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Távirati jelentés. —
London, február 6.

A  londoni asztali-tenisz mérkő
zés során a férfi egyesben Sza
bados legyőzte Bacafvalát (In
dia), a páros mérkőzésben a Sza
bados— Mednyánszky pár legyőz
te a Roberts—Misa Woodheas 
párt, a női párosok mérkőzésé
ben a Mednyánszky— Mistress 
Martin pár legyőzte az angol női 
párt.
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—  Távirati jelentésünk —

Laké Piacid, február 6.
Pénteken futották le a 10.000 

méteres gyorskorcsolyázó bajnok
ságot. A  két eló'futam után azon
ban a norvégek óvtak, s a döntő
bíró meg is semmisítette a két 
előfutamot, s azoknak újrafutá- 
sát rendelte el. Az újrafutásból 
az első előfutam győztesét, a ka
nadai Hurd-öt és még egynéhánv 
társát kizárták, mert az amerikai 
gyorskorcsolyázó szabályok ezt a 
kizárást —  sportszerűtlen ver
senyzés, lazsálás, akadályozás, 
nein teljes erőből való futás, stb, 
címén —  lehetővé teszik. Az ame
rikaiak és kanadaiak fellebbeztek 
ez ellen a döntés ellen, mire az 
újrafutásban mindenkit engedtek 
indulni.

Az újrafutás eredménye:

I- előfutam: 1. Hurd Kanada 
17:56.2 olimpiai rekord, 2. Bal- 
langrud Norvég, 3. Bialas USA, 
4- "Wedge USA. —  Blomquist ki* 
esett, Staksrud bukott.

II. előfutam: 1. Jaffe USA
18:05.4, 2. Stack Kanada, 3.
Evensen Norvégia, 4. Schroeder 
USA.

A 10.000 méteres futás döntő 
jére csak hétfőn délelőtt kerül 
sor.

A nap egyetlen jéghokki mécs 
csén Kanada Németországgal ke 
rült szembe:

Ita u a d a —  ■ttá

6 : 1  ( 2 : 6 ,  2 : 6 ,  6 : 1 )

Az első két harmadban Kanada 
tiszta fölényben volt, az utolsó
ban kiegyenlített játék mellett a 
németek eredményesek.

\Jasácw xt(k

délelőtt pihenő van, ekkor semmi
féle verseny nem lesz. Délben is 
csak kutyaszánfutás szerepel a 
műsoron. Este az Arénában jég 
hokki mérkőzést tartanak.

A MAC— ISC— Törekvés 
kombinált csapat ma 
Szegeden mérkőzik
—  Saját tudósítónktól

A keleti kerületben az ökölvívás 
egyre nagyobb teret hódít. A  le
vente bajnokság megrendezése után 
“ °st a MAC— ISC— Törekvés-
•kombinált csapat látogat el Szeged
re) ahol a Szegedi TK ökölvívóival 
mérkőzik.

„A párosítás a következő. For
gács Törekvés— Túri SzTK, Katona 
Törekvés— Puszti SzTK, Utasi
MAC— Pasztula Törekvés, Kondo
rosai MAC— Takács ISC, Miskei 
törekvés— Bedai SzTK, Kiss ISC 
r-Budai SzTK, Szabó László 
MAC— Váry Sándor. Az utolsó 
meccs bemutató jellegű.

Miskei ezen a mérkőzésen kívül 
meg Rózsikkal, a kecskemétiek leg
jobbjával is megmérkőzik. Bozsik 
tavaly aratott felette győzelmet. 
A  versenyen a Hódmezővásárhelyi 
V  E és a Szegedi TE ökölvívói is 
resztvesznek. A mérkőzést a szeged- 
rokusi tornateremben ma délután

01<akor rendezik meg.

'  f^as Iván megérkezett Antwer- 
v T lle és átvette a. Royal Beerechot 

atlétáinak vezetését. Mint írja, 
kedvesen és előzékenyen fo- 

Kadták és ő nagy ambícióval lát 
“ “ okához. Június 19-én a Beerschot 

egyszabósú nemzetközi atlétikai 
távfi'*n^t rendez és erre magyar atlé 

sat is szeretne elhozatni. (Ezen * 
záport Budapesten a BBTE nemzet 
°si versenye lesz.)

A  ■ sport*, korcsolya-, 
f t |  I  hockl-,túra-,vadásx-
\  I  cipők és csizmák

flj v íz h a tla n  m in őségben
O  I  Jakabovicsnál,

■  Wo»*elényl-utea 35. SS. .
■•Egyesületeknek árengedmény"

M egérkeztek nagy egyletig 
válogatott! aink Alexandriá
ba és a múlt vasárnapi 
összeállításban veszik fel a 
harcot ma délután az ottani 
válogatott ellen

—  Távirati jelentésünk —

C o p y r ig h t  b y  i § e  
A e m * e í í  Sport

Utánnyomás, kivonatos fel- 
használás és rádión való köz
lés is csupán a Nemzeti 
Sport, mint forrás, megneve
zésével eszközölhető.

(Egyiptom már megszokott téli 
céljává vált vezető csapataink
nak, A Ferencváros—Hungária 
— Újpest triász után már a 
Bocskai is megjárta a Nilus völ
gyét és e túrák méltó megkoro
názása gyanánt ezúttal a három 
vezető egylet legjobbjaiból össze
állított válogatott csapat látoga
tott el az arabok földjére, A 
nagyegyleti kombinált csapat 
hétfőn utazott el Budapestről és 
szombaton megérkezett Alexand
riába. Az út legutolsó eseményéről 
kiküldött fömunkatársunk táv
irati jelentése az alábbiakban 
számol be:)

nem volt. Az érkezés nem volt 
pontos, de hajóknál ez nem is 
fontos.

Partraszállás előtt az előírt 
orvosi vizsgálaton mentünk át, 
ez azonban csak formaság. Kü
lönben is mindenki makkegészsé
ges. Még a fedélzeten kiadták az 
útleveleket Is.

Jól sikerült a BTC meg
hívásos tornaversenye

A kolozsvári tornászok 
Budapesten

— Saját tudósítónktól — 
Tegnap este rendezte a BTC meg

hívásos tornászversenyét, amelyen a 
Szegeden és Hódmezővásárhelyen is 
jól szereplő kolozsvári tornászok is 
bemutatkoztak.

A megjelent előkelő vendégeket éa 
a kolozsváriakat Hajós Alfréd a 
BTC alelnöke üdvözölte, a kolozsvá
riak nevében pedig Schuszter Viktor 
ügyvezető alelnök nyújtotta át a BTO 
és NTE tornászoknak formás beszéd 
kíséretében emlékkoszorújukat.

A versenyt a korláton, lovon és 
nyújtón tartották meg. A BTC tudá
sa kimagaslott, bár Pelle és Pétéi 
nem is vett részt a küzdelemben,

A kolozsváriak lelkes, törekvő csa
pata igen fejlődésképesnek ígérkezik 
s a magyar bajnokoktól látottakat 
bizonyára fel is fogják használni to 
vábbi munkájukban.

Az NTE jóképességű férficsapatán 
kívül a hölgytornászokat is szere
peltette, akik a lóugrási gyakorla
taikkal arattak szép sikert. 

Eredmények:
Összetett versenyben (lovon, korlá

ton és nyújtón); 1. BTC (Weszely, Bo
dor, Csernay, Antal, Lenz) 252 pont, 
2. NTE (Kárpáti, Winkler, Káldi, In- 
key, Schmidt) 239.60 pont, 3. Kolozs
vár (Baczoni, Erdélyi, Horváth, Tő 
kés, Molnár) 232 pont.

Egyéni összetett versenyben: L
Lenz (BTC) 55.50 p, 2. Antal (BTC) 
55.40 p, S. Káldy (NTE) 52.50 p, 4. 
Csernay (BTC) 51.90 pont, 5. Molnár 
(Kolozsvár) és Winkler NTE 51.60 p.

A szép díjazást Soós Géza, a 
MOTESz agilis főtitkára osztotta ki.

A verseny keretében óriási sikert 
aratott Pelle István és Péter Miklós 
bajnokainknak néhány csodás töké
letességgel végzett egyéni gyakor 
lata.

Alessandria, február 6.
Szombaton délelőtt futott be az 

Izmir Alexandria kikötőjébe. A 
tengeri út kedvező volt, Kréta 
szigete után kissé imbolygóit 
ugyan a hajó, de különösebb baj

A MASz északnyugati kerülete ma
tartja évi rendes közgyűlését Székes
fehérvárott. A  közgyűlés elé a Győri 
AC indítványt nyújtott be, melyben 
a kerület székhelyének Győrbe való 
visszahelyezését javasolja.

Kiszállásnál a szokott kikötői 
kép fogad. Rengeteg hordár piros 
tarbuszban. Mióta a török biro
dalom száműzte a fezt, az ellenző 
nélküli föveg divatja ide korlá
tozódik Egyiptomra. Angol rend
őrök kordonja tartja vissza ezt a 
sisera-hadat, amíg a hajó kiköt. 
Amikor azonban ez a fontos aktus 
végbement, szempillantás alatt 
ellepték a hajót és szószerint ki
tépték a kezünkből táskáinkat.

A vámvizsgálat nem okozott 
fejfájást Langfeldernek. Pol- 
nauerék már előre elintézték ezt 
a részét a partraszállásnak. Pol- 
nauer Ernő és Sándor velünk 
együtt érkezett Alexandriába, itt 
már várt ránk a harmadik Pol- 
nauer-fiú, Gyuri.

Érdeklődők és újságírók között

haladtunk át a vámsorompón és 
autókon a Windsor-szállóba haj
tottunk. Eredetileg a Yorio volt 
kiszemelve szállásunk gyanánt 
Alexandriában. Abban lakott két 
évvel ezelőtt Újpest, de a Wind- 
sor még a Yorionál is kényelme
sebb. Szállónk a tengerparton 
van, gyönyörű a kilátás szobáink
ból, ablakaink előtt sötétlik a 
tenger, a levegő remek.

A holnapi mérkőzésre Mariássy 
dr. szövetségi kapitány már ki
jelölte a csapatot, még pedig 
ugyanazt az együttest, ami leg
utóbb vasárnap még Budapesten 
állt ki a Wiener Sport Club ellen. 
Eszerint Alexandria válogatott 
csapata ellen a mieink így állnak 
fel:

Aknai —  Mándi, Dudás —  Ba- 
rátky, Sárosi, Lázár —  Táncos, 
Avar, Kalmár, Toldi, Híres.

Mindenki szilárd a győzelembe 
vetett hitében.

A mérkőzés az alexandriai Sta
dionban lesz. Az idő borongós, 
ami ha megmarad, a legkedve
zőbb időben fogunk játszani hol
nap délután.

Pluhár István.

Barsi
első amerikai 

versenye
február 6-án este 8 órakor kezdő
dött a Madison Square Garden 
pályáján. Ez a 8 óra középeurópai 
időszámítás szerint vasárnap haj
nali fél 2 és így a 10 óra után be
fejeződő versenyről legjobb esetben 
ma a kora délelőtti órákban kapunk 
hírt. Az eredményt és a verseny 
részletes lefolyását ismertető táv
iratunkat tehát csak hétfői szá
munkban közölhetjük.

Az európaiak lakeplacidi nagy 
fiaskója és az amerikaiak ott ta
pasztalt erőszakos versenyzési mód
ja egyáltalán nem alkalmas arra, 
hogy reményeinket fokozza. Az 
ellenfelekről pénteki számunkban 
már bőven írtunk.

Készen van és öt játékból áll a  
Budai „11“ olasz-francia túrája

A „33“ FC ma az I. kér. SC elleni 
mérkőzésére az alábbi csapatot ál
lítja ki: Raffai — Szenczy, Wéber —■ 
Krammer, Kovácsi II., Fehér — Mé
lán, Juhász, Zloch, Kovácsi III„ 
Kiss.

összes legújabb típusú bel- és 
küllőid! márkás rádiókészü

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., Podraaniczky-u.21.

Telefonszám : 198 46

Rajt: kedd helyett pénteken
— Saját tudósítónktól —

A Budai „11”  keddre tervezett 
elutazása elhalasztódott péntekre, 
mert a most már véglegesen ki
alakult túra vasárnap kezdődik 
Genovában, ahol a budaiak az 
olasz Nemzeti Ligában szereplő 
Genova 1893, vendége lesznek. A 
túra további négy mérkőzése 
Franciaországban bonyolódik le, a 
következő állomásokkal:

16: FC Hieres.
18 : Racing Club Bollene.
21: Olympique Allés.
23: OGC Nice.

Most már végleges, hogy a tú
rára kölcsönkérik a Vasasoktól 
Szemerét, az itthon maradni 
kényszerülő Tárnok helyettesének 
személye azonban még bizonyta

lan. Az ebben az irányban meg
indított tárgyalások valószínűleg 
csak a mai nap folyamán fejeződ
nek be.

Saját készítményű

FUTBALL-
cipő, labda, felszerelés 
L E G O L C S Ó B B  ÁRBAN

DR. KÁLDOR É S  F IV ÉR E
SPORTHÁZÁBAN  

E R Z S É B E T - K Ö R Ú T  15 
AZ EST-TEL  SZEM BEN

Uj vitorlázó világrekord.
Huszonegy óra harminchat 
perc a motornélküli repülés 

új világrekordja!
— Saját tudósítónktól —

M O D IA H O

l i

Havai szigetén Locke, az ame
rikai hadsereg hadnagya saját 
tervezésű „Night Harok” (É jjeli 
sólyom) nevű gépén 21 óra és 36 
percig repült motor nélkül. Bá
mulatos teljesítményével nem
csak új időtartam rekordot állí
tott fel, hanem 400 mérföldet re
pülve zárt körben, alaposan felül
múlta az eddigi legjobb ered
ményt, amit 5 évvel ezelőtt a 
dicső emlékű Schultze német 
pilóta állított fel 283 mérföldes 
repülésével.

Király (Vasas) mai játéka bizony
talan, mert a jeles játékos erős hü- 
léssel egész héten az ágyat nyomta.
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IS tateiái is mesindnlt 
az edzés

— Telefonjelentésünk —

Debrecen, február 6.
A hét elején már úgy volt, 

hogy a Bocskai csapata holnap 
vasárnap délután mindjárt mér 
közőssel kezdi meg a tavaszi sze
zonra való készülődést. A hirte 
lenül ismét hidegre fordult idő 
azonban a számításokat keresztül,- 
húzta, ellenfél sem akadt s ezért 
a Bocskai vezetősége elhatározta, 
hogy a mérkőzéssel még egy hétig 
vár. Helyette a gárda -ma délután 
a DTE tornacsarnokában Schmidt 
Gyula testnevelési tanár vezetésé
vel tornatermi edzést tartott.

Jövő vasárnap a Nagyváradi 
Törekvéssel vagy a Bohn SC-vel 
szeretne a Bocskai mérkőzni, ter
mészetesen itt Debrecenben.

Hegymegi Kiss Pál 
a PLASz-ban

— Saját tudósítónktól —
Hegymegi Kiss Pál ország

gyűlési képviselő, amióta a Bocs
kai elnöki székében ül, a magyar 
futballsport egyik leglelkesebb 
katonája. A Bocskainak minden

Vigyázzon,
hogy fürdőjébe csakis tengeri sót 
és szibériai fenyőt tartalmazó valódiPILMIfj,
tegyen, — Ára mindenütt 40 fillér

megmozdulásánál ott van s igazán 
szívén viseli a debreceni klub sor
sát. Hegymegi Kiss Pál most kö
zelebbről óhajt megismerkedni a 
magyar futball vezéreivel is s 
ezért —  értesülésünk szerint —  
a jövő hét egyik napján, valószí
nűleg csütörtökön este a Bocskai 
új fővárosi képviselőjével, Pirk- 
ner dr.-ral látogatást tesz a 
PLASz-ban.

A PLASz vezetőségében máris 
felmerült a terv, hogy jó lenne 
Hegymegi Kiss Pált a szövetségi 
élet részére megnyerni. Bizonyos, 
hogy a magyár futball nagy nye
resége lenne Hegymegi Kiss Pál.

A MILL szerdán este tanácsülést 
tart.

Hollandia válogatott csapata
nagyban készül a belgák elleni mér
kőzésre. A legutóbbi edzőmérkőzésen 
az angol liga III. osztályában játszó 
Reading volt a hollandok edző társa. 
A Rotterdamban lejátszott mérkőzé
sen az angol profik 3:I-re győztek.

Aranyérmekért játszanak a közép- 
szlovenszkói kerületben. Tomesz And
rás dr., a Losonci AFC főtitkára »
II. osztályú bajnokcsapat, Herzog 
György elnök pedig a legfairebb első- 
osztályú csapat játékosainak jutalma
zására 13—13 aranyérmet ajánlott 
fel. Ebben a kerületben érdemes fut
ballozni.

mm
Magyar csapatok 
Egyiptom földién

Egy kis összehasonlítás, emlékezés
Saját tudósítónktól

Egy fájdalmas és egy örvendetes 
esemény mintha örökre eljegyezte 
volna a magyar labdarúgó sportot 
Egyiptom futhalljával. Az 1924-es 
olimpia futbaíltornáján elszenve
dett 3 :0-ás vereség a magyar labda
rúgás legfájóbb emlékei közé tar
tozik. Viszont amikor a Ferenc
város csapata 1927 telén szebbnél 
szebb eredményekkel mutatkozott 
be a Fáraók földjén, Egyiptom 
neve az örömeinket nyilvántartó 
könyv díszes 'oldalára került.

Azóta már szinte évről-évre el
látogatott magyar csapat Afriká
nak ebbe a csodákkal teli országá
ba és mindannyinak sikerült a 
magyar futball hírnevét öregbíteni, 

A Ferencváros mind a hat mér
kőzését megnyerte. Kétszer játszott 
Kairó, egyszer-egyszer Alexandria 
válogatottjai, Port Said válogatott
jai, az egyiptomi válogatott és egy 
angol katonai csapat ellen.

