város”-ban igen nagy sikere volt, 
Berlinbe utazott, hogy egy új énekes 
film főszerepét lejátsza.

Fritz Schulz most fejezte be leg
újabb filmjét, melynek felvételei há
rom hónapig tartottak. Nizzában...I °  w 1 a v/ uí td-JTLCTCLcuv. 1ZZ5-D3.I1...

Filmszínházak műsora

se.
Béky Zoltán felolvasása. — 6 6.:
Magyar nóták. — 7.15 ó.: Olasz
lecke. — 7.45 ó.: A  Budapesti Hang
versenyzenekar hangversenye Wein- 
gartner Félix dr. és Studer Carmen 
vezényletével. —  Majd: Jazz.

Csütörtök: 9.15 ó.: Szalonzene. —
12.05 ó.: Gramofon. — 4 6 . :  Mese. 
5 ó.: Német József előadása. — 5.30 
ó.: Dalárda. — 6.10 ó.: Angol lecke. 
— 6.40 ó.: Zenés seregszemle (elő
adás). — 8.50 ó.: Hangverseny. — 
9.50 ó.i Cigány. — 11 ó.: Jazz.

Péntek: 9.15 ó.: Balalajka. — 12.05 
ő.: Házikvintett. — 4 ó.: Rendőrze- 
ne. — 5.15 ó.- Sárközy György no
vellája. — 5.30 ó.i Gyorsírás. — 6 ó.: 
Magyar nóták zongorán. — 6.40 ó.: 
Gül Baba sírja. Felolvasás. — 7.10 
ó.: Külügyi negyedóra. — 7.30 ó.i Az 
Operaház előadásának (Wagner: 
Rajna kincse) közvetítése. — Majd: 
Cigányzene.

Szombat; 9.15 6.: Postászene. —
12.05 ó.: Cigányzene. — 4 ó.: Ját
szóéra, — 5 A  modern gyermek
sport. Előadás. —  5.30 ó.: Bécsi da
lok. — 6.15 ó.: Mit üzen a rádió?

7 6.: A  régi jó  világ gramofon
lemezei. — 7.35 6.: Moly Tamás fel
olvasása. — 8.05 ó.; ,A  hazug frá
ter” . Faragó Sándor vígjátéka. — 
Majd: Cigányzene. — 10.45 6.: Hang
verseny.
W W W A A W U W U W W W U W W

FiókadmlnUitrieló 0wh**lOTákláb*»i

L ip a  Ujságiroda, Bratislava, 
Hosszú-u. 13.

Felelős szerkesztő és kiadót 
Dr. Vadas Gyula

Helyettes szerkesztőt 
Hoppé László

Nyomatott a Stádium SaJtAvállalat Bt, 
körforgógépetn. — Felelő* Szem vese tó: 

Qyöry Átadás

BELVÁROSI (IV., Irányi-u. 21. T. 83—3
—29.): Előadás: 5, 7, 8, fél; 10. Vas.: 
fél 4, 5, fél 7, 8, fél 10. Táncol a 
kongresszus. (Lilian Harvey, Witly 
Fritscli.) — A  szőke válóok. (Lien 
Deyers, Paul Hörbiger.) — Hangos 
magyar híradó.

BODOGRAF (VIII., József-körút 63. T.: 
38—4—76.D Előadás: fél 5, negyed 8, 10. 
Vas.: 3-tól. Törvénytelen feleség. (Do 
rothy Mackail, Lewis Stone.) — A  tet
tek férfla. (Georg Bancroft.) — A fe
hér mámor. (Léni Riefensthal.) 

BUDAI APOLLO (II., Széna-tér. T.: 51 
—5—00.1: Előadások hétk.: fél 5, 7, fél 
10, vas., ünnep: fél 3, háromn. 5, negyed 
8, háromn. 10 órakor. Emil és a detek
tívek. (Fritz Rusp és több száz gyerek 
főszerepben.) — Koc-aturista. (Ottó 
Wallburg vidám filmregénye.) — Hír 
adó.

CAPITOL (Baross-tér 32. T.: 34—3—37.).
Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.: 2-kor is. 
Glória. (Brigitte Helm, Gustav Fröh-

_lich.) — Trükkfilm. — Hangos híradó
CHICAGO (VII., István-út 39. Tel.: 32—

| 1—75.): Előadások: 5, fél 8, fél 10 Va
sárnap 3-tól folytatólag. Viktória 
(Verebes Ernővel, Gretl Theimer-el 
12 fv.) — Tiszti becsület (hangos drá 
ma.