A Hungária 1929 januárjában 
folytatta a megkezdett sorozatot 
ugyancsak hat mérkőzéssel, 
amelyek közül azonban csak négyet 
nyert meg, Kairó elleni első mér
kőzését elvesztette, második mérkő
zése pedig döntetlenül végződött.

Újpest 1929 decemberében kezd
te és a következő év januárjában 
folytatta egyiptomi túráját. A lila
fehérek öt mérkőzésüket megnyer
ték, csak az alexandriaiak ellen le
játszott második mérkőzésük vég
ződött döntetlenül.

A Bocskai 1931 tavaszán rándult 
ki Egyiptomba, ahol hat mérkőzése 
közül csak kettőt sikerült megnyer
nie, egyiket Alexandria a másikat 
az angol katonák ellen, Kairó ellen 
egyszer döntetlenül játszott, három 
meccsét pedig elvesztette.

A  magyar csapatok eddigi egyip
tomi szereplését az alábbi tábláza
tok tüntetik fe l:
Ferencváros 6 6 — — 23: 6
Hungária 6 4 1 1 23: 7
Újpest 3 5 1 — 24: 7
Bocskai 6 2 1 3 11:11

nélkül megtestesül a Ferencváros—- 
Újpest— Hungária játékosaiból
összeállított kombinált csapatban. 
Kondíció dolgában sincs hiba, ettől 
a csapatból tehát komoly eredmé
nyeket vár a magyar futball közön
sége.

Az egyiptomi csapatok, akár az 
alexandriai, akár a kairói váloga
tottról van szó, már a korábbi 
években megmutatták, hogy nem 
lebecsülendő ellenfelet jelentenek 
legjobbjaink számára sem. Tudás
ban azóta öregbedtek ezek a csapa
tok —  nem kis részben éppen a 
magyar csapatokkal való gyakori 
érintkezése során — , a magyar csa
patnak tehát minden képességét 
fel kell vonultatnia, hogy bemutat
kozó mérkőzését győzelemmel fejez
ze be Alexandria válogatottjai 
ellen.

A közel egy hétig tartó utazás 
után nem a legelőnyösebb felkészü
lés ilyen fontos mérkőzésre, külö
nösen ha meggondoljuk, hogy csak

összesítés:
Egyiptom ellen 
Kairó ellen 
Alexandria ellen 
Port Said ellen 
Angol katonai 

vád. ellen

24 17 3 4 81:31
1 1 ------4: 1

10 6 2 2 19:12
8 5 1 2 26:10
3 3 ------ 22 : 7

szombaton szálltak ki a hajóból a 
magyar fiúk és vasárnap már ki 
kell állniok a mérkőzésre, úgy 
érezzük azonban, hogy a magyar 
futball taktikai és technikai fel- 
sőbbségs megadhatja ezt az előny! 
az egyiptominak.

Ha kemény küzdelem után is, 
mégis magyar győzelmet várunk az 
első H U F— Alexandria megütközés
től.

2 2 10: 1
összesen 24 17 3 4 81:31

A sikerek sorozatának folytatása 
most olyan csapatra vár, amely 
Összeállításánál fogva a legnagyobb 
feladatok megoldására is képes kell, 
hogy legyen. Hiszen három vezető 
csapatunk elitgárdáját fölözték le 
a válogató kezek, hogy mind a 
három klubból a legjobbakat jelöl
jék az expedíciós seregbe. Amit 
játéktudás terén a magyar futball 
felmutathat, az majdnem maradék

Kevés egyesület játékjoga van 
felfüggesztve. A téli idényben az 
egyesületek általában nem teljesítik 
pontosan fizetési kötelezettségeiket, 
mert nincsenek bevételeik. Mégis a 
PLASz legújabb hivatalos lapja sze
rint -alig néhány egyesület játékjoga 
van felfüggesztve. Éspedig: Sabaria 
(hétszeresen), Attila, Bocskai és Va
sas az I. ligából; Pécs-Baranya (hat
szorosan), Maglód (négyszeresen), 
Rákospalota (háromszorosan), Szeged 
FC és Vác FC a II. ligából. A pályák 
közül fel van függesztve a szegedi, 
rákospalotai, pécsi, szombathelyi, 
miskolci és a Millenáros-pálya.

Új játékosokat próbálnak ki a Va
sasok ma délutáni tréning-mérkőzésü
kön, ahol amatőr testvéregyesületük 
lesz az ellenfél a Béke-utcán.

A III. kér. a héten kivételesen ked
den és csütörtökön tartja edzését, j 
miután pénteken már elutazik a csa
pat belgrádi kettős mérkőzésére

A Bak TK teljes játékosgárdáját 
kivonultatja ma délután Kispestre, 
ahol a Sárkány-utcában Kispest ven
dége lesz.

Pozzo Svájc ellen k ísér  
9eti csapatot készül fe l

állítani az Európa 
Kupában

—  Saját tudósítónktól —
Az olasz válogatott csapat kri 

zise már a decemberi torinói talál 
kozáson kiütközöt, amikor csak a 
szerencse mentette meg az olasz 
csapatnak az ellenünk lejátszott 
Európa Kupa mérkőzés második 
pontját. A torinói mérkőzés nyo
mán élénk eszmecsere fejlődött ki az 
olasz sajtó hasábjain az olasz vá
logatott csapat strukturáj ának át
építése érdekében.

A tavaszi idény első Európa 
Kupa mérkőzése Nápolyban lesz 
jövő vasárnap, ahol Olaszország 
Svájc ellen készül revánsot venni a 
berni l:l-é rt . Erre a mérkőzésre 
az első edzést már megtartotta 
Pozzo, az olaszok szövetségi kapi
tánya. Az edzés Alessandriában 
volt és az arra kijelölt játékosok 
névsora már igazolja, hogy Pozzo 
tényleg új utakra lépett az olasz 
válogatott csapat összeállítása te
rén.

Az ellenünk Torinóban sze
repelt csapatból kimaradt két 
fedezet, Pitto és Bertolino, 
míg a csatársorban a teljes 
jofebszámyat és a centert is 

elejtette Pozzo.
Kegyvesztett lett tehát a Costantíno 
—Cesarini délamerikai jobbszárny, 
ugyané sors érte Libonattit, 
szintén Délamerikából származó 
középcsatárt.

A fedezetsorban visszatért Pozzo 
a római Bemardinihoz, mellette 
Colomban nyert meghívást Ales- 
sandriába. A csatársor új nevei: 
Guarisi, Sansone, Fedullo. Régi 
neve: Meazza. A balszárny maradt: 
Ferrari— Orsi.

A megtartott edzésen Meazza 
és Bemardini elfoglaltsága 

miatt nem vett részt.
Az első „harmadra”  így állt fel

a válogatott csapat: Sclavi —  Mon- 
zeglio, Rosetta —  Colomban, Cas- 
tello, Ferraris —  Guarisi, San- 
soni, Banchero, Fedullo, , Orsi. 
Ebben a harmadban öt gól esett 
Fedullo, Sansoni (2) és Banchero 
(2 )  révén.

A második harmadban Ferrari 
került Banchero helyére. Ekkor 
Orsi két gólja javította a váloga
tottak gólarányát.

A  harmadik harmadban Combi 
állt be a válogatott-kapuba, Fer
raris helyet cserélt Castelloval. 
Sclavi az ellenfélnek, Alessandriá- 
nak kapujába állt. Most az Ales- 
sandria jutott először gólhoz egy 
túlszigorúan megítélt 11-esből, 
amit Canetta bíró nyilván azért 
ítélt meg, hogy Pozzo lássa, mi
ként viselkedik Combi a 1 Lesek
kel szemben. Ezután Fedullo és 
Guarisi lőtt még egy-egy gólt és 
így 9:1 lett a végeredmény.

Az első két harmad fél-fél 
óráig tartott, a harmadik három
negyedórás volt.

Ha Pozzo nápolyi kísérletezése 
beválik, a tavaszi budapesti Európa 
Kupa mérkőzésre talán egészen 
megváltozott összeállításban fog 
felvonulni az olasz csapat.

A Ferencváros—Bocskai Magyar 
Kupa elődöntőmérkőzést a debrece
niek már február 21-én le szeretnék 
játszani, de az egyiptomi kirándulás 
miatt e napon aligha kerülhet sorra. 
Számol ezzel a Bocskai is s ezért 
második terminusul március 20-át 
ajánlja a zöld-fehéreknek.

Stanzl lábáról hétfőn leveszik a 
gipszkötést s a Vasasban remélik, 
hogy balszélsőjük a második bajnoki 
mérkőzésre már be is állhat a csa
patba (!). A  Vasasok betegfrontján 
egyébként nagy az élénkség. Kiss 
Gábornak a manduláit operálta ki 
Kalocsai főorvos a Glück-szanató- 
riumban, sikeresen, azonkívül Fossák 
is kezelés alatt áll csípőizületi bán- 
talmaival. A szezon elejére azonban 
mindenki egészséges lesz, legalább is 
így remélik a Vasas-berkekben.

Elmaradt a középblokk tegnaprr 
tervezett teljes ülése Reichard Ottó 
elnök betegsége miatt. Az új ülés 
időpontját hétfőesti fél 7 órában ál
lapították meg.

Az Attila szövetkezeti tisztújító 
közgyűlése hétfőn este 6 órakor lesz 
a miskolci városházán.

Tűz pusztított pénteken éjjel a 
Wiener SC öltözőiben, amik a dom- 
bachj pálya tribünje alatt vannak. 
Rövidzárlat folytán a fafal kigyulladt 
és nemcsak egy forrólégkészülék, ha
nem sok felszerelés is tönkrement. 
Járókelők vették észre a tüzet és a 
tűzoltók" oltották el. A  kár biztosítás 
révén megtérül.

Podrazil, a prágai Sparta váloga
tott jobbszélsője az utóbbi mérkőzések 
során a tartalékba került, miután a 
Sparta a „csikó” Pelcnert tette be 
helyére. Podrazil most Haftl köz
vetítése révén az FC Basel-nél keres 
elhelyezkedést.

* Egészséges marad, ha tengeri ső 
és szibériai fenyőből álló, 40 filléres 
Pilavinnal készíti fürdőjét.

Olasz laptársunk, a római Lltto- 
riale, úgy látszik sorban megszólal
tatja az olasz földön élő magyar ed
zőket, mert Nagy Jóskának lapunk 
hasábjain már ismertetett interjúja 
után most Scliöffer Imrétől, lapunk 
volt munkatársától, az FC Breseia 
kiváló elméleti és gyakorlati tudású 
edzőjétől közöl hosszú nyilatkozatot. 
Sehöffer részletesen foglalkozik az 
olasz csapatok képességeivel és sít 
olasz bajnokság várható alakulásá
val, majd a következő érdekes kije
lentéssel fejezi be nyilatkozatát: 
„Nagy csodálatai vagyok eltelve az 
olasz futball iránt, ezt őszintén meg 
Is mondom. Az olasz tizenegy az 
1931. esztendőben veretlen volt és ez 
kétségtelenül nagy teljesítmény. De 
aggaszt valami és ez a közönség 
exaltált állapota, amelyben az olasz 
közönség a viharos budapesti 5:0 óta 
él. Ez a győzelem nagyon nagy illú
ziókkal töltötte el a közönséget. Az
óta csak győzelmet akar látni és 
csak azt követeli csapatától. Ez pe
dig végzetes lehet. A fejlődés nem 
ismer ugrásokat, mint ahogy az 
olasz futball nem is érte még el a 
tanítómestereinek, Magyarországnak 
és Ausztriának a nívóját. Technikai
lag még sokat kell fejlődnie. Azért 
beszélek így, mert ugyanazon aa 
úton tört le a túlhevitett magyar 
illúzió is. Az 5:0 után talán most tért 
helyes útra a magyar futball is~.

Föir play
irta : F. Lá szló  Istvá n

A küzdelem most már végefelé 
közeledett. A „Csarli” egy irtó
zatos balkezes egyenessel meg
rendítette a másikat, támolyogni 
kezdett, bal arcát szabadonhagyta 
s már puffant rajta a szving, 
fájdalmasan felegyenesedett, 
mire „Csarli” következő rettene
tes ütése már a solar-plexuson 
ült. hörgő kiáltás hallatszott, egy 
zuhanás, mély panaszos morgás, 
aztán nagy csend.

Charles Howland, a könnyű
súlyú világbajnok, az angol rin
gok kedvelt „Csarli”-ja alig 
lihegve nézte a tökéletes k. o.-tól 
földreesett, ájult „ellenfelet”. 
Halkan számolt magában: egy, 
kettő, három... nyolc, kilenc, 
tíz. Az illető meg se moccant. 
Talán csel akar lenni, gondolta 
magában Charles és óvatosan le
hajolt hozzá. Szaggatott lélegzés, 
halk nyögés hallatszott. Nem 
szimulál, gondolta Charles, töké
letesen kész.

Fölgyújtotta a villanyt. A 
hálószoba úgynevezett nappali 
fényben úszott. Charles pedig 
azzal a bizonyos, csak vásznon 
látható nyugodtsággal vette elő 
a konyakos üveget és töltött ma

gának. Kis széfje, mely oly ügye 
sen volt rejtve egy kép mögött, 
üresen tátongott. Az „ellenfél 
előtt már ott voltak az ékszerek 
és a pénz is. Pechje van, gon
dolta. Ha történetesen jól érzi 
magát a banketten, akkor regge
lig sem jön haza, dehát unta ma
gát és hazajött.

Szegény betörő. Megnézte most 
a világosban. Nyúlánk, jóalakú 
fiatalember volt, sáppadt, erőtel
jes. Vagy húsz kilóval nehezebb, 
mint én, gondolta Charles. Miért 
nem tanult meg boxolni. Volt 
valami vacak revolver a kezében, 
amit mindjárt kiütött, de amit 
úgyse használt volna, csak nem 
bolondult volna meg gyilkos 
lenni.

Charlesnek eszébejutott egy 
anekdota, amit a nagy Dempsey- 
ről jegyeztek fel. Hogy a leg
keményebb öklű nehézsúlyú" vi
lágbajnok egyszer futni hagyott 
egy betörőt, pedig leüthette vol
na. De nem ütötte le. Nem tar
totta illőnek, hogy boxoljon. a 
betörő pedig alig v itt el egy pár 
ezer dollárt Annyiért pedig nem 
boxol Jack Dempsey. Charles 
most érezte, hogy mennyire kita
lált dolog ez az anekdota. Az 
illető, aki betört hozzá, valószí
nűleg tudta, hogy <5 boxoló. Szá
molt vele. Neki jo g a  volt öt le

ütni. Általában mindenkinek joga 
van az életben mindent fölhasz
nálni, minden képességét ott 
harcbavetni, ahol éppen szükség 
van rá. Ha ez a betörő véletlenül 
ügyes artista lenne, valószínűleg 
kiugrott volna az ablakon és el
tűnt volna a háztetőkön, utána 
se tudott volna mászni, mert 
ehhez nem igen ért.

Tiszta dolog, most telefonál a 
rendőrségnek, a fiút lecsukják s 
egy emberrel több tisztelője lesz 
a boxsportnak.

Már telefonált is.
Aztán leült egy fotöjbe és ol

vasott. A betörő meg sem inoo- 
cant. Charles megint odament 
hozzá, de még teljesen ájult volt.

Tíz perc múlva megérkeztek a 
detektívek. Hárman voltak. Mind
egyik ismerte Charlest. örültek 
neki, nevettek a dolgon.

—  Helló Csarli! —  mondta az 
egyik, —  Erre a meccsére szíve
sen váltottam volna jegyet.

A rendŐrvorvos megvizsgálta a 
betörőt. Levetkőztette. Bólintott:

—  No ez megkapta a magáét! 
Hanem Csarli magát ezért az 
ütésért diszkvalifikáíták volna, 
ha rendes meccsen történik.

Charles fölfigyelt.
—  Hogyan? Miért?
—  Nézze! Ezt a szép kék fol

tot a hasán. A  legszabályosabb 
mély ütés. Egy tenyérrel övön 
alul.

Charles hitetlenül fordult oda
—  Lehetetlen! Nem gyomor

száj ?
—  'Nem bizony! Altest. Nem 

csodálom, hogy ennyire össze 
csuklott.

Charles rosszkedvűen húzta el 
a száját. Ez véletlen lehetett. A 
fickó kissé magas neki. Pedig 
olyan szép szabályos meccs volt. 
önm aga előtt szégyelte magát.

Hirtelen elkezdett nevetni. Ügy, 
hogy csak úgy harsogott a csen
des éjszakában. A hatósági köze
gek rábámultak, hát ennek ml 
baja van.

—  No magukat szépen be
csapták! —  nevetett Charles, de 
még a könnyei is potyogtak. 
— Szegény Jimmyt még letartóz
tatták volna. Pedig egyéb rosszat 
nem tett, csak egy kicsit fölöntött 
a garatra.

A  fendőrorvos rosszalóan né
zett Charlesre. Miféle beszéd ez?

Charlesnek pedig le kellett 
ülni, annyira nevetett.

—  Nagyszerű, igazán, ez nagy
szerű! Jimmy mint betörő! Sze
gény mit szólt volna, ha reggel 
sötét börtönben ébred. Biztosan 
el se hinné az egészet. És bizto

san fájna neki a hasa, amit bele
vágott az asztalsarkába, szegény 
Jimmy, a bizonytalan egyen
súlyával.

Az egyik detektív fölháborodva 
pattant fe l:

—  Miféle viccek ezek mister 
Howland?

Charles megtörölte szemeit:
—  Viccek? Igaza van, kedves! 

De nekem is jogom volna fö l
háborodni; önök azt tételezték 
fel rólam, hogy ilyen mély ütést 
vétettem. Szegény Jim m y!

Megint nevetett.
— Mister Howland, önnek kel

lemetlenségei lesznek az eset 
miatt. A hatóságot nem lehet, 
félrevezetni.

Dühösen elmentek.
Charles ekkor már nem neve

tett. Ekkor már étert szagoltatott 
az „ellenféllel” , aki lassan kez
dett magához térni. Charles 
ágyba fektette. Az ütés helyére 
hideg borogatást tett.

Aztán Spencert olvasgatott, 
akit Jack Londonon keresztül 
szeretett meg. Charles intellek
t u s  volt, aki könyvet írt a box 
filozófiájáról. Charles szemlélete 
tiszta volt, mint az ingplasztorn- 
ja. A betörő fusson. Ha hagyja, 
hogy letartóztassák, örökké disz- 
kvalifikáltnak érezte volna ma
gát.
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G a llow ich  T ibor, 
a T a ta b á n y a i SC  edző;©  
csapata  m a i m é rk ő z é 

sé rő l
•— Saját tudósítónktól —

Gallowich Tibor, az TSC kitűnő 
edzője az Újpest— TSC mérkőzésről 
így nyilatkozott:

—- Félek a mérkőzéstől. Két hét 
alatt nem lehet annyira felkészülni, 
hogy Újpest csapatával egyenlő 
esélyekkel vehessük fel a küzdel
met. Pedig nálunk nemcsak a fel
készüléssel van baj. Vajúdik a fede
zetsorunk is. Csapatunk lelkét, 
fedezetsorunk legjobb emberét, 
Jáhnt, főnöke nem engedi futballoz
ni. Hogy ez mit jelent nálunk, azt 
mindenki tudja, aki csak egyszer 
is látta a TSC-t játszani. A TSC 
csapata Johnon épült fel, aki nem
csak irányította társait —  a fede
zetsor széléről! , hanem ered
ményesség tekintetében is a máso 
dik helyen állott társai között.

— Helyettese, Kovács jó futbal
lista, de egyelőre még nem tudja 
feledtetni Jáhnt.

1—  Baj van a fedezetsor másik 
két tagjával is. Mente a tél folya
mán alaposan meghízott, Risóczky 
pedig sérült. Risóczky talán játsza
ni sem. tud. Helyettesítésére Járcz 
áll készenlétben.

~  Ilyen körülmények között ért
hető, hogy nem sok jót várok a 
mérkőzéstől s félek, hogy a főváros 
közönsége előtt nem tudunk majd 
nevünkhöz s eddigi eredményeink
hez méltóan szerepelni.

Az Elektromos vezetői az őszinél jobb szereplést várnak la- 
vasira a csapattél, amelyet npy-két ponton megerősítenek

—  Saját tudósítónktól —

, Az_ Elektromos MTE őszi telje
sítményéről beszélgetünk Kovács

A z  utolsó„  mohik"
vé re zh e tn e k  e l m a  a  
M a g y a r H u p á k a n
Ha a Tatabányai BC S C
Turul m a v ereség ü l szen v ed , m ár
csak I. itgabeii csapat le s z  a M agyar  
Kupában

Ú jp e st— H u n g á ria  ta lá lkozó  
veti m a  e lő re  a z  á rn y é k á t

Minős m á r pihenő
— baját tudósítónktól —

Kisebb-nagyobb szárnypróbálga
tások után ma először játszik egy
szerre több csapat is komoly mér
kőzést. Az új, egyelőre még sok 
titkot magában hordó idény indul 
el ma az útjára. Hat csapat mér
kőzik díjért, a Magyar Kupáért s 
sok más játszik érdekes barátságos, 
vagy gyakorlómérközést. S így — 
bár a bajnoki idény csak három hét 
múlva köszönt be —  már ma ko
moly mérkőzéseknek lehetnek tanúi 
a futballsport kedvelői.

hungáriaúti pálya talaja, de tekin
tetbe kell venni azt is, _ hogy a 
Hungária nem rendelkezik olyan 
jó és nagyszámú tartalék erőiekéi, 
mint az Újpest. Sőt a kék-fehérek 
éppen csak hogy ki tudnák állani 
11 emberrel. Igaz ezzel szemben az, 
hogy az I. ligabeli profi csapat itt 
is olyan ellenfelet kap, amely ré
gebben rúgott labdába. Éppen 
ezért reális körülmények között itt 
is az I. ligabeli csapat két-három 
gólos győzelmét kell jósolnunk.

—"mmmmmmammrnmimmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmm
Lloydl-p in ce  etteremW-i Wurm-utca 2. sz., a Dunakorxónál
Menürendszer étlapszerinti ételekből. Házhoz 

^állítható. P 1.50, 10 jegyfüzet P 14.—

Dezső dr.-ral, a kék-sárgák kitűnő 
f utballigazgató j ával.

'— A körülményekhez képest 
Elégedett, vagyok a csapat őszi sze
replésével, bár kis szerencsével fel- 
lebb is végezhettünk volna. Sok 
Meccsünkön ugyanis nagy balsze
rencse üldözött bennünket és biz
tosnak látszó pontot, sőt pontokat 
engedtünk ki a kezünkből. Meg 
aztán a fiúk túlságosan respektál
tak ellenfeleiket. Tavasszal azonban 
lobb eredményeket várok a gárdá
tól. Most már megszereztük azt a 
bizonyos elsöosztályú rutint s a j  fi
ókosok is már látják, hogy egyik 

ellenfél sem olyan nagy mumus 
Üj játékosok?

~~ A z  is van egy-kettő. Bogdqn 
® BVSC-ből, Steták, a BTK volt 
fapusa jött hozzánk, most lett 
igazolható Szabó Palcsi, a 33FC  
centere is, őszre pedig két fiatal 
csatárral fogunk megerősödni.

Milyen összeállításban in 
dulnak?

■ M ég nem alakult ki teljesen  a 
csapat, bár az előjelekből ítélve  
nem lesz lényegesebb változás.

e-gmkább a csatársort kell majd 
leijavítanunk, mert ezzel a csapat- 

vo^ az ° sz folyamán a leg- 
haj. Melicharikot fogjuk a 

joobösszekötö helyén játszatni, 
eezovits pedig fedezet lesz az 

vad elején, mert Deák szolgálati 
foglaltsága miatt nem tud gya- 

A játékosok között a lég
ii baUUi szellem uralkodik, ami 

°Pf éltét ele a sikeres szereplésnek.

Stettlnben minap egy futballmecs- 
n e? -r történt, hogy a játék utolsó 
t ú i f en valaki a tribünön sípba- 
j ' Az egyik kapus, történetesen 
.. ‘f.en az> am.elyiknek a kapuja ve- 
v é „ en forgott, azt gondolta, hogy 
Inhn ■? mérkőzésnek és beengedte a
din. tu Amikor tévedése kiderült, éhében  _  eUMa magM _ _ _

FTC—TLK, Üllői-út, fél 10. — Ifj. *• 
II. fél 13.

III. kér. TVE—Kalapos, Nagyszom
bat-utca, 11. Ifj. 9.

Postás—Hungária SC, Lóversony- 
tér, fél 3. — II. fél 1- — Ifj- fél H

BSzKKT—Turul TE, Sport-utca, 
fél 11.

URAK—MSC, TJRAK-pálya, fél 
Ifj. fél 1. II. 10.

M T & .p á ly q  H u n g á r ia - ú t

Vasárnap, február 7-én, 
délután fél 1 órakor

^Ipest—Tatabánya
Utána fél három órakor

H ungária—Torul
Magyar Kupa mérkőzések

R o h a m  a x  /. l ig a b e it  
c s a p a t o k  e lte n

Éppen a héten mutattunk rá 
arra, hogy a Magyar Kupa küzdel 
mek során már csak tíz mérkőzés 
esedékes. A  tíz közül három ma 
kerül sorra. Az elmúlt évi bajnak 
ság első két helyezettje, az Újpest 
és a Hungária, valamint a Magyar 
Kupa múlt évi védője, a III. kér. 
FC ellen indít rohamot három ki
sebb képességű, de veszélyes csa
pat.

(A  kupavédő bemutatkozója)
A három mérkőzés közül a III 

kér. FC— Bohn SC találkozó még 
csak minősítő mérkőzés! A  III. kér. 
FC ma még csak először küzd az 
idei Magyar Kuniért. A  kupavédő 
csapat a Bohn SC csapatában szá
mottevő ellenfelet kapott, ha azon
ban tekintetbe vesszük azt, hogy a 
Bohn SC ezidén a múlt évekkel 
szemben ( téli olasz u ta k !...)  télen 
nem játszott komoly mérkőzést, 
a-Wor nem is adhatunk a csabai 
csapatnak komoly esélyeket. Hiszen 
ezzel szemben a kerületiek meg 
jóformán állandóan játékban voltak 
a téli idényben is. Mindezek tete
jébe még azt is figyelembe kell 
venni, hogy a kerületi csapat játszik 
otthon, tehát még ez a tény is nö
veli a kupavedo eselyeit. Jóslatunk 
éppen ezért a kerületiek két-három 
gólos győzelme.

(Akik egymás ellen készülnek)
Két mérkőzés kerül sorra _ 

hungáriaúti pályán s ez a két mér
kőzés már elődöntő. Újpest és a 
Hungária viaskodik. Az _ egyik 
amatőr, a másik II- ligabeli profi 
csapat ellen. Látszólag Újpestnek 
jutott a könnyebb feladat. Bár 
most,

amikor Újpest Is és a Hun
gária is Egyiptomba utazott 
játékosai nélkül kénytelen 

kiállani,
sokkal több esélyt adhatunk ellen
feleiknek, mint bármikor máskor.

Újpest ellenfele, a Tatabányai bC 
büszkén vallhatja, hogy

profi Somogyon keresztül 
jutott az elődöntőbe

Az országos amatőr bajnokság dön
tőjében is szerepelt tatabányaik
ra is áll az, amit a szintén vidéki 
Bohn SC-ről mondottunk. A  tata
bányaiak is régen nem játszottak 
komoly mérkőzést s épp úgy sza
mukra idegen talajon állnak ki. 
Újpest esélyeit értékeljük nagyobb
ra s benne látjuk a mérkőzés biz
tos győztesét.

Lépest a mérkőzésen keresztü 
már a Hungária ellen készülődhet, 
hiszen a középdöntőben a kék-fehér 
csapat lesz az ellenfele. Igaz, hogy 
ehhez az is szükséges, hogy ma a 
Hungária is győzzön. A kék-fehe 
reknek lényegesen nagyobb a fel
adatuk a Turul ellen. A II. ligabeh 
csapat előtt nem ismeretlen

A x  ö s s z e s  b u d a p e s t i  
I.  lig a  b e  ti c s a p a t o k  

a  k í ix d ö t é r e n

MlVAG—BTC, Kőbánya-i-út, fél 3.
— Kom binált fél 1.

„33“ FC—l. kér. SC, Budafoki-ut, 
(GSE-p.), fél 3. Ifj. 1.

Elektromos—BTK, Latorca-utca,
fél 3 . -  n . 1 . -  Ifj- fél 1 1 .

BSE—Cs. MOVE, Csepel, fél 3. 
BEAC—VIII. kér. SE, Lágymá

nyos, fél 3. — II. 1.
Kelenföld—FSC, Kelenföld, 3. —

n . í. , . . .NJTC—Menekültek, Zagrábi-ut,
fél 1 1 . , „

KTC—Drasche, Ceglédi-ut, fel 3. — 1

_p. Törekvés, Rákosszentmi
hály, 3. — Ifj. 1. ,

Testvériség—TSC, Amertial-ut, 
fél 3. — Ifj- 9- H. 11. _

OTE—Schmoll, Vörosvan-ut, fél 3.
II. fél 1.

ZSE—BAC, Öv-utca, fél 3. 
BMTE—V1. kér. FC, Budafok, fél 3.
- II. fél 1. — Ifj. 11- 
BVSC—WSE, Szcmyi-út, fél 3. — 

Ifj. 11.
FSE—T. Előre, Forinyák-utca, 3. —' 

II. fél 1. — Ifj- fél H- 
BBFC—U. Remény, Lenke-út, 3. 
NTC—Kelenvolgy, Gyöngyösi-út, 3. 
Hálókocsi—SzTE, Szemeretelep, 3. 
UTE—Folyamőrség, Megyeri-út, 14 
XJTE II.—Uránia I., Megyeri-út, 10. 

Ifj. 8 .
TJMTE—P. Remény, Szent Laszlö- 

tér, 3.
SSC—FTBSC, Pasaréti-út, 3. 
Cukrász—X. kér. ISE, Halom-utca, 

fél 3.
ETSC—MPSE, Csepel, fél 1.
(A többi, kisebb jelentőségű bárót- 

ságos mérkőzéseket keddi számunk
ban ftiizöltük.)

HuSS,

A Hungária, Újpest és III. kér. 
FC mellett a Ferencvárost, Kis
pestet, Vasast, Nemzetit és Budai 
„ l l ’-t is a küzdőtéren találjuk ma, 
tehát minden budapesti I. Ligabeli 
csapat játszik már. Legtöbbjük 
amatőr ellenfelet választott, mind
össze a Kispest játszik rögtön a 
jóképességű Bak TK-val. Ezek azok 
a bizonyos bemelegítő mérkőzések, 
amelyek arra jók, hogy a kezdet
leges hibákat ezeken a meccseken 
keresztül csiszolgassák. Erre a csi
szolgatásra leginkább. a Budai 
„ l l ” -nek van szüksége, amely a 
jövő vasárnap már elkezdi újabb 
olasz— francia túráját.

Természetesen a fenti barátságos 
mérkőzések mellett még számos 
hasonló, főleg amatőr jellegű mér
kőzés kerül sorra nemcsak buda
pesti, hanem vidéki pályán is. Ezek 
nagyobb részét alább foglaljuk 
össze, sőt néhányról már hétközben 
is részletesen írtunk.

Részletes műsor
M A G Y A R  K U P A  

Ú jp e s t — T a t a b á n y a  SC
Hungária-út, fél 1. Bíró: Rubint. 
Újpest: Huba — Ligeti, Fogoly IH

- Szalay, Volentik, Víg — Sas, Kár
mán, Sáros, Vörös, P. Szabó.

TSC: Mahos — Petrovics, Nagy — 
Kovács, Mente, Járcz (Risóczky) 
Jánosi, Keleti, Székely, Urbán, Né
met.

Hungária—Turul
Hungária-ut, fél 3. Bíró: Benkő. 
Hungária: Szabó — Nagy, Kocsis
• Rebró, Kompóti, Sebes — líökk, 

Cseh. II., Sárvári, Senkey, Titkos.
Turul: Spindler — Lengyel, Reis

ner — Talmács, Sipőcz, Zsebeházy -  
Kelemen, Pirityi, Schell, Senger, Ko
bút n .

III. k é r .  FC -  B o h n  SC
Hagy szombat-utca, fél 2. Bíró;

Stern T.
III. kér. FC: Szülik — Wemer,

Bíró — Beretvás, Lutz, Magyar — 
Fenyvesi, Héjas, Zilahy, Lengyel 
Dömötör.

Bohn SC: Bayer — Mágori, Gott-ro
— Ladányi, Berger, Krnáes — Szi 
geti, Kertész, Szaniszló, Engelhardt, 
Kopp.

Barátságos mérkőzések
Ferencváros—Fér. Vasutas, Üllői 

út, fél 3.
Kispest—Bak TK, Kispest, fél 3.
Vasas FC—Vasas SC, Béke-utca, 

fél 3.
Budai „11“—Féltén, Budafokí-út

fél 11.
Nemzeti—Nemzeti B), Gyáli-út,

fél 3.
Soroksár—MTK, Hungária-út, 10.
CsTK—Terézváros, Csepel, fél 3.
Törekvés—EMTK, Bihari-út, 3. — 

MILL L, ifj. fél 11.

A  b a jn o k  A r s e n a l  
le g y ő z te  a  b a jn o k s á g r a  
tö r ő  E v e r t o n t

Egy ponttal azért még mindig 
vezet az Everton

—  Távirati jelentésünk —

London, február 6.
A  mai forduló eseménye volt a 

bajnoki cím védőjének, az Arse- 
nalnak megütközése a tavaly II. 
osztályú bajnokságot nyert __ és 
jelenleg az I. osztály tabellájá
nak élén álló Evertonnal. Az Ar
senal győzni tudott az Everton 
pályáján is és ezzel az újabb 
fegyverténnyel jelentősen szapo
rította sikereit. Az Everton ve
zető helyétől nem fosztotta meg 
ez a vereség, mert a mögötte álló 
Sheffield United is kikapott.

A vezető csoport állása most a 
következő képet mutatja:
Everton 27 85:50 35
Sheffield U. 28 62:44 34
West Bromwich A. 28 49:28 33
Huddersfield T. 27 55:36 33
Arsenal 26 60:35 32

Skót liga
Aberdeen— Third Lanark 1:0, 

Clyde— Dundee 0 :1, Dundee United 
—A y r United 1:2, Farkirk— Céltic

2:0, Hamilton Academicals— St. 
Mirren 2:0, Kiimarnock— Partick 
Thistle 3:4, Leith Áthletic—  
Motherwell 0:5, Morton— Air-
drieoniáns 2:1, Queens Park—  
Cowdenbeath 1 :5, Rangers— Hearts 
4:2.

A II. ligában újra a Leeds Uni
ted vette át a vezetést a veresé
get szenvedett Wolverhampton 
Wandererstől.

Skóciában változatlanul a Mo
therwell vezet a Bangers előtt. 

Részletes eredmények:

I. liga
Birmingham— Blackburn Rovers 

2:1. Bolton Wanderers— Hudders- 
field Town 1:2, Chelsea— Leicester 
City 1:0, Derby County— Middlea- 
brough 5:2, Everton— Arsenal 1:3, 
Grimsby Town— Liverpool 5:1, 
Manchester City— Blackpool 7:1, 
Sheffield Wednesday— Newca&tle
United 2:0, Sunderland— Sheffield 
United 1:0, West Bromwich Albion 
— Portsmouth 3:0, West Ham  
United— Aston Villa 2:1.