COllSO (Váci-utca 9. T.: Aut. 87—4—02.): 
Előad.: 4, 6, 8, 10. Szomb., vas., ün
nep: fél 4, fél 6, fél 8, fél 10. Gustav 
Fröhlich és Dita Parlo főszereplésé'el: 
Kismet. (Knoblauch regénye.) — H l- 
macsál, az Istenek trónja. (Dyhren- 
furth dr. expedíciója.)

DÉCSI (VI., Teréz-kiirút 28. T.: 21_3_
43, 25—9—52, 14—8—05.): Előadás: 4, 6, 
8. 10, vasárnap: 2, 4, 6, 8. 10 órakor. 
Kismet. (Knoblauch világhírű regénye 
németül beszélő filmváltozatban; Dita 
Parlo, Gustav Fröhlich.) — Hiinacsál 
(Dr. Dyhrenfurth prof. expedíciója; né 
metül beszélő film.) — Híradó.

ELIT (V., Lipót-körút 16. Tel.: Í61—51.): 
Előadások: 4, 7, 10 (folyt). Emil és a 
detektívek. (Erich Kastner regénye 
filmen.) — Leányhűség (filmregény; 
Jenny Jugo, Ottó Wallburg).

FÉSZEK (V ili.. József-körút 70. T.: 46— 
ö—40.): Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.: fél 
3-tól. Vas. d. e.: burleszkmatiné. „U  
172“  titkos küldetése. (George O'Brien, 
Marion Lessing.) — Síim kalandja. —

| Magyar és külföldi híradók 
[ FÓRUM FILMSZÍNHÁZ IKnssutb Lajos- 

utca 18. T.t 895—43, 897-07.) Előadás:
5» negryed 8, fél 10. Szomb. és vas.: 

I0- 01>erst Redl — az áruló 
(Theodore Loos. Lil Dagover). — Csak 
móka (francia csemege 2 felv.) — 
Híradó.

IMPERIAL (VII., Demlbnszky-ntca és 
Aréna-ut sarok. T.: 32-8-90.): Előad.: 
5-től, vas. fél 3-tól folyt. Vas. délelőtt 
burleszkmatiné. Emil és a detektívek 
(Fritz Rasp.) — -Pikáns előélet. (Sieg- 
fried Arno. Camilla Horn.)

JXU1-  Kálvária-tér 6. Tel.: 346—44.1: Előadás: negyed 5, 7, 
háromn. 10. Vas.: 2-től. Táncol a kon- 
gresszus. (Lillán Harvev. W illv 

KAMARA — LBlom. (Charles Farrell.) KAMARA (V ili, Dohány-ntca 42—44 T.: 
44—4-27.): Előadások: 6, 8, 10, vasár- 
és ünnepnap: 4. 6, 8, 10 órakor. Ne-
i ™ T c ai5 m ?Té örökbecsű operettje Anny Onnra. Georg: Alexander, Oscar 
Karlweiss, Hans Junkermann fősz.) 
Aranyásók Erdélyben. (Ufa hangos 
kultnrfilm.) — Híradó.

EUDOVIKA ( I X . Üllői ét 101.): Elő
adások: fél 5. 7, negyed 10. Vas., ün
nep: 2-től. Táncol a kongresszus. (Li
lim  Harvey, W illy Fritsch.) — Liliom. 
(Charles Farrell.)

NÉP (V., Václ-út 76. Tel.: 92—6—80.): 
Előadás: 5, negyed 8. fél 10. Vas., Ün
nep: fél 3-tól. A kék csillag. (Ralph 
Forbes, IreDe Rich.) — Kit szerettem 
az éjjel? (Liáné Haid, Georg Alexan
der.)

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

ORION (IV. Eskü-tér 5. T.: 82—1—02 ):
Előadás: fél 6. fél 8, fél 10. Vas.: fél 
4-kor is. Magyar és Fox híradó. — 
Fiesta. — Mai Japán. — Miki. — Ber
lin. — Vadállatok Iianaánja. — Fllppy. 
— Amerikai jazz. — Az angol hadi
flotta. — Indokina.

PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet-kőr 
ut 8. Telefon: 365-23.) El ad.j 4 6, ) 
10. Hyppollt, a lakáj (Magyar han
gos film. Irta: Zágon és Nóti. Játsza: 
Csortos, Góth, Kabos. stb.) — Hangos 
híradók.

PATRIA (VIII., Népszinház-u. 13. T.: 45 
—6—73.): Előadás: fél 4, negyed 8,
háromn. 10. Vas.: fél 3-tól. „U  172“  
titkos küldetése. (George 0 ‘Brien, Ma
rion Lessing.) — Síim kalandja. — 
Magyar és külföldi híradók.

(Nagymező-u. 22— 
_ _  _  24. T.: 220-98. 295

RAÍIÍIIS
10. Báró Hatvanyné Winsloe Christa 
film je: Leányok a nevelőintézetben 
(Dorothea Wieck, Hertha Thiele.) — 
Flippy és a szerenád. — Magyar és 
Metró híradók.

ROXY (VII., Rákóczi-ót 82. T. J.: 43—
8—24.): Előadás: 4-től. vasárnap 2-től 
folyt. Törvénytelen feleség (hangos 
dráma, 10 fv.). — Kocatúrista. (Ottó 
Wallburg vigjátéka.) — Matrózcsiny. 
— Hangos híradó.

KŐFAL APOLLO (VII., Erzsébet-körnt 
45. T.: 429—46, 419-02.): Előadás: 5,
negyed 8, fél 10 Szomb., va s . ünnep- 
nap: 4, 6, 8, 10. Ben Húr. (Hangos vál
tozatban. Rendezte: Fred Niblo. A fő
szerepekben Ramon Novarro és Bet tv 
Bronson.) — Híradó.

TATRA (IX., Üllöi-út 63.): Előad.: fél 5,
7, negyed 10. Vas. és ünnep: 2-t«l folyt, 
ftrn, 5  kongresszus. (Lilian Harvey, 
W illy Fritsch.) -  Liliom. (Charles Farrell.)

George O’Brien tengeralattjárf 
filmjét, az „U 172 titkos küldetése
című filmet tegnap mutatták be Fi' 
dapesten. A rendkívül izgalmas fű®' 
nek nagyon érdekes része az, ahol > 
csatahajó a buvárhajóval harcol. * 
dráma a buvárhajó elsüllyedésénél éf 
kezik tragikus pontjához. A másod; 
hetes moziban látott filmet tetszé; 
fogadta a közönség.

* Napsugár hercegnő. Altay Mar
git—Lakner bácsi—dr. Zakál Dénes 
bűbájos gyermekoperettje vasárnap 
délelőtt fél 11 órakor a Royal Ápol' 
lóban. Játsza: Lakner bácsi gyermelí; 
színháza. Helyánák: 30 
1.80-ig.

T U R IS T A S Á G

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

örökbecsű operettje, fősz.: 
Anny Ondra, Georg Ale 

xander, Oscar Karlweiss Hans Junker
mann.) — Aranyásók Erdélyben. (Ufa 
hangos kultúrfilm.) — Világhíradó.

CORVIN ( V i l i .  József-kőrét és Üllői-ól 
sarok. T.: 38-9-88. 39-5-84.1: Elő
adás: fái 6, fél 8, fél 10. Vasár
nap fél 4-kor is. Glória. (Brigitte Helm, 
Gustav Fröhlich.) — Trükkfilm. — 
Híradó.

URANIA (Bákóczl-út 21. T .: 460-45 és
460—46.): Előadás mindennap: 4, 6, 8, 
10. Báró Hatvanyné Winsloe Christa 
film je: Leányok a nevelőintézetben. 
(Dorothea Wieck, Hertha Thiele.) — 
Bonny-egyveleg. — Híradó.

Vasárnapi kirándulások
Uránia Síelő és Turista Társaság

I. Túra a budai hegyekbe. (Hó esé; 
tén sível is.) T.: 8.30 órakor a Széli 
Kálmán-téren. V.: Szobi Emil. 
Zugliget, Csíki hegyek, Budaörs. T.l 
9 órakor a zugligeti végállomáson-
V.: Kellermann Árpádné. — A* 
egyesület _ma, pénteken este 8.30 
órakor saját helyiségében (VI., To* 
réz-körút 40.) vidám műsoros tea* 
estélyt rendez, melyen vendégeket i* 
szívesen lát.