II. liga
Barnsl-ey— Notts County 1:1, 

Bradford City— Oldham Áthletic 
2:0, Bumley— Bradford 3:2, 
Chesterfield— Manchester United 
1:3, Leeds United—Bristol City 
1:0:, Mühoaü— Bury 2:1, Notts 
Forest— Tottenham Hotspur 1 :0, 
Port Vale— Stoke City 3:0 
Preston North End— Wolverhamp
ton Wanderers 4:0, Southampton—  
Charlton Áthletic 1:1, S w ansea  
Town— Plymouth Argyle 4:1

Szem es-Sem ler visz- 
szatér a Bocskaihoz (?)

— Telefon jelentésünk —
Debrecen, február 6.

A Bocskai választmánya ma 
este Hegymegi Kiss Pál elnöklé
sével ülést tartott. Az ülésen az 
elnökség részletesen beszámolt az 
egyesület anyagi és sportbeli 
helyzetéről s különösen nagy 
gonddal tárgyalták a csapat meg
erősítésének kérdését.

Itt derült ki, hogy a Bocskai 
vezetősége máris lépéseket tett 
Szemes-Semler, a Ripensiához 
pártolt jeles csatár visszaszerzése- 
érdekében. Az előjelek szerint

könnyen lehetséges, hogy
Szemes már a közeli időben 

visszakerül Debrecenbe.
Sokat foglalkoztatta a választ

mányt Fejér  dr. is. Végül is el
határozták, hogy ismételten fel
keresik Fejér dr.-t s igyekeznek 
a csapat részére megnyerni.

Szóba került egy amatőr játékos 
is, nevét azonban egyelőre még 
titokban tartják.

Uj csatár a TSC-ben. Vihkó, a 
Testvériség volt csatára a terézvá
rosiakat választotta új egyesületéül.

Huber, az FTC csatára felépült 
betegségéből és ma már játszik a 
TLK elleni barátságos meccsen.

7050* & Aiofikácli(y
előnyeiről bármely szaküzletben meggyőződhet
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A Jugoszlávián való  átutazás nagy
tanulsága:

feltétlenül szorosabbá kell tenni 
O' sportbeli érintkezést az SHS 
királysággal és le kell sürgősen 
játszani Budapesten a 2:3-as 
vereség revánsmeccsét,

különben teljesen veszendőbe megy minden 
nimbuszunk — Máris nagyon aláértékelik a ma
gyar labdarugókat

Pluhár István főmunkatársunk útilevele a 
pat belgrádi napjairól

Belgrád, február hó.
A jugoszláv futball legfőbb tö

rekvése mostanában, hogy a Kö
zépeurópai Kupában részt vehes
sen. Érdekes, hogy ez a kitűnő 
futballország, amely annak idején 
olyan könnyű szívvel vált meg 
ettől a díjtól, most mekkora vá
gyódással van az iránt.

Igaz, akkoriban, amikor még a 
jugoszlávok is startoltak a Közép
európai Kupában, kezdett komo
lyabb alakot ölteni a Balkán Ku
pa. Talán azt hihették a jugoszláv 
futballkörök, hogy ennek a díjnak 
varázsa és ereje pótolja a mási
kat. Hamarosan rá kellett azon
ban jönni arra, hogy ez nem így 
van. Legalább is azt lehet tapasz
talni, hogy a Balkán Kupának a 
varázsa kevés, súlya kicsiny, te
kintélye nem elég Öreg ahhoz, 
hogy Jugoszláviát kielégítse. Meg 
lehet ezt állapítani, amíg az em
ber végigutazza ezt a végtelenbe 
nyúló országot Szabadkától Gyev- 
gyeliáig.

Már a szabadkai állomáson az
zal a kérdéssel lép Fodor dr.-hoz 
az egyik újságíró, hogy

milyen módon vehetne részt
Jugoslávia a Középeurópa 

Kupában?
De erről folyik a szó a belgrádi 
kávéházban is, ahol ismert sport
emberek ülik körül az átutazókat.

Alcalai dr. és Simonovics Boskó 
lelkesen magyarázza, hogy

a Zanetti-féle terv nekik 
mennyire megfelelne.

S nem nagy örömei hallják, ami
kor arról esik szó, hogy Zanetti 
csak példaképpen hozta fel a dol
gokat s említette meg Jugoszlá
viát.

—  Amíg ilyen bojkottállapot 
van a két ország, Jugoszlávia és 
Olaszország között —  mondja 
Fodor —  addig szó sem lehet a 
bekapcsolódásról. Igaz viszont, 
hogy ezt az állapotot nem szabad 
fentartani. Hiszen a Juventus- 
a ffér  nem lehet örök ok arra, 
hogy két szomszéd futballsportja 
teljesen elzárkózzék egymástól. 
Ennek a helyzetnek meg kell ta
lálni a kibontakozási lehetőségét.

S amint a dolgot beszélik, tár- 
gyalgatjuk, önkéntelenül is elő 
térbe tolul az, hogy

a magyar futball kötelessége
lenne ezt az ügyet rendezni.

Annál is inkább, mert hiszen mi 
vagyunk legszorosabb összekötte
tésben a két érdekelt féllel s Így 
megvan az alapja annak, hogy 
komoly, okos szerepet játszanak 
futballdiplomatáink ebben a kér 
désben,

HL kér. TVE-pálya Kagyszomhat-u.
Vasárnap, február 7-én, 

délután fél 2 órakor

lll.ker.FC-8olMSC
Magyar Kupa mérkőzés

A jugoszlávok ügye nekünk 
különben sem lehet közömbös.

Szinte napról-napra látnunk 
kell, hogy a jugoszláv fut
ball milyen nagyszerű lendü

lettel fejlődik.
Akár a belgrádi, akár a zágrábi 
csapatok játékát figyeljük, akár 
a válogatott szereplését követjük, 
azt látjuk az utóbbi években, 
hogy Jugoszlávia mérföldes “lépé
sekkel tör előre a fejlődés útján. 
Le ezt mutatják a kisebb jugo
szláv városok is, hiszen Spalato 
vagy Eszék, valamint a bácskai 
városok futballkulturája egyene
sen vetekszik a jó  futballorszago- 
icéval. S ha az olaszok miatt nem 
is fájna annyira a fejünk —  bár 
reánk nézve sem közömbös a két 
ország viszonya —  bőségesen van 
okunk arra, hogy akár a Közép- 
európai Kupán keresztül, akár at
tól függetlenül teljesen szoros 
összeköttetést kovácsoljunk déli 
szomszédainkkal.

A magyar futballnak éppen a 
magyar csapatok szereplése nyo
mán volt alkalma arra, hogy a ju
goszlávok fejlődését tapasztalja. 
Többé

nem lehet elmenni szó nél
kül azok mellett a jelenségek 
mellett, hogy a klubcsapa
taink éppen úgy vereséget 
szenvednek sorjában Belgrád- 
ban is, Zágrábban is, mint 
ahogy kikapott nemzeti válo
gatottunk a délszláv főváros
ban, a Csikók együttese Zág

rábban.
Ezekért a vereségekért már egy
re nehezebb revánsot venni Bel- 
grádban is, Zágrábban is, de bi
zonyos, hogy hovatovább nehéz 
lesz Budapesten is. Szinte a sze
münk előtt fejlődik ki a jugoszláv 
futball olyan tényezővé, amellyel 
az egész futballvilágnak számol
nia kell. S ha ez így van, akkor 
reánk, magyarokra, a legközvet
lenebb szomszédokra hárul a fel
adat, hogy ennek a nagyszerű 
fejlődésnek a következményeit 
minél előbb levonjuk.

Négy évvel ezelőtt, amikor az 
olasz futballról még szerettek ná
lunk úgy beszélni, ahogy a mester 
a tanítványról, a tanár a diákjá
ról beszél, olaszországi túrám 
során kifejtettem, hogy az ola
szokkal minél szorosabb összeköt
tetést kell létesítenünk, az ola
szokat nemcsak otthonukban kell 
felkeresnünk,

de azokat hazai pályáinkon is 
vendégül kell látnunk,

ha lépést akarunk velük tartani, 
ha nem akarjuk azt, hogy fényes 
tulajdonságaikkal a fejünkre nőj- 
jenek. S rövid pár esztendő alatt 
bekövetkezett, hogy az olasz vá
logatott Budapesten vert tőnkre 
bennünket.

ü g y  érzem, a jugoszlávokkal Is 
így lehetünk könnyen.

A jugoszláv futballnak is van
nak nagyszerű tulajdonságai, a 
jugoszláv játék is hozott olyan 
kitűnő rátermettséget, olyan friss

túrázó válogatott csa-

szívet, romlatlan lelket a futball- 
ba, hog annak ereje fel
tétlenül váratlan erővel hat a 
mostani és most következő évek
ben a futballban. S ha ezekkel 
a tulajdonságokkal meg akarunk 
küzdeni, ha nem akarjuk, hogy 
ezek nyomán fejjinkre nőjjön ez a 
szomszédunk, akkor

állandó összeköttetést kell 
fenntartanunk, akkor magyar 
pályákon, magyar győzelmek
kel kell jóvátennünk az ed

digi vereségeket,
mert azok legyőzhetetlenné teszik 
hovatovább a jugoszláv önbizal
mat.

Belgrádban és Zágrábban egy
aránt érzik és tudják ezt. De 
Belgrádban is, Zágrábban is ké
szek arra, hogy bármikor Buda
pestre menjenek, hogy ott tegye
nek tanúságot eredményeik rea
litásáról.

Tanúja voltam a Csikók zág
rábi vereségénének, részt vettem 
a zágrábi beszélgetésekben s most, 
mikor a belgrádi kávéház asztalá
nál folyik a szó, látom, hosrv 
ugyanazok a gondolatok élnek itt 
is. mint ott.

Amíg az itteni magyarok mar 
szégyellik a sok vereséget, amikor 
a belgrádi magyar követ, lovag 
Alt Valdemár azon gondolkozik, 
hogy valamit tenni kellene ezek 
ellen a sorozatos vereségek ellen 
akkor

a magyar futballnak nem 
lehet más feladata, minthogy 
keresse a sűrű érintkezést s 
köszörülje ki ezeket a csor

bákat hamarosan.
Nagyon sokkal tartozunk a ju- 

goszlávoknak s ha csapataink to
vább is járják a belgrádi utat, 
könnyen lehet, hogy még többe 
tartozni fogunk. Mert a jugo
szláv csapatok már felnőtt sorban 
járnak, a jugoszláv futball ki
emelkedett a balkáni nívóból. Győ
zelmeivel, bravúrjaival fényesen 
bizonyltja ezt.

A  szakszerűség minden szem
pontja azt hirdeti, hogy a magyar 
futballnak szoros együttműködés
ben kell maradnia ezzel a szom
szédjával is, ahogy az osztrák és 
csehszlovák futballal együttműkö
dik. Ezen felül azonban van még 
egy igen fontos tényező, ami a 
gyakori, komoly találkozásokat 
sürgeti.

Ez pedig nem más, mint az, 
hogy

a jugoszláv csapatok nagyon 
vágyódnak Budapestre.

Nekik Budapest élmény, nekik a 
budapesti utazás kellemes kirán
dulás, amire úgy vágyódnak, 
mint a budapestiek az Alpokba 
vagy a Riviérára. Ha pedig ez o 
vágy él, akkor azt ki is kell elé. 
gíteni, annak kielégítésére módot 
kell találni.

Jól emlékezhetünk arra a külön- 
vonatra, amely az elmúlt években 
a Jugoslaviját Budapestre kísér
te, illetve hozta. Ezt a kirándulást 
még most is nagy szeretettel,

Győztes: Drótos István Miskolc.
Szemre nagyon egyszerűnek 

tűnt múlt heti feladványunk, de 
—  a sok-soj£ rosszul sikerült 
megoldás tanúskodik róla — 
mégsem volt egészen egyszerű. 
Olvasóink legtöbbje ugyanis nem 
gondolt arra a körülményre, hogy 
a gyors lövéseknél a játék szeme 
nem is tudja a repülő labdát ki
sérni, hanem odanéz, ahová — 
várja. Olvasóink zöme —  a kapu
fa  környékére rajzolta a labdát, 
oda, ahová a játékosok tekintete 
meredt, várva, bemegy-e vagy 
sem. De a labda talán csak egy 
századmásodperccel később ért a 
kapuvonalhoz, mint hogy fényké
pészünk elsütötte gépét.

Egyébként a labda mozgására 
vonatkozólag is különféle feltevé
seket állítottak fel pályázóink. Az 
egyiket Kereki József (Békés) 
így fogalmazza meg: „Lövés
szerű beadás lehetett és Takács
II. indul rá” . I fj. Pesti László 
(Jászberény) szerint „Takács II. 
mozdulatából arra lehet követ
keztetni, hogy elrúgta a labdát, 
de az lecsúszott és a kapu mellé 
tart". Ez a felfogás már közelebb 
jár az igazsághoz, mert valóban 
Takács II. volt az, aki utoljára 
érintette a labdát. Kollár Gyula

könnyes emlékezéssel emlegetik s 
aki részt vett benne, soha el nem 
felejti. Aki nem volt ott, az 
örökké vágyódik, hogy megtegye 
ezt az utat. S mesélik, hogy akkor 
ezrével jelentkeztek résztvevők.

Ha olyan szigorú követelmé
nyekkel nem léptek volna fel 
a hatóságok, talán hat külön- 
vonatot is indított volna 

Belgrád.

A  jugoszláv fővárosban a vonat 
indulása előtti napokban minden 
magyar pengőt megvásároltak s 
bizonyos, hogy senki sem hozotl 
haza egyetlen egyet sem, hanem 
elköltötte Budapesten.

Ezekből az emlékezésekből Is 
látható, hogy

sportbeli és társadalmi téren 
egyaránt komoly lehetőségek 
húzódnak meg a magyar—  
jugoszláv futball vetélkedés

mögött.

S ha ezeket a lehetőségeket nem 
használjuk ki okosan és praktiku
san, csak mi vesztünk vele.

Fodor dr., a PLASz főtitkára 
természetesen felhasználta a bel 
grádi tartózkodást arra, hogy bi 
zonyos meccslekötésekről tárgyal 
jón . A  belgrádiak nem zárkóznak 
el csapataink lehozatala elől, de

fokozatosan jobbat akarnak.
Máris bizonyos, hogy néhány 

nap múlva

sorra kerül a III. kér. FC, 
sző esett a Bocskairól is,

amely azonban háttérbe szorul 8 
cöltségtöbblet miatt. Megemlítet

ték a Nemzetit, Vasast és termé
szetesen a nagyegyleti kombinál 
tat is.

A  belgrádiak azonban vissza

(Budapest) szerint „Takács II• 
a beadott labdát váratlanul fe 
jeli ( ! )  s az a kapufa mellett 
megy ki” . Ez már jobb elképze
lés akárcsak a Csontos Margité 
(Debrecen), aki szerint „Takács 
fejesét Budai oldalra üthette” .

Érdekes, hogy gólra senki seffl 
gondolt, pedig fényképünk a Fe
rencváros— Bocskai 6 :l-es  mér
kőzés hatodik gólját ábrázolja, 
amelyet Takács II. fejelt Táncos 
beadásából a kapufa mellett a 
hálóba. Aki felismerte, hogy fe
jesről van szó, annak már köny- 
nyebb volt a dolga, a labda he
lyének a megállapításánál azon
ban ezenkívül jó  pszihológusnak 
is kellett lenni a bevezetőben ki
fej tetteknek megfelelően.

Ez az összetett feladat keve. 
seknek sikerült, de néhány pályá
zónk elfogadható megközelítéssel 
rajzolta be mégis a labdát. Ők 
kapják díjainkat a következő sor
rendben :

1. d íj: (25 pengős sportárű-
utalvány): Drótos István Mis
kolc, Déryné-u. 1., I. 9.

2. díj (M orisson-csomag): 
Kerling Samu Sopron, Uj-u. 2.

S. d íj: (a Nemzeti Sport egy
havi előfizetése): Rónai István 
Balassagyarmat.

visszatértek a budapesti kirándu 
lásra s

úgy látszik, hogy a BSK 
budapesti vendégszereplése 

rövidesen sikerül is.
Mariássy dr. a magyar-jugoszláv 
válogatott mérkőzést sürgeti, 
amelyen Budapesten akar reván
sot venni a vereségért, amely 
egyik legfájdalmasabb pontja ka
pitányi működésének.

Lehet, hogy ezek a tervek meg
hozzák azt a gyakori és helyes 
érintkezési lehetőséget, amire 
szükségünk van, de az is lehet, 
hogy továbbra is egyoldalúsággal 
kezeljük ezt a kérdést.

Úgy érzem, ennek nem szabad 
bekövetkezni. A közép- és nagy
egyleti blokk harcai között is mó
dot, lehetőséget kell találni arra, 
hogy az ilyen távolabbi szempon
tokat, de igaz és nagyon komoly 
sportérdekeket szolgáló kérdések
kel is komolyan foglalkozzunk és 
azokat okosan, helyesen, a magyar 
futball jövőjét építő módon meg 
is oldjuk!

Pluhár István.

A bécsi válogatott brüsszeli sze
replése igazolta az esti mérkőzések 
megrendezése mellett kardoskodókat 
és egy csapásra népszerűvé tette a 
mesterséges világítás mellett leját
szott meccseket. A belga Vörös Ör
dögök a sikeren felbuzdulva, nagy
szabású műsort dolgoztak ki az elkö
vetkező hónapokra. A műsoron a prá
gai Slavia, az PC Barcelona, az Ar* 
sónál ég Evertan nevét olvashatjuk, 

* Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.

Uruguay labdarugészöretsége meg
tiltotta egyleteinek, hogy ebben a» 
évben európai túrára mehessenek. 
Csak egy argentínai kombinált csa
pat folytat ezidőszerint tárgyaláso
kat egy német túra ügyében.



Vasárnap, 1982 február 7. i á i

Pályaügyelc,
já tékosügyek , 
é rkezés , u tazás, 
előkészü let

azaz
s z o m b a t e s t i  i z g a l m a k ,  
b a j n o k i  g o n d o k  n é l k ü l

Saját tudósítónktól

—  Nem tudod? Milyen a pálya?
■— Csuda jó. Semmit sem olvadt.
■— Nem a jégpályát kérdem, ha-

nem a futballpályát.
—  J a . . .  No annak talán jobb  

lett volna az olvadás.

Sokkal jobb, mint 
múlt héten . , .

A  fenti beszélgetés tegnap este 
folyt ]e,. . amikor a fagyhullám 
ugyancsak éreztette már a hatását 
0 sokan annak a véleményüknek 
adtak kifejezést, hogy a pályák ma

No az olvadástól ne féljenek. 
[ Nagy hideget jósolnak.

Hát akkor meccselünk.

Csak ma érkeznek 
a vidéki csapatok

ISCHMOLL
SÍ-VIASZ

talán túlkemények lesznek a labda
rúgáshoz. De csak azok beszélget
tek így, akik a kávéház, vagy a 
klubház meleg szobájából adtak 
véleményt. A  Hungária vörös Ta
kácsa, a csapat kondíció felügyelője 
ús a hungáriaúti pálya nagy talaj- 
szakértője például egészen kielégítő 
jelentést adott a pályája állapotá
ról.

— Sima a pálya és ez a legfon
tosabb. Szerdán és csütörtökön, 
amikor olvadt, akkor lesimítottuk 
a pályát, de aki vasárnap a mér
kőzés után egy kissé még kint 
maradt, az is észrevehette, hogy 
a WSC elleni meccs után a  gumi
csövet jól végighúztuk a pályán. 
Akkor is lesimítottuk, még pedig 
azért, mert a meccsen jó l feltúr
tak. Pénteken aztán a lesimított 
Palya tökéletesen megfagyott.

—  N em  korcsolyapályaszerű?
■— Nem. Nincs azon jég . Csu

Pan a nagytribün előtt van egy 
kevés. Ott, ahol mindig árnyék
ban szokott állni a pálya.

—  N o és nem  olvadt?
—  De igen. Délben. Körülbelül 

agy centimétert. . . ,  másfél centi
métert. Este azonban ú jra  fa 
gyott. Hogy ha holnap délben is 
ennyit enged, ami valószínű, még 
a várható nagy hideg mellett is, 
akkor jobb nem is lehet a pálya 
a jelenlegi viszonyok mellett.

—  A z  biztos, hogy a m últ heti 
nél sokkal jobb lesz?

■*■*• Biztos.

^  Nagyszombat-utcá
ban elégedetlenek
—  Halló! K erületi pálya?

Igen. i t t  kérem. H eged ű s  
pályagondnok beszél.

—  N agyszerű. A kk or rög tön  vé 
lem ényt mondhat, hogy milyen ál
lapotban van a 111. kér. T V E  
Pályája a holnapi meccs előtt,

—  Rohadt. . .
~~ H ogyan?
•—  N agyon rossz. F a g y o tt  és gő-

rim gyös!
—  Szóval a feneketlen sár meg

fagyott.
Ú gy valahogy. De a zért lesz 

m eccs. H a eg y  kicsit olvad, akkor 
?2Í hiszem, elég jó állapotban is 
.esz a pálya. Csak nagyon ne olvad- 

,niert akkor elolvad az egész  
Pályánk. M ár pedig meccseim  
akarunk!

Sokan már tegnap este keresték 
a Bohn SC csapatát a szállodákban, 
de sehol seim találták. Végül is 
Reiner Sándor, a vendégeket fogadó 
III. kér. FC edzője világosította 
fel a keresőket.

—  Nem jönnek azok, csak vasár
nap délben. Egész délelőtt utaznak.

—  Délután is —  jegyezte meg 
valaki.— t

—  Jó less vigyázni. Délelőtt 
Budapestre, délután meg a III. kér. 
FC-re utaznak.

Egyébként a Tatabányai SC is 
csak ma délelőtt érkezik Buda
pestre. *

Csak mérkőzés előtt 
alakul ki a kerületiek 

végleges csapata
Változatlan a csapatösszeáM-

| A hivatalos lisfa győzött! 
a BT tegnap esti köz

gyűlésén
-  Saját tudósítónktól —

Jókai-téri helyiségében tegnap 
este tartotta a BT országos évi 
közgyűlését. A  közgyűlésen az 
MLSz nevében Kenyeres Árpád 
főtitkár jelent meg.

Ries dr. elnök nyitotta meg a 
közgyűlést, majd Ábrái dr. főtit
kár tette meg az évi jelentést. 
Később a vidék nevében P feiffer 
Márk, a délnyugati kerület el
nöke szólalt fel. Kérte, hogy a 
vidék is kapjon helyet az orszá
gos elnökségben, majd sérel
mezte azt, hogy a vidéki bírók, 
akik vidéki profi meccseken ha
tárbíráskodnak, sohasem kapják 
meg rendesen a bírói díjaikat. Ez 
irányban intézkedést kér, hogy a 
helyzet javuljon.

Ezután került sor a válasz
tásra. Győzött a hivatalos lista.

Elnöknek egyhangúan válasz
tották meg Ries dr.-t. Társelnök: 
Kiss Hugó, Vámos Hugó (az 
utóbbi nem került választás alá).

Alelnök: Bacsó László, Klug
Frigyes, Salgó Imre, Schissler 
József és Vadnai Géza. Főtitkár: 
Ábrái Zsigmond dr. Pénztáros: 
Csillag Aladár. Ellenőr: Gellért 
György, Aufrichtig Imre, Biró 
Sándor, Galgóczi Jenő. Ügyész: 
Bálint László dr. Orvos: Banden 
burg József dr.

Amint látható,

A  rugby áldozatainak növekedő száma

mindjobban 
az igazi futball, a „soccer" 

feié fordítja 
Amerika érdeklődését

Saját tudósítónktól

kérdeztük Reiner Sándor-tds? 
tói.

Még nem végleges. Nem biz
tos, hogy Beretvás, vagy Steiner 
játszik-e. Beretvás van ugyan a 
csapatba állítva, de szeretnék már 
Steinert is játékba hozni. Beretvás 
még mindig panaszkodik vállsérü
lése miatt. Lehet, hogy tényleg 
Steiner játszik. Aztán készenlétben 
van még Győry is.

Ki helyett játszana?
Győry minden helyen használ

ható. Csatárt szokott ugyan játsza
ni, de hátvédnek is megfelel. Ha 
Bíró netán túl fáradtnak érzi még 
mindig magát, akkor helyette 
Győry játszik.

Sárvári gyógyszerei
Hogy áll ki majd a csapat, ha 

Sárvári beteg? —  tárgyalták az 
este az MTK-kaszinóban.

—  Már nem beteg. Rendbejött a 
gyomra. Bodánszky dr. kint volt ma 
délelőtt nála, megállapította, hogy 
játszhat.

__ ü g y ? . . .  És mondd csak kér
lek, nem tízpengősök voltak a 
gyógyszerek, amit a doktor magá
val vitt.

__ No csak azért modom, mert
régebben Sárvári ezt a gyógyszert 
szerette legjobban.

]m í történt Mátéffyval
Ez már Debrecenben történt. 

Tegnap levél érkezett a Bocskai 
vezetőségéhez. Mátéffy irta, a csa
pat balösszekötője. A játékos pa
naszkodik. Nincs pénze. Nem tud 
Debrecenbe jönni. Sőt mi több, 
holmiját zálogban tartják valahol 
adósság miatt. Még ennél is töbo. 
Mátéffyt magát is zálogban tart 
ják.

—  De miért nem írja meg, hogy 
hol van zálogban? —  töprengtek a 
debreceniek. —  Szállodában, vagy 
albérletben?.. .

Ki kell váltani —-  szavaztak 
sokan.

__ Csak aztán tavasszal o meg
váltsa be a reményeket, amelyeket 
hozzá fűzünk . . .

az elnökségben két új ember 
kapott helyet:

Bacsó László és Klug Frigyes. 
Az előbbi a vidéket képviseli 
majd az országos elnökségben.

Választottak ezenkívül orszár 
gos zsűrit, amely az országos 
ügyeket hivatott intézni.

Tagok: Fenyő Ernő, Gold-
scheider Miksa, Hajós József, 
Haranghy Gyula, Rácz Jenő, 
Szűcs Aladár. Póttagok: Békés 
Mór, Bendenritter Ferenc dr., 
Friedmann Jenő és Lipcsei Jenő. 

*
A BT díszközgyűlése ma dél

előtt fél 10 órakor kerül sorra. 
(Mária Valéria-utca 12.)

AMADÉM* SPOI 
KIN CSE

A  nevezési d í j
Magyarország rendezte meg 

1929-ben az asztali teniszvilág
bajnokságot, természetesen a 
magyar versenyzőgárda majdnem 
teljes számban benevezett. . Volt, 
akit a szövetség hivatalosan jelen
tett be, volt, aki saját költségen 
nevezett készpénzzel vagy —  hi
telbe.

A  Szegedi— Réthy pár is akart 
indulni a férfipárosban. Réthy be 
is fizette a rá eső nyolc pengőt, 
de Szegedi gondolkodott.

—  Hátha nehéz ellenfelet ka
punk . . .  Nem  ér meg annyi pénzt, 
hogy rögtön kiesünk . . .

Örülhetett is pénzének a sorso
lás után, mert a világbajnok- 
párral, az osztrák Liebsterrel és 
Thummal kerültek össze. A  ren
dezők a sok munka közben nem 
értek rá arra, hogy ellenőrizzék, 
ki nem fizette be a nevezési díjat 
és egy este felhangzott:

—  Hármas asztal: Liebster,
Thum— Szegedi, Réthy!

Szegediék  lerohantak a néző
térről, potyára játszani. . .  És 
megszületett a világbajnokság 
egyik legnagyobb meglepetése: a 
magyarok kiverték a világbajno
kokat! Verejtékesen fogadták a 
fiúk az üdvözléseket és Szegedi 
elhatározta, hogy másnap reggel 
első dolga lesz befizetni a nyolc 
pengőt.

Tényleg magával is hozta a 
pénzt, éppen az iroda felé igye
kezett, amikor visszahívták ját
szani. Újból párosmeccs követke
zett, ez elhalasztotta a fizetést. . .

Elhalasztotta . . .  végleg. Mert 
a Szegedi— Réthy pár csendben, 
hangtalanul kiesett. . .  
W V W W V W W V W W W W A W

Koroaolvák'
ródlik, «flt, 
minden Wle

—  ii —  gyáitni&ny.
Kerékpárok, varrógépek, újak és hasinknak le- 
szállított árban. Eladás, vétel, csere. Nikkele
ié?, élesítés. Javítás U éra alatt. Eaaenleld 
mősterésznél. Vili., Dobozi-utca 7-á. Teleion- 

Mvó József 381-52.

Kees Rocks, január. 
„Jonny bizonyos izgatottsággal 

gondolt a délutáni college-mérkő- 
zésre, amelyen az ő főiskolájának 
csapata volt az egyik résztvevő 
és ő volt csapatának egyik leg
jobb játékosa. Még az se vette el 
kedvét, hogy az édesanyja nem 
tudott adni neki tíz centet, amibe 
a villamosjegy kerül a pályáig. 
Édesapja ugyanis már egy éve 
nem dolgozik, mert most már az 
Egyesült Államok is érzik a nagy 
világválságot.

„Nem baj! Majd megy gyalog. 
Háromra odaér és csak akkor 
kezdődik a futballmérkőzés, ami 
alatt itt a rugbyt értik. Tizenhat 
esztendejének minden életkedve 
beleömlött azokba a ruganyos lé
pésekbe, amik egy-kettőre le- 
küzdték a hétmérföldes távolsá 
got. Egész úton fülébe csengtek 
az edző szavai:

Ebbe a mérkőzésbe mindent 
bele kell adni!

És a másfélórai gyaloglás 
szinte elrepült, hiszen közben 
eszébe jutott a kis leányismerőse 
is, aki majd a tribünről fogja 
szívszorongva követni a játék 
menetét.

„Megérkezett, felöltözött, ki
vonult a csapattal.

„Megkezdődött a játék. Jonny 
már az első negyedben hatpon
tos vezetést biztosított csapata 
számára. Szép lefutása volt, ez a 
rugbyben a „touch down” . Pár 
pillanat múlva újra nagyszerű 
helyzet kínálkozik. Újabb „touch 
down” -ra van kilátás. Jonny ro
han, de az ellenfél most már na
gyon vigyáz rá. Hatan vetik rá 
magukat és a nyolcezer néző elis
meréssel adózik a remek szerelés
nek. A gomolyag lassan feloldó
dik, a heverő játékosok felállnak, 
csak Jonny marad fekve. Úgy kell 
kivinni a pályáról.

„Nem feltűnő dolog, sűrűn elő
fordul. Jonny csapata megnyerte 
a mérkőzést.

„Jonny már csak a másvilágon 
tudhatta meg ezt az eredményt, 
mert miközben a kórházba szállí
tották, kilehelte fiatal lelkét. Más
nap négysoros hírben számoltak 
be a lapok arról, hogy ez és ez a 
játékos szombaton délután rugby- 
mérkőzésen nyakcsigolyatörést 
szenvedett és meghalt.

„Vidáman gyalogolt hét mér
földet, hogy fiatal életét dobja 
oda egy brutális sportnak.”

ben igyekszik megvédeni az eddig 
divatban volt sportágakat. Cleve- 
land, Pittsburg, Chicago állandó 
futbalközönsége minden városban 
megüti már a tízezret. Ez _ ame
rikai szemmel nézve még kicsiny 
szám, de folyton nő, a nézősereg 
folyton szaporodik.

A rugby veztői ankétokat ren
deznek, módosítani akarják a sza
bályokat, hogy ezzel elejét vegyék 
annak a mészárlásnak, ami itt a 
sport cégére alatt folyik. ^Persze 
ankétokkal nem jutnak előre egy 
lépéssel sem. A rugby azért so
káig nagyüzem marad. Minden 
főiskola sportéletének legfőbb  _ jö 
vedelmi forrása. De már nincs 
messze az az idő, amikor a soccer 
is elfoglalja Amerika sportéleté
ben azt a helyet, amire belső ér
téke predesztinálja.

Akkor majd az eddig itt járt 
európai csapatok újra jöhetnek. 
Hungária, FC Madrid, Uruguay 
válogatott, Glasgow Rangéra! 
Mind feledni fogják az egykori 
deficiteket.

M .  Z .

Ez lehetne egy novella. Novella 
szomorú befejezéssel. De nem az. 
Véres valóság. Jonny volt az őszi 
szezón harminckettedik áldozata. 
Azóta ez a szám hatvanháromra 
emelkedett. Mind a rugby áldo
zata.

Az amerikai közönség is kezdi 
azonban már unni a „csendes 
muzsikát” . Ha valaki ugyanis a 
nyakát töri, az amerikai így szól 
„game is over and now comes 
’the slow-music". A  játéknak vége, 
jön a temetés (a csendes mu
zsika).

Északamerika is halad —- las 
san, de biztosan —  az igazi fut 
ball (itteni nevén: soccer)  meg
ismerése felé. Ezt a játékot pedig 
csak meg kell ismerni, hogy már 
meg is szeressék.

Beszédes biz-onyíték: Pittsburg - 
bán már hozzákezdtek annak 
a sportpályának megépítéséhez, 
amely egyedül a soccer-futball 
céljaira készül. Ez lesz az első 
ilyen nemű pálya az egész Egye
sült Államokban.

Hogy a többi sport vezetői 
mennyire veszélyesnek tartják a 
futball térfoglalását, igazolja az 
a cikksorozat, ami neves sport
vezérek tollából folyik mostaná
ban és amelyik a futballal szem-

Az MLSz élére csonka elnökséget
készül állítani a jövőheti rendkívüli 
közgyűlés. Háromtagú elnökséget 
akarnak összeállítani a fővárosi ama
tőrök, a vidéki amatőrök és vidék 
reprezentánsából. Az ötletért a 
BLASz vezérkarának kell vállalnia a 
felelősséget. Eddigiek szerint a pro
fiknál Csányi József dr. társelnöknek 
ajánlották fel a tisztséget, de Csányi 
dr. elhárította magától a megtisztel
tetést. A BLASz — hír szerint — 
t. Fischer társelnököt készül kikül
deni erre a posztra. A  vidék még 
nem nyilatkozott.

Kovács Mihályt elnökségének tíz
éves jubileuma alkalmából az MLSz 
a Magyar Kupa kicsinyített másával 
ajándékozta meg. A kis kupát Ro- 
senberg Emil dr. adta át a KöLASz 
csütörtöki díszközgyűlésén. A Nyu
gati LASz díszes plakettet, ószövet
sége pedig cigarettatárcával lepte 
meg az ünnepeltet. Kovács Mihály 
arcképét is megfestette a KöLASz* 

Kármán, akit az Újpest Jakubeért 
a pénzösszegen kívül a Somogynak 
ad, húzódozik a Kaposvárra való le* 
költözéstől. Értesülésünk szerint rö
videsen áthidalják az akadályokat, 
Kármánt anyagilag kárpótolják s így 
mégis a Somogy játékosa lesz.

Az UTE már gondoskodott ellenfélről 
a jövő hétre is. Mához egy hétre a 
Megyeri-úton játszanak az újpesti** 
a RUAC-cal edzőmérkőzést.

Stáhl, a TLK balszéisóje, akit 
porcleválással operáltak, már elhagy
ta a szanatóriumot, de játékára csak 
húsvét után lehet számítani. Helyet
tese Schmiedt vagy Jager II. les*.