Pária Turista Egyesület
Csillaghegy, Kevélyek, Solymári 

fal, Óbuda. T.: 8.10 órakor a Pálffj" 
téren. V.: Vértessy Lajos.

FTC
Hűvösvölgy, Zsiroshegy, Nagyszé

nás, Hűvösvölgy. T.: Széli Kálmán- 
téren 8.30 órakor. V.: Kittel Vilmos- 
Hó esetén sível.

KAOE
Séta a budai hegyekben, jó hóvi- 

szonyo-k esetén sível. T.: 8.30 órakor 
a Banán-toronynál. V.: Singer.

Duna SC
Hó esetén sítúra a Dobogókőre. 

T.: Pálffy-téren 7.15 órakor. V.!
Szigeti László. Kezdők részére ta
lálkozás 8 órakor a Banán-toronynál-

Magyarországi Kárpát Egyesület
Fátra-osztály: Ügyeletes az Acsay- 

házban Gál Lajos. T.: szombaton este 
5.15 órakor a Pálffy-téren. 2. Po- 
máz, Acsay-ház, János-kút, Kőhegyi 
Pomáz. V.: Láng Mihály. T.: 7 órai
kor a Pálffy-téren. Sólyom-osztály! 
Nagytétény, Kutyavár, Hamzsabégi 
erdő, Biatorbágy. V.: Rózsa Tibor. 
T.: 7.15 órakor a Gellért-téren. Új
pesti osztály: Túra a budai hegyek
ben. V.: Róna Antal. T.: 7 órakor 
az újpesti hídnál (7.30 órakor a Ber
lini-téren.) Kedvező idő esetén sítú
ra. Börzsöny-osztály: Hó viszonyok
tól függőleg túra Dobogókőre. Talál
kozás megbeszélés szerint az osztály 
helyiségében.

Magyar Turista Egyesület
Központ: Hűvösvölgy, Sasotthon,

Zsiroshegy, Solymár. T.: 9 órakor a 
hűvösvölgyi végállomáson. V.: Szé
kely János. -— Sasok: Hűvösvölgy, 
Malomcsárda, Kálváriahegy, Csúcs
hegy, Üröm. T.: 8.30-kor Hűvös
völgy. V.: Mayer Ede. — Vándor
fiúk: Csikihegyek. T.: 8.45 órakor 
Farkasrét.'V.: Hausser Ernő. — Lom- 
nici csoport: Kirándulás a Dobogó
kőre. V.: Zierlich Elemér. Bővebbet 
a csoportnál.

Budapest Sport Egyesület
Farkasrét, Magasút, Makkos Má

ria, Budakeszi, Hűvösvölgy. T.: 8.45 
órakor Délivasuti hurok. V.: Hegyi
Gyuláné.
Magyar Munkások Turista Egyesü

lete
I. Munkatúra a Vértesbe. T.: 6-án 

5.30 órakor Kelenföld. V.: Godán
Mihály. — II. Munkatúra. T.: Kelen
föld 9.30 órakor. V.: Nagy József.

Sólyom Turista Egyesület
1. Rózsadomb, Guggerhegy, Csúcs

hegy, üröm. T.: 8.15 órakor budai 
Margithídfő. V.: Müller Domonkos.
2. Óbuda, üröm, öbuda. T.: 9.30-kof 
óbudai vili. végáll. V .: Czézner Már
tonná. 3. Túra a budai hegyekbe, hó 
esetén sível. T.: 8.30 órakor Széli 
Kálin án-tér. V.: Kapás István.

0  Hungária Turista Egyesület
Túra a budai hegyekbe, hó esetén 

síyel. T.: 8.30 órakor a farkasréti 
vili. vegáll. V.: Andrejkovics E.

A Vívó és Atlétikai Club turista- 
szakosztálya február 6-án tartja jel
mezbálját az Erzsébetvárosi Körben 
(VII., Dohány-u. 76.). Február 7̂ én 
a szakosztály kirándulást nem ren
dez.

A Magyar Turista Egyesület sí
szakosztálya vasárnap (február 7) 
10 órai kezdettel rendez; házi és 
Zsembery-vándordíjas sívereenyét a 
Dobogókőm