Müller, a Terézváros kapusa a 
sipcsontján megsérült a vasárnapi 
meccsen. „

A M O V E  országos közgyűlését 
kedden tartotta székházában Pet- 
róczy István elnöklete alatt. A  
beszámolók kapcsán, a MOVE 
sportalakulatainak működéséről 
a következő fontosabb adatokat 
érdemes kiemelni. A labdarugó 
liga 56 működő egyesülettel mű
ködik és közel 4000 igazolt játé
kosa van. A céllövő egyesületek 
között az alig két éve alakult Má
tyás király LE viszi el a pálmát! 
909 ponttal első helyen végzett »  
munkastatisztikában. A  vitorlázó 
repülőknél kimagaslik Formanek 
Lajos 2 óra 8 perces időtartam- 
rekordja, amelyet egy egészen 
elavult gépen ért el. A  birkózás
ban is már előrenyomulnak a 
MOVE-versenyzők, különösen * 
vidék (Karcag, Cegléd) ért el 
máris szép eredményeket ebben i  
sportágban.

Kaposvárott nagy szeretettel vár
ják Kármánt s bíznak abban, hogy 
miként Köves, Serényi, Jakube és 
Tunyoghy, ő is a legjobb futballis
táink sorába fejlődik a Somogynál.

A Sabaria a nagy hideg miatt nem 
tartja meg a mára kitűzött edzést.oan es ameiyiK a iuuj;ina.i u-1 ,
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Tö v é i tart a pozsonyi

jálékosexport
Most Kocsis ÜL byvoite e! 

a prágai közönséget
—  Saját tudósítónktól —

Pozsony, január 30.
Pozsonyban mindig igen jó fut

ballistaanyag volt. Innen került ki az 
első vidéki válogatott Nimsee sze
mélyében. Különösen a háború utáni 
időkben lendült fel Pozsony futball- 
sportja és sok neves játékost nevelt. 
Itt van Bulla, aki éveken át a Vien- 
na egyik legjobb embere volt, Csam- 
bal, aki a Slavia válogatott játékosa 
s akit legújabb hírek szerint Újpest 
kíván megszerezni. (Csambal már 
régóta Budapestre vágyik, de a 
Ferencvároshoz szeretett volna kerül
ni. Ott azonban közben leszerződtet
ték Sárosit s így Csambalra már nem 
volt szükség. Ügy látszik elfelejtet
ték, hogy Csambal nem is annyira 
közép fedezet, mint csatár, hisz Po
zsonyban és Teplitzben is éveken át 
csatárt játszott).

Sokan kerültek Csehszlovákia _ né
met vidékeire, mások Svájcba, 
Újabban ismét Teplitz szerzett ma
gának pozsonyi játékost: a Ligeti 
Kocsis 111. nevű válogatottját.

A Teplitzer FK vasárnap a Sparta 
ellen játszott s a prágai lapok egy
értelmű közlése szerint) Kocsis III. 
volt a mezőny legjobb csatára — ami 
bizonyára sokat mond, amikor a dé
delgetett Sparta volt az ellenfél.

A Pondelni List (Scheinost lapja) 
következőket írja Kocsisról:

,Jt csapat legjobb embere Kocsis 
volt, aki raffinált testcseleivel, nagy
szerű driblingjével és feltartózliatat- 
lan kitöréseivel többször kiváltotta a 
közönség tapsviharat. Állandó veszélyt 
jelentett a Sparta kapujára és a 
Sparta hátvédei csak ritkán tudtak 
feltartóztatni. . . ”

Már az a veszély fenyegette Po
zsonyt, hogy újabb játékost veszít. 
A  prágai DFC ugyanis a Ligeti ki- 
váló hátvédjét, Meidlingert akarta 
megszerezni. A legújabb prágai lap
jelentések szerint ez  ̂ a  ̂ terv ̂ meg
hiúsult és most más hátvéd után néz 
a DFC. A pozsonyiak remélik,_ hogy 
nem náluk kutatnak az erősítésért. . .

^pP3zEM *-E
Az angol amatőrfutball is

él és virágzik
A profifutball mellett az ama

tőrfutball is virul Angliában. Az 
Amatőr Kupa küzdelmei már ja
vában folynak. Meglehetősen 
egyenlőtlen játékerejű csapatok üt
köznek meg egymással, erre vall a 
sok nagy gólkülönbségű eredmény. 
Ilford 10:2-re győzött Worthing 
ellen, Wycombe Wanderers 7 :2-re 
az Epsom Town ellen. Dulwich 
Hamlet pedig Cambridge Townt 
verte T:l-re. A legközelebbi for
duló február 6-án lesz. A favori
tok közül a Wycombe Wanderers 
Yorshire-be utazik, Dulwich Ham
let pedig a már sokszor döntőbe 
jutott Stocktont kapja ellenfél 
gyanánt.

Az amatőrfutball két előkelő 
együttese, a Casuals és a Cambrid
ge egyetemi csapat játszott leg
utóbb egymás ellen. A Casuals 
2 :l-es  győzelmét sokban segítette 
elő a szerencse. A világoskék egye
temiek fölényének jegyében folyt 
le az első negyedóra, de ekkor 
Grant kapusuk kificamította a 
karját, ki kellett állnia. Helyére a 
középcsatár Cooper vonult vissza, 
aki egyetlen gólját rúgta eddig az 
egyetemi csapatnak. A csonka diák
csapat persze visszaesett-és nem 
tudta megakadályozni az egyenlí
tést, majd a győztes gólt sem, ami
nek az volt az érdekessége, hogy az 
ex-cambridge csatár, Fábián, a 
Casuals csatára szerezte meg.

A Corinthiánok legutóbbi ellen
fele a repülőtisztek csapata volt. 
A  Corinthiánok 4:2-s győzelmüket 
főként Cornelius tengerészhad- 
nagynak köszönhetik, aki egymaga 
három gólt lett. Ennek az ered
ménynek pedig az a pikantériája, 
hogy a repülők két nappal később 
az amatőrválogatott csapatot győz
ték le 3 :l-re.

A Corinthiánok húsvéti túrater
veit, amik a kontinensről szövöget
tek álmokat, a font árfolyamesése 
eltemette. A Corinthiánok Íror
szágba látogatnak el húsvét táján.

Kmmmmmmmmmmummmmmmmmmm
Szabó II., a „33“-as csatársor 

tankja még az őszi szezónban szer
zett sérülését sínyli és így szereplé
sére a legjobb esetben, is csak egy 
hónap múlva lehet számítani,

A BÁRT ma délelőtt 10 órakor ba
rátságos mérkőzést tart a pozsonyi
úti pályán első és második csapatai 
között.

A MOVE-bírók csütörtökön érte
kezletet tartanak.

*A Ferencvárosi Vasutasok Sport
köre felhívja azokat a vidéki vasutas 
kartársakat, akik a sportkör színei
ben a futballozást vagy tornát ver
senyszerűen akarják művelni, hogy 
címüket, személyi és szolgálati ada
taikat eddigi sportműködésük ismer
tetésével együtt közöljék a sportkör 
vezetőségével. Budapest, Gyáli-út 
15/b.

Lévay és Kocsis, az Elektromos
TE két jelessége rendbejött és már 
sorompóba áll a mai mérkőzésen.

A PMTK következőkép választotta 
meg a tisztikarát. Díszelnök: Kiss
Jenő. Ügye vezető: Pintér Sándor.
Titkár: Staudinger Ferenc. Pénztá
ros: Laudis Ferenc. Intéző: Haár
Simon. Helyettes intéző: Pintér
Gyula. Jegyző: Hommer Kálmán.
Klubkapitány: Pollacsek József.

Vasinak-e 
a Davis Cup-ben 

esélyeink
*— Saját tudósítónktól —

Az idei Davis Cup-sorsolás — noha 
a Davis Cup-sorsolásban úgynevezett 
„kivevés” nincs — általánosságban 
igazságosnak mondható, bár az Euró
pai zóna felső fele minden bizonnyal 
erősebb, mint a második fél. A felső 
ágban van Magyarország, mely Finn
országgal kerül össze az első for
dulóban s azt hazai pályán biztosan 
fogja verni, A  finnek legjobbjai: 
Grahn, Granholm és Groterafeld. A 
második fordulóban Írország ellen 
alkalmasint Írországban kell játsza
nunk, ami — tekintettel az ottani 
gyeppályák szokatlanságára — Íror
szág győzelmi esélyeit tolja előtérbe. 
Mindazonáltal ezt a mérkőzést meg
lehetősen kiegyenlített esélyűnek kell 
tartanunk, sőt — ha idehaza játsza
nánk az irek ellen — a mi esélyeink 
volnának nagyobbak Rogers és 
Mc Guire ellen. (A  helyválasztás kér
désében a szabálymagyarázatok el
térnek egymástól. Szerk.)

A felső negyed győztese Anglia 
lesz, a második negyedé — melyben 
mi is játszunk — valószínűleg Cseh
szlovákia. A harmadik negyedben 
Olaszország és Spanyolország vív 
majd heves harcot az elődöntőbe ju
tásért s itt a kitűnő Maier és De 
Stefani harca döntő lehet. _ Az alsó 
negyedben Japán győzelmét aligha 
akadályozza meg valaki.

Az elődöntőben Anglia nyer fent, 
Japán lent, tehát a döntőben a favo
rit angoloknak Japánt kell legyőzni.

A két amerikai zónából az USA 
csapata kerül ki győztesen, bár aj 
újra küzdelembe lépő Ausztrália eset
leg zavart okozhat.

Az amerikai és európai győztes 
összecsapása eldönti, hogy az ameri
kai fiatalok Vines-szel az élükön erő
sebbek-e a Perry—Austin angol ket
tősnél. A védő Franciaországnak — 
akár Angliával, akár Amerikával 
kerül szembe — igen nehéz dolga 
lesz.

A sorsolás után még azt kell meg
állapítanunk, hogy a jelentkezett or
szágok létszáma 1931-hez képest nem 
mutat csökkenést. Tavaly is pontosan 
ugyanennyi ország nevezett, azaz 30. 
Igaz ugyan, hogy akkor az európai 
zóna 24 főből állott s a két amerikai 
zóna kisebb volt.

Brémában a német fedettpálya te
niszbajnoki versenyek már a döntőkig 
jutottak. A férfiegyesben Landry 
(Franciaország) és Oestberg (Svéd
ország), a tavalyi és tavalyelőtti győz
tes, a női egyesben a német Hilde 
Krahwinkel és a német Hammer, a 
vegyespárosban pedig a Hilde Krah
winkel—dr. Dessart és a svéd Fick— 
Oestberg pár küzd a bajnokságért. A 
férfipáros döntőjének egyik résztve
vője a dr. Dessart—Oestberg pár.

Ma délelőtt lesz a kosárlabda-baj
nokság harmadik fordulója a Nem
zeti Tornacsarnokban.

Rinner, Wessely és esetleg Ja* 
nausch olimpiai kiküldetését vették 
tervbe az osztrákok. Ha elmennek, a 
július 17-i bécsi osztrák—csehszlovák 
és az augusztus 7-i magyar—osztrák 
mérkőzésen nélkülük kell szomszé
dainknak kiállaniok. Ezen a két vá
logatott viadalon kívül Olaszország 
és Svájc ellen készülődnek az osztrá
kok.

Tűzzel-vassal ítélt 
a francia szövetség a legújabb 

Ladoumegtie-iigyben —
csak m ég Ladoumeguet nem bántották

— Saját tudósítónktól —
A világ legjobb középtávfutójának 

sok baja' van a szövetségével. Igaz, 
hogy ő sem respektálja túlságosan a 
szövetség urait és szabályait, de eb
ben csak a többi kiemelkedő atléta
zseninek, egy Nurminak, Hoffnak, 
Peltzernek, Barbutinak, Paddocknak 
példáját követi. Ezekben az összetű
zésekben mindúr az volt a rendszer, 
hogy ha a szövetség erélyes volt, 
akkor az atléta és az ő eltiltása által 
a sport, ha pedig nem volt erélyes, 
akkor az amatőreszme húzta a rövi- 
debbet

Ez a legújabb Ladoumegue-eset 
valahogy vázlatosan úgy fest, hogy 
tavaly a francia világrekorder elin
dult Le Havre-ben és 1500 méteren 
kívül az évben egyetlen 5000 méte
res versenyét is lefutotta. Egy ki
csit csodálkoztunk, hogy miért fut 
5000-et és miért éppen Le Havre-ben, 
de azután napirei^jjre tértünk a do
log felett.

A francia szövetség azonban nem 
nyugodott meg ilyen könnyen. — 
A népszerű „Julot“ sok borsot tört 
már a szövetség orra alá és a 2FA 
az olimpiai bizottsággal is hadilábon 
áll. Egy csapásra két legyet akart 
tehát ütni és megkezdte a nyomozást 
a le-havroi verseny ügyében.

A nyomozás meglepő eredményre 
vezetett. A szövetség megállapította, 
hogy a verseny „tiszteletdíja“ egy 
értékes poreellán étkészlet volt, eh
hez azonban csak kerülő úton jutott 
Ladoumegue.

Az ő indulásáról ugyanis egyesüle
tének, a CASG-nak atlétikai szak
osztálya tárgyalt és az úgy egyezett 
meg a le-havrei egyesülettel, hogy

Ladoumegue Indulásáért 6000 
frankot fognak fizetni.

Ezt a pénzt a CASG meg is kapta, 
de ez állítólag Ladoumeguehez ke
rült és innen származik az étkészlet,

mint tiszteletdíj.
A szövetség erélyes kézzel igyeke

zett rendet csinálni. A CASG-t (egyik 
legnagyobb francia atlétaegyesület) 
törölte a tagok sorából és verseny
zőit azonnal igazolja más egyesü
letbe. A Havre AC működési jogát 
október 15-ig felfüggesztette. Puy 
és De Suoza urakat, akik a két egye
sület részéről az ügyet tárgyalták, 
örökre kitiltotta. Egyedül Ladoume
gue esetében nem tudott döntést 
hozni, mert ő ragaszkodott hozzá, 
hogy szembesítsék a verseny rende
zőivel, egyébként tagadta, hogy bár
miben is vétett volna az amatőrség 
ellen. A szövetség az ő ügyében foly
tatja a vizsgálatot — aminek ered
ménye a „hajsza" ellen felzúduló 
francia közvélemény nyomása alatt 
bizonyára negatív lesz —, de ennek 
befejezéséig Ladoumegue verseny
zési jogát felfüggesztette.

Beszélő számok. A német atlétikai 
szövetség összeállította az idei ver
senyek statisztikáját. Ennek tanúsá
ga szerint 1931-ben 22 nemzetközi,
67 országos, 154 kerületi, 524 alke- 
rületi, 558 helyi és klubközi és 49 
nagy stafétaversenyt rendeztek Né
metországban. Ezeken összesen 
135.407 férfi és 16.687 női, valamint 
77.518 ifjúsági indulás történt. Csak 
tájékozásul jegyezzük meg, hogy 
eszerint Németországban 1931-ben 
több női versenyző indult atlétikai 
versenyen, mL-it nálunk férfi.

Ma délelőtt 11 órakor az MTK é« 
az UTE rendez újonc, mezei ver
senyt. Előbbin 19 évet be nem töltött, 
utóbbin bármely korosztályú kezdők 
indulhatnak, ha még nem indultak 
versenyen és nem tagjai más egye
sületnek. Jelentkezni a helyszínen le 
hét az MTK, illetőleg az UTE-pá- 
lyán.

Az MKSz első idei tanács
ülése megválasztotta 

bizottságait f
A  kerékpáros szövetség 1932. évi 

tanácsa pénteken tartotta első 
ülését a Millenárison. Ezen az 
ülésen az egyes bizottságok válasz
tása állott az érdeklődés közép
pontjában.A választás eredménye: 

Versenyintézőbizottság: Stei-
ner, Neumann, Boldogh, Csutorás, 
Németh, Schwartz, Eigner.

Fegyelmi bizottság: Hauser,
Szabó, Szalay, Kovács, Borossi, 
Vass, Borbás, Balázs.

Gazdasági bizottság: Kirch-
knopf dr., Szmik, Leitgib, Vass dr., 
Rosinelli. Bálint, Bathó, Pflaumer.

A közgyűlés
Az MKSz vasárnapi rendes tisztújí

tó közgyűlése felette nívós és tartal
mas volt. Komoly, építő beszédek, ér
tékes előadás, békülés és közeledés a 
vidékhez, az adott munbaterv a meg
jelentek higgadt méltósága: mindezek 
a jelenségek azt bizonyítják, hogy 
nemcsak a kerékpársport, de a kerék
páros parlament is fejlődik. Fejlődik, 
mégpedig örvendetesen, letagadhatat- 
lanu'l, „rekordot javítón” . Négy esz
tendővel ezelőtt történt, hogy a par
lament nem kevesebb, mint 10 órát 
ülésezett s kevesebbet intézett, mint 
most vasárnap, midőn a tanácskozás 
csupán öt órát vett igénybe. Hát ez 
rekord. Fegyelmet jelent, önuralmat, 
egyebakarást.

A kedélyek csak egyszer lobogtak 
fel. Amikor az országos kapitányi vá
lasztásra került a sor. Mind a két fél 
meglehetősen nagy tábort mozgósí
tott. mindkét fél népszerűsége^megle
hetősen nagy. így aztán a választás 
valóságos közelharc jelleget öltött, az 
ellenfelek fej-fej mellett küzdöttek s 
csak az utolsó pillanatban billent 
Neumann javára a mérleg. Hat sza
vazattal előzte meg Steinert s ezzel 
el is döntötte a szövestégi kapitány 
személyi kérdését.

A  választás rendben folyt le. Csu
pán néhány hívatlan prókátor banda
bandája keltett kínos visszatetszést, 
akik Steinert, annak tudta nélkül, úgy 
cupringereakedték fűnek-fának, hogy 
abban az esetben, ha a voksok reá es
nek, a kisegyesületek tömlősegélyben 
részesülnek. Neumann azonban, mond
ták a kortesek, mindezt nem vereked
ni ki a tanácsnál — tehát a kisegye
sületek jól teszik, hogy ha nem Neu- 
mannra, de Steinerre adják le szava
zatukat.

De még ezzel a tisztátalan kortes
fogással sem ért el eredményt a cup- 
ringerhad... Ez volt az egyetlen disz- 
szonáns akkord a közgyűlésen.

Színfényfestes. Az, irány új
szerű és egyben hagyományos meg
látásait fejezte ki Dongó György 
festészetében, mely herceg Ester
házy Mária mügyüjteményében is 
képviselve van.

Tájszintézis. A  Szépművészeti és 
Nantesi Muzeum, továbbá a ki
tűnő műgyűjtők (Lázár Béla, báró 
Kohner) vásároltak Karczag Zoltán 
bravúros műveiből, melyek egy
séges tájhangulatokkal excellálnak.

Csányi Lajos. Nagy sikere volt 
kollektív kiállításának (Független 
Művészek). Markáns tormalátás-, 
harmonikus színérzék emeli ki erő
teljes és őszinte pikturáját.

Foltkompozició. Jól harmonizált 
folthatások jellemzik Bacsa János 
műgyűjtőknél képviselt (Campbell 
afrikai konzul, Vilim  tornatanár) 
festészetét.

Olasz— magyar kulturkapcsola-
tok. Az olasz sajtó megértőén fog
lalkozott Popper Samu jelentékeny 
neoimpresszionísta festészetével, 
mely az ultra irány értékes leszűrő- 
dése. A művész a Független Mű
vészek ügyésze.

Tónushatások. A  londoni Royal 
Society o f Art és a Drezdai Városi 
Képtár jó] képviseli Sélley Sándor 
itthon is népszerű művészetét, mely 
közvetlen tónushatásokkal tűnik ki.

Vonalbravúr, Díszalbumai (Ro- 
thermere, Borah, kormányzói),
portréi és dijai kiemelik vitéz Pa
takit Ferenc művészetét, mely a 
Hadtörténelmi és Szombathelyi
Múzeumban is képviselve van.

K áldor László.

■ ;

A Budai Kerékpár Egylet
március havában mégis 
lebonyolítja az első ha
zai kerékpáros mezei 
versenyét!

— Saját tudósítónktól —

Sürgető, lelkesítő cikksorozatunk, 
mely a hazai kerékpáros mezei ver
senyek életrehívását javasolta, most 
végre mégis eredményre vezetett. A 
szövetségben ugyan nem. sokat ta
nácskoztak e kérdést dűlőre vivőn, 
annál termőbb talajra talált azon
ban a Budai KE vezetőségiénél, mely
nek egyik lelkes elnökségi tagja,

Tandary István tegnap be
jelentette szerkesztőségünk
nek, hogy az első magyar 
kerékpáros mezei verseny 
rendezését egyesülete magá
ra vállalja s azt legkésőbben 
március elején le is bonyo

lítja.
A kiírás váza, mint arról bennün

ket Tandary tájékoztatott, már el is

Dz olaszok mégis részt- 
vesznek a kerékpáros 

olimpián!
— Saját tudósítónktól —

Az olasz kerékpáros szövetség, az 
UVI elhatározta, hogy

12 válogatottját küldi ki

a losangelei kerékpáros olimpiára, 
nevezetesen: négy országúti, négy 
csapatüldözö, két repülő és két 
tartalék versenyzőt. A  válogatás 
nehéz munkája már április 24-én 
kezdetét veszi.

Az olasz kerékpáros szövetség 
egyébként úgy döntött, hogy az 
olimpián való részvételen kívül vá
ló gatottait feltétlenül starthoz állít 
ja a római világbajnokságokon is. 
Tekintettel azonban arra, hogy e 
két torna majdnem egy időpont

készült. A torna terepe
Budafok környékén

terül el, vízmosásokkal, meredek lej 
tőkkel, erdőrészekkel, árkokkal és 
országútszakaszokkal tarkított.

A  táv 18 km,
íelynek egynegyed része (a hajrás 
ész) országúira esik.
A Budai KE  újabb úttörő mun- 

ássága fényes bizonyítéka annak, 
ogy ez az egyesület milyen jelentős 
észt vesz ki magának a magyar 
erékpáros sport fejlesztésében. A 
JKE-nek köszönhető tudvalévőén a 
egyi bajnokság életbe hívása, vala- 
íint az egyre jelentősebb arányokat 
ilíiö többnapos országúti versenyek
r - ír r t ó io  A C

bán jut dűlőre, könnyen meg- 
eshetik, hogy Itália csupán a

második garnitúráját 
küldi a nagy tengerentúli csatára.

Manera 00 cm-es görgő után felál
lított egyórás bukósisakos világre
kordját az UCI megfelelő ellenőrző
közegek hijján nem hitelesítette és 
így az Aranykönyvben továbbra is 
Paillard neve szerepel, aki — mint 
köztudomású — 1930-ban 76.230 mé
tert futott egy óra alatt, hites ellen
őrök előtt.

Van Kempen eddig 59 hatnapos 
versenyt futott. A teljesített táv 110 
ezer kilométer. Van Kempen ezenkí
vül 819 nyilpályaversenyen is nye- 
regbeszállott s itt összesen 284.000 
km-t hagyott maga mögött! Csinos 
számoki

Moeskops kijelentette, hogy szögre- 
akaszja a kerékpárját s ugyanakkor 
sürgősen megkezdte tréningjét Pá
rosban. Az öreg fiú szereti magát 
sajnáltatni, s aztán nagyot ütni a 
riválisok fejéret
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Asszíria behozhatatlan előnyre lett 
szert az osztrák— magyar gyors- 
korcsolyázi verseny elei napján
Egyetlen futónk sem tudott győzni a kitűnő 
osztrákok ellen —  Wintner holtversenyét 
kéttized mp-es vereséggé mérték az idő
mérők —  14 fejetlen, vontatott rendezés
nem szolgált a korcsolyázó sport népszerű

sítésére
— Saját tudósítónktól —- 

Tegnap este került sor a II.
osztrák—-magyar gyorskorcsolyázó 
Mérkőzés első két távjára, az 500 
Meteres és, 1500 méteres futamok- 
*?• K magyar versenyzők a sprint- 
tavon egy héttel ezelőtt igen jóucu/ci
tormát mutattak s íg y . bíztunk 
benne, hogy ezen a távolságon si- 
f erül majd annyi előnyre szert 
tenni, amit 1500-on az osztrákok
®ajd nem szárnyalnak messze túl. 
Ez - - -r~ a reménység azonban szerte
foszlott. Kiderült .—  amire külön
ben pénteken figyelmeztettünk — , 
bogy az osztrákok gyenge hételeji 
teljesítménye nem igazi tudásuk 
tükörképe volt s hogy

ellenfeleink nagyszerű for
mában

állották starthoz. Ellenére annak, 
hogy legjobbjuk —  Riedl —  három- 
h°Pos betegség után szállt az 500 
meteres versenybe, még mindig 
bgyivasúnak mutatkozott Wintner - 
el> két társa pedig jobbnak ma- 

?yar ellenfelénél. 1500 méteren a 
gyengébb osztrák futó is jobb 

°t ért el, mint a lég jobbik rrva- 
fll/ar, noha Riedl nem is indult ezen 

tavon. (Igaz, hogy mi meg Kim- 
nerhnget nélkülöztük.)
5>so cd,s°  naP két távolsága után

°9.999— 299.066 pontarányban
Ausztria vezet..

Nem mehetünk el szó nélkül 
az°k mellett a

rendezési hibák
Jhellett, amik ezt a nagyvonalúnak 
•érkező versenyt elcsúfították. A 
untatott lebonyolítás, az elhúzott 

k egKyitó beszéd —  6 fokos hideg- 
f  j "  —  a bántóan rendetlen
 ̂ vbnulás, a versenyzők „kifa- 

Sjasztása”  az 500 méteres futás 
ott s az erősen közepes minő-

tív a -^ 9 —. esytől egyig olyan té- 
yez° ami nem szoigálhatja a 
yorskorcsolyázósport népszerűsé- 

_ 1 a közönség előtt. Az pedig 
jAor_havágó dolog, hogy ilyen 

fontosságú versenyen ne mér 
vagy ha már mémek: 

ání# bb ne hirdessenek ki —
, versenynél kéttized másod- 
Ver? e* különbséget! 
kQ-'-tVerseny lefolyásáról a követ- 

°ket jelenthetjük:

K ésés a kezdésnél, 
,6«r©sikerülf m egnyitás
l0* V A gyorspálya csak negyed 
tört * -fa kész, de még ekkor sem
b e lső k  rajta semmi. A  pálya 
lvá_> v jen végre két gyorskorcso- 

?, a‘l fel, az egyik osztrák, a 
]nr, J f , nia9y(lr zászlót tart. A vá
lik T°vtakat a zászlók mögé tere- 
« *  „V^bb szünet. Kínos. A  néző- 
teno1 bekiáltanak:

Rendezés!
g. kfost a megafónon Riedlt kere- 
iokk 0Sztrák bajnok azonban
a látia> hogy bentmaradjon

g Öltözőben. A ceremóniát

U ü vs?  ?y'órgVi Imre dr„ -  
mP„„í,z elnöke beszédet mond a 
h idpknon keresztül. A 6 fokos 
runlf u i Párazavas köszöntést vá- 
vatk ’ .,e'yette ötperces beszéd kö
vér'B!ilic',.^ agyarul és németül. A 
EzntfyZ°k remegnek a hidegtől. .. 
Maid n f  Himnuszok következnek, 
De .. ,ívonulás, mely rendetlen, 
mgg^a^^önség tapsolni akar, hát

®®0méter után A usztria  
2.3 ponttal vezet

Lpht indító elsőnek a Kimmerling 
j £  Párt szólítja rajthoz.

lövés t*kapja a küh5 Pályát, de a 
s a *U j  Kimmerling jól jön el 
el8nvt°r AUl6ban behozza a pályá
iéba Az egyenesekben azonban 

0011 remekül megy, utolsó fo r 

dulóját belső pályán futja s 5 mé
terrel biztosan győz.

Leban osztrák 46.6 mp. —  Kim
merling magyar 47.2 mp.

Következik Fritz Moser és Lind 
ner. Az első rajt nem sikerül, mind 
a két futó kiugrik. A másodiknál 
Moser jól indul, Lindner túlhajtott 
mozdulatokkal. igyekszik utána. 
Moser fölénnyel győz.

Moser osztrák 47.1 mp. —  
Lindner magyar 48.6 mp.

A legerősebb két futó követ
kezik: Riedl és Wintner. A két baj
nok.

Wintner kerül a külső pályára. 
Nagyszerűen kezd. Nyugodtan fut 
mikor az utolsó forduló közepén a 
külső pályán menő Riedl mellé ér, 
azt hisszük, hogy 10 méterrel győz. 
Wintner valamit el is húz, de Riedl 
ragyogó hajrában a célegyenesben 
újra behozza, sőt a célvonalon úgy 
látszik, mintha harmadkorcsolya 
hosszal előbb villana át az oszt
rák korcsolya.

A célbíró holtversenyt álla
pít meg,

de az órák így mutatnak: I. óra: 
45.6 —  45.8, II. óra: 45.6 —  45.8, 
III. óra: 45.8 —  46.2! Lehetetlen 
időmérés! A  döntnök —  Hans 
P feiffer  —  megállapítja, hogy az 
országokközti versenyben az idők 
jelentik a pontokat, tehát a mérést 
elfogadja.

Riedl osztrák 45.6 mp. —■ 
Wintner magyar 45.8 mp.

1000 méteres országos:
1. Schneller 1:43 mp, 2. Vida 

1:43.2, 3. Blazejovsky 1:43.8, 4, 
Erdélyi dr. 1:44.8, 5. Kakas éa
Hidvéghy 1:45.5, 7. Tóth L.
1:45.5, 8. Brodsky 1:46.8, 9. Bi- 
liary 1:47.3, 10. Bogschíitz 1:48.6, 
l i ;  Osterer 1:49.6, 12. Pataky
1:51.6, 13. Belházy 1:52.8, 14
Olaszy 1:55.8

magyar futónak több mint 30 
mp-cel kellene osztrák ellenfelét 
verni, hogy te hátrányt eltüntes
sük. Ez pedig lehetetlen.

A verseny befezéséül együttes 
indítással 3000 méteres országos 
versenyt futottak.

3000 m-es országos:
1. Hidvéghy 5:31.2 mp, 2. Pa

taky 5:32.4 mp, 3. Erdélyi dr, 
5:32.5 mp. A verseny komoly
ságára jellemző, hogy Erdélyi két 
körrel — később állt be a me
zőnybe.

Ma este fél 9 órakor
kezdődik a magyar— osztrák mér
kőzés 5000 méteres távja, mellyel 
kapcsolatosan 500 méteres országos 
és 500 méteres női verseny is lesz.

S z i l a s s y  N a d m e t  c s a k  b u k á s a  f ő s z *  
t o lt a  m e g  a  n e m z e t k ö z i  ftansor n ő i  
m ű k o r c s o l y á z ó  v e r s e n y  g y ő z e lm é t ő l

Pataky győzelme valószínű 
a junior Sériiversenyben

— Saját tudósítónktól —

1500 méteren teljes 
az osztrák fölény
(Amíg odakint az 1Ó00 méte

res országos versenyt futják, az 
öltözőben Kimmerling a heverőn 
fekszik. Rosszul van. Az öltöző
be bejön Levitzky dr. és Szent 
györgyi dr., akik intézkednek, 
hogy Kimmerling helyett Sóao» 
fusson 1500-on. Az osztrákok 
boldogan beszélgetnek egymás- 
közt . . . J ó  nekik . .  J  
Az 1000 méteres verseny után 

folytatódik a nemzetek közti mér
kőzés az

1500 métere**

távval. .  , _ .
Az el3Ő párban Vita fut Leban 

ellen. Az első körben együtt a két 
versenyző, aztán Leban elhúz s 
noha Vita a magyar futók közt a 
legjobb időt futja, nagyon kikap 
Leban ideje kitűnő!

Leban osztrák 2:28.6 mp. —  
Vita magyar 2:36.6 mp.

(Vitánál tévesen 2:36.1-et hír 
dettek ki.)

A  következő párnán Moser ked
vére veri Sógort.

Moser osztrák 2:31.1 mp. —  
Sógor magyar 2:38.4 mp.

Az utolsó párban fut Wintner. 
Benne sokan bíznak, de —  csalat
koznak. Wintner ugyanis a Rtedl 
helyett beugró Reitertől is súlyosan 
kikap. Ménti, hogy az első<forduló
ban botlott s hajszál hijján el 
esett.

Reiter osztrák 2:32.4 mp. — 
Wintner 2:37.4 mp.

A két táv pontjainak össze
gézése után:

Ausztria 289.999 pont. — ■ Ma 
»yarország 299.066 pont.

Ausztria tehát csaknem 10 pont
tal vezet, ami azt jelenti, hogy ma 
az 5000 méteres távon mindegyik

A z  olimpiai gyors- 
korcsolyázás össze
foglalt eredménye
Az olimpiai gyorskorcsolyázó 

versenyek tehát befejezést nyertek 
Az alábbiakban összefoglalva fel
soroljuk az egyes távok eredményeit

Becenevek

—  Tomboltak a hentesmester- 
nék a gyorskorcsolyázóbajnoksá
gon!

— Hogyhogy?
—  Első Pacal, második Kol

bász . . .

s egyúttal helyreigazítjuk azokat a 
hibákat, melyek a távirati értesí 
tésbe belecsúsztak.

500 méter:
1. John Shea USA 43.4 m-p, 2. 

Bernt Evensen Norvégia, 3. 
Alexander Hurd Kanada, 4. Frank 
Stack Kanada, 5. Willie Logan 
Kanada, 6. O’Neill Farrel USA.

(I. előfutam: 1. Stack Kanada 
44.3, 2. Shea USA, 3. Lindboe Nor
végia. II. előfutam: 1. Evensen 
Norvégia 45.3, 2. Logan USA, 3. 
Pedersen Norvégia. III. előfutam:
1. Hurd Kanada 44.9, 2. Farrell 
I$3A>.

1500 méter:
1. John Shea USA 2:57.5, 2. 

Alexander Hurd Kanada, 3. Willie 
Logan Kanada, 4. Frank Stack 
Kanada, 5. Jack Murray USA, 6. 
Herbert Taylor USA.

(1. előfutam: 1. Taylor USA 
2:49.3, 2. Stack Kanada, 3. Blom- 
quist Finnország, 4. Engnestangen 
Norvégia, 5. Evensen Norvégia. 
II. előfutam: 1. Shea USA 2:58,
2. Logan Kanada, 3. Ballan-grud 
Norvégia, 4. Flack Kanada, 5. 
Ishiuara Japán. III. előfutam: 1. 
Murray USA 2:29.9, 2. Hurd Ka
nada, 3. Staksrud Norvégia, 4. Ka- 
wamura Japán, 5. Kitani Japán, 6 
Lindberg Svédország).

5000 méter:
1. Irwi-ng Jaffee USA 9:40.8, 2. 

Edward Murphy UjSA, 3. Willie 
Logan Kanada, 4. Herbert Taylor 
USA, 5. Ivar Ballangrud Norvégia, 
6. Bernt Evensen Norvégia.

(I. előfutam: 1. Jafee USA
9 :51.6, 2. Baliandgrud Norvégia és 
Murphy USA holtversenyben, 4. 
Smith Kanada. II. előfutam: 1. 
Evensen Norvégia 10:10.4, 2. Tay
lor USA, 3. Logan Kanada, 4. 
Stack Kanada).

Szerencsétlenül 
.megválasztott idő
pontban tartották 
tneg a BKE férfi
éi női nemzetközi 
junior műkorcsolyá
zó versenyének sza
badkorcsolyázását. — 
A verseny kezdetét 
5 órára tűzték ki, 
amikor tehát már 

nincs világos, de sötét Kincs. De 
egyébként is, a délutáni 5 óra közön- 
ségszempontból sem alkalmas a ver
senyrendezésre. így történt aztán, 
hogy a lig  101) néző előtt futották le a 
szabadkoresolyá'zást. (Az iskolát teg
nap délelőtt tartották meg.)

Délután fél G órakor — félórás ké
séssel — szólították futásra a-z első 
hölgyversenyzőt. Ez Szilassy Nádin
ké volt, aki kitűnő iskolája után 
gyenge kürt futott. Bizonytalansága 
szokatlan és szembeszökő volt. 35 
mp-eel a befejezés előtt bukott, 
rándulást szenvedett s nem Is fejez
te be kürjét. Utána a bécsi Kleedor-

fer ügyesen, de kiforratlanul korcso
lyázott. Nyilas Vilmát is láttuk már 
jobban futni. Kertész Sári sok len
dülettel és muzikalitással mutatta 
be gyakorlatait s Weinwurm Béby i* 
jd benyomást keltett.

A nők után a junior férfiak ke
rültek sorra. A gabl-onzi Lesk lassú, 
lendületszegény futását a bécsi 
Eduard Scholdan lágy, de végig jó 
tempójú szabadborcsolyázása követte. 
A prágai Koudélka korcsolyázása 
egyelőre még nagyon kezdetleges. 
Tértük — egy-két kis bizonytalan
ságtól eltekintve — nagyszerű tudás
ról tett ismét tanúságot. Szendrő test
tartási hibái megint erősebben kiüt
köztek. A legfőbb kürt Pataky Dénes 
futotta, aki újra elbűvölte a közön
séget. Kiemelkedően legjobb tagja 
volt a mezőnynek. Időrendben utol
sónak Szekrénycssy futott. Lendülete 
a szokott nagy volt, de bizonytalan
sága ezúttal is kiütközött. Egyszer 
bukott is.

A verseny eredményét csak vasár
nap számítják s hirdetik ki.

az______
ScMz Lili áll a ma délelőtti 
nemzeiizi mükottsolvázáver- 
seny étdeklsídesének közép- 

p ütjian
•— Saját tudósítónktól —

A BKE kétnapos nemzetközi mű 
korcsolyázó-versenyének jelentőseb 
bik részére má délelőtt 11 órakor ke rül sor. Ekkor tartják meg a szenior 
férfiverseny szabadkorcsolyázását és 
a páros mükorcsolyázást.

A férfiverseny kötelező gyakorla
tait tegnap végezték el a® indulók: 
Vadas és Kertész indult magyar rész
ről, a külföldet a bécsi E. Erdős és a 
gablonzi O. Zappe képviselte. Ez a 
négy versenyző fut tehát a ma dél 
előtti szabadkorcsolyázáson Is.

A páros műkorcsolyázásban újra 
itt látjuk a páros műkorcsolyázás 
kitűnő exvilágbajnoknőjét, Gaillardné 
Scholz Lilyt, aki néhány évvel ez
előtt Ottó Kaiser oldalán nyerte 
sorra a versenyeket. Mostani part
nere Petter, akivel párban a párisi 
Enrópa-bajnokságon a Brunet- pár
mögött második lett .Gaillardné aVról 
nevezetes, hogy ő a leggraciőzebb 
„páros-hölgy". A Gaillardné—Petter 
pár erős küzdelmet vív majd az el
sőségért a kitűnő Gállá Lucy—Dillin- 
lier párral. A harmadik hely váro
mányosa a gablonzi Wundrakné— 
Zappe pár. Ennek hölgytagja nem 
más, mint Philipovich Ily, Dil inger 
Rezső volt partnere, aki Gablonzba 
ment férjhez, A Tusák Éva—Balázs 
dr. pár esetleg megszoríthatja a gab
lonzi kettőst.

ASZTALI

kecskeméti párt az UTE-kettős vert® 
ki. — Vegyespáros bajnok: Csányi
dr.—Tenner Lili KBAC, 2. Stern— 
Herger Gizi PSC, 3. Diamant—Schnee 
Margit PSC és Láng—Kónyi Piri 
PSC. — Ifjúsági csapatbajnok: KSO 
(Kemény, Neudert), 2. Bonyhád (Bó- 
lya. Paál, Nemes), 3. PSC (Kuti, 
Kiss, Garai). A kiváló kecskemétiek 
egy embert előnyül adtakl — Ifjú
sági egyes bajnok: Neudert KSC, 2. 
Kemény KSC, 3. Kővágó KPAC é* 
Kuti PSC. — Ifjúsági páros bajnok: 
Kemény—Neudert KSC, 2. Bólya— 
Paál (Bonyhád), 3. Géczy TIAC—Kő
vágó KPAC és Nemes (Bonyhádi- 
Fenyves NTVE.

Az Orosházai FC február 14-én 
plng-pongversenyt tart Orosháza baj
nokságáért Nevezni február 12-éig 
lehet.

■srr'"Vh:

Az olim piai féghokki- 
forna eddig lejátszott 

m érkőzései
I .  nap: Kanada— USA 2:1 (0:0, 

1:1, 1 :0 ). Németország— Lengyel- 
ország 2:1 (0 :0 , 1:1, 1:0).

II. nap: USA— Lengyelország 
4:1 (1:0, 2:0, 1 :1 ).

A BLKE Horthy Miklós-úti jégpá
lyáján ma délután 5 órakor bemutató 
műkorcsolyázó és nagyszabású jég 
ünnepély lesz.

A Wiener Eislauf Véréin jéghokki 
csapata tegnap Becsben a Prágai 
Lawn Teunis Cdub csapatával játszott 
s győzött 1:0 arányban (0:0), (0:0) 
és (1:0) részidőkkel.

Túlzás
—  Hogy túloznak ezek a jugo- 

szlávok!
— 'M ié r t ?
—  A Kispest elleni meccs gól

aránya is túlzott volt!

X  vidéki asztali teniszbajnokságok
a legnagyobb siker jegyében folytak 
le. A döntők kedden kerültek sorra 
s ezek során a legjobban a szegedi 
KEAC, a Pécsi SC és a Szombathelyi 
SE játékosai szerepeltek. Riedt és 
Sipos, a KSC két kiváló versenyzője 
nem indult, így a kecskemétiek kö
zül csak az ifjúságiak tudtak ered
ményt elérni. A verseny nyomán 
általános a vélemény, hogy a vidéki 
asztali tenisz-egyeduralom már nem 
az Alföldé, a Dunántúl már egyen
rangú ellenfél. Csapatbajnok: L
Szombathelyi SE (Liebermann, Cser- 
tán, Ungar), 2. Pécsi SC (Sárosy, 
Toldi, Stern), 3. KEAC (Csányi dr. 
Mezőffy, Tenner Lili). Az SaSE meg 
érdemelten győzött. — Férfiegyes 
bajnok: Liebermann SzSE, 2. Toldi 
PSC, .3. Mezőffy KEAC, 4. Handl 
(Bonyhád). Liebermann biztosan 
nyert, Toldi szívósságának és jó
idegeinek köszönheti jó helyezését 
Az ismeretlen Mezőffy a védő Csá 
ftyi dr. legyőzésével került a négyes 
döntőbe. — Női egyes bajnok: Ten
ne! Lili KEAC. A többi helyezésért 
pécsi hölgyek fognak játszani. A
védő Gál Magda KEAC nem indult, 
mert a világbajnokságon vett részt. 
Férfipáros bajnok: Sárosy—Toldi
PSC, 2. Csányi dr.—Mezőffy KEAC, 
3. Klein—Stelner UTE és Nyári—K ő
vágó KPAC. Nagyon szép verseny, 
a pécsiek szenzációs játékot mutat
tak. Az esélyes Steinherz—Dános

ü t  éves
az UTE kézilahdaszakosz-

tálya
—  Saját tudósítónktól —

Az UTE kézilabdaszakosztály idén 
ünnepli meg ötéves fennállását, mely 
alatt a szakosztály bővelkedett a si
kerekben és bebizonyította, hogy 
eredményesség tekintetében az elsők 
között van az egyesületben. 

öt évvel ezelőtt,
1927-ben alakult meg a* UTE 

kéziíabdacsapata.
Bajnokság még nem volt, sőt a kézi
labdát sem a mai formájában ját- 
•szották: csak hazennáztak hetes csa
patokkal. Két osztrák csapat látoga
tott el Budapestre abban az időben, 
bemutatót játszottak egymásközt é» 
a magyar egyesületek kedvet kaptak 
a kézilabdázásra, a tizenegyes csa
patokra. A következő évben már a 
bajnokságért folytak a küzdelmek, 
melyekben a® UTE elsőrangú szere-' 
pet játszott és játszik azóta is.

Két bajnokságban, 1928—29 és 
1929—39 csak harmadik tud 

lenni,
de a következő bajnoki év reorgani
zációja nagy sikereket hoz.

Ekkor állt a szakosztály élére 8 
mostani vezetőség, Fényes Elek el
nök, Schwarz Zoltán szakosztályi tit
kár és Speiser Imre intéző, aki kü
lönben tevékeny részt vett a szakoszr 
tály megalakulásában is. Az új veze
tőség lankadatlan szorgalommal lá
tott hozzá a szervezéshez Aschner 
Lipót elnök, Kis Zoltán főtitkár és 
Maros Oszkár „pénzügyminiszter11 
segítségével, A hatás hamarosan je
lentkezett:

az UTE bajnok lett 1939—Sl-ben!
Ez a siker újabb lendületet adott 

a szakosztály munkájának. Napról- 
napra több tagot számlálhat az 
utánpótlás kiváló. Nagy súlyt helyez 
a vezetőség a bajtársi szellemre, me
lyet a pezsgő társadalmi élet, a gya
kori összejövetelek, túneestélyek biz
tosítanak.

Az idei bajnokságban’, 1931—32-hen 
is helyt áll az UTE: az őszi forduló
ban második helyen végzett. Átme
neti állapot, mondják, az újabb baj
nokság felé. Még annyit, hogy öt 
éve játszik a csapatban Földes J£á- 
roly, Deutsch István, Deutsch Jó
zsef, Létay István és két kiváló vizi- 
pólózó: Németh János és László
Miklós.



Hőm!

m t i w s
A íasussvár! afszövefség 

szorosai kapcsolatot akar lé- 
tesífeni a magyar iölvfvókkal 1

A sportkapcsolatok Romániá
val talán az egyetlen labdarúgá
son kívül egyetlen sportágban 
sincsenek kiépítve. Szórványosan 
előfordult, hogy ökölvívók, bir
kózók, újabban korcsolyázók el
látogattak Romániába, de rend
szeres kapcsolatok felvételéről 
még eddig egyik sportágban sem | 
volt szó.

Ezen az elzárkózottságon akar I 
most rést törni a romániai ököl
vívó szövetség temesvári alosz
tálya. Meghívást küldött a MÖSz- 
nek és a magyar ökölvívókat te-1 
mesvári mérkőzésre akarja meg

Vasámap, 1932 február 7.

Jap án  úszói közül:
nyolcán ússzák a 400-at 

5.20-on belül,
öten a 2O0-at 2.22 körül,
négyen az 1500-at

20.40-en  belül, de van 
még egy sereg figye
lemreméltó eredmény

S mit tud Amerika?
— Saját tudósítónktól 

Egyik legutóbbi számunkban je
nyerni. Még a mérkőzés napjának lentettük, hogy a japán úszószövet- 
megállapítását is a MÖSz-re I ség január havában négyhetes 
bízza. Ezen a versenyen, amely I olimpiai úszógyülekezetet rendezett 
nemzetközi jellegű volna, 3 buda- Tokióban, amelyre harminc legjobb 
pesti, 3 belgrádi, 3 bukaresti és úszóját hívta össze. A próbaver- 
3 kolozsvári ökölvívó ellenfél seny, illetőleg az olimpiai tanfolyam 
venne részt, míg a többi mérkőző tegnap ért véget, annak sportbeli 
párok a temesváriak sorából ke-1 eredményeiről híreink még nincse- 
rülnének ki. nek, de lehet, hogy nem is lesznek,

A temesváriak ezt a mérkőzést . . . .mert a japánok ezeket az eredmé
nyeket nem szándékoznak egyelőre 
kikürtölni. A japán előkészületek 
egyik része a múlt év őszén zárult 
le a japán— amerikai úszóviadal 
után, amikor ők még egy olimpiai 

, , , , , , .próbaversenyt is tartottak széles
mérkőzés megrendezesenek a g °n" I úszóköröket mozgósítva. Ennek a 
dolata elöl. Úgy tervezi, hogy az próba verseny nek az eredményei 
első találkozást Szegeden hoznak szolgáltak alapul a januári úszó. 
letie, mint Temesvár Szeged | gyülekezet résztvevőinek kiválasz-

a rendszeres találkozások első I 
lépésének tekintik csak. A foly
tatását úgy képzelik el, hogy 
évente felváltva Temesvárott és [ 
Budapesten mérkőznének.

A szövetség nem zárkózik el a I

mint Temesvár- 
városközi mérkőzést. A keleti ke
rület legutóbb bizonyította be, 
hogy igen sok tehetséges ököl
vívója van, akik kisebb nemzet-

tásában. Hogy milyen gazdag 
anyag volt ez, mi sem bizonyítja 
jobban, mint az akkor, 1931 szep-

közi mérkőzésen is megállnák I ffp er éb en  elért eredmények ame- 
már a hpW üW  T .mnc „5v 0Urr I lVek Japant ma a világ első uszo-már a helyüket. Temesvár alig 
két órás távolságban van Szeged
től és így ez a városközi mérkő-

nemzeteként tüntetik fel.
Az eredmények, egyrészt össze-

zés alighanem nagv vonzóerővel Hasonlító anyagként, másrészt pe- 
birna úgy Szegeden, mint a re-\ álg “ ért, hogy megismerjük a los-
vans mérkőzés alkalmával Temes-1 an.?e JfSi °Iir?^la. vf í ? aT , JaPa  ̂
várott. A temesvári alosztály I bennünket is közelebbről érdé-

. . .  .  . . .  I I r / i l r t n l r  .  í v . .  a ! U  .  f  »  1 .  1 i. 1 1.második mérkőzését Budapesten, 
mint bánáti válogatott vívná 
meg. Ez alkalommal a második 
magyar garnitúra, amely alig 
gyengébb az elsőnél, lenne a* 
ellenfél.

Amerikai vélemény a német ököl 
vívókró!. William H. Murphy, az 
amerikai amatőr ökölvívók edzője, 
aki az elmúlt ősszel Európában járt 
a válogatott amerikai ökölvívócsa 
pattal, most nyilatkozott a német 
ökölvívókról. Murphy a többek között 
ezt mondja: „Rendkívüli benyomást 
keltettek a német ökölvívók, akik 
első európai startunkon 10:6 arány
ban vertek meg. Meg voltunk lepve 
mily nagyot fejlődött az európai 
ökölvívósport. Oly nagy léptekkel 
haladt előre ebben a sportban Euró
pa, hogy már tanulhatunk tőle. 
losangelesi olimpiai játékokon aligha 
játszunk majd nagyobb szerepet, 
mint Amsterdamban, ahol tudvalevő 
lég a könnyüsúlyban elért egyetlen 
második hellyel fejeztük be szereplé
sünket".

Szobolevszky Berlinben vereséget 
szenvedett. A magyar bajnok el
lenfele Dübbers német bajnok volt, 
akivel teljesen egyenrangúnak mutat 
kozott. Döntetlen eredmény jobban 
megfelelt volna az erőviszonyoknak. 
Ugyanekkor Camera a német nehéz
súlyú bajnokkal, Gühringgel mérkő
zött. A küzdelem ötödik menetében 
Gühring elcsúszott, bokáját ficam!- 
tóttá, úgyhogy a mérkőzést kényte
len volt feladni.

A bajor válgatott ökölvívók máso
dik olaszországi mérkőzésüket 9:7 
arányban vesztették el, Lombardia 
válogatott csapata ellen. A bajorok 
Desio és Kugler mérkőzésének ered
ményét megóvták és az ügyet a nem
zetközi szövetség dönti majd el vég
érvényesen. Légsúlyban Ausböck 
pontozással győzött Pomi ellen. Me- 
íi-s a bantamsúlyban biztosan verte a 
bajor Freit. Pehelysúlyban Schlein- 
koffer nagy meglepetésre csak dön
tetlent ért el Pademi ellen. Held a 
könnyüsúlyban biztosan győzött Cec- 
chi ellen. Desio győzött Kugler ellen, 
pedig a döntetlen a pontozó lapok 
állása szerint is megállapítható. Ezt 
a mérkőzést ezért meg is óvták a 
bajorok. Alessandrini a középsúlyban 
győzött Dirr ellen. A kisnehézsúlyban 
Schiller annak ellenére, hogy a har
madik menetben Donáti egyik sarok
ból a másikba hajszolta, döntetlent 
ért el. Nehézsúlyban Schweitzer dön
tetlenül mérkőzött Paris ellen.

kelnek és így alább jónak látjuk 
azokat közreadni.

Az olimpiai stafétára a próba
verseny eredményei nem fiatnak 
olyan ijesztően. Annál nagyszerűb
bek a 490 és az 1500 méteres úszás 
ragyogói idői s az ismeretlen te
hetségek tömege.

100 m gyorsúszás:

Ha most összevetjük a japánok 
eredményeivel az amerikai úszó- 
bajnokságok eredményeit, azt lát
juk, hogy vannak számok, ahol az 
amerikai úszók még minőségfö 
lényben vannak, de a japánok már 
veszedelmesen a nyomukba léptek.

Két bajnoki szám —  100 és 400 
m —  összes eredményei a követke
zők voltak:

100 m gyorsúszás:

Budai hegyek és környéke: Nincs sízésre alkalmas hó. 
Galyatető: 10— 15 cm.
Mátraháza-Kékes: 5— 15 cm.
Bükk-„Bánkut” : 15 cm.
Dobogókő: 8 cm.

Ausztriában:
Rax-Schneeberg: 75 cm, Schmittenhöhe— Zell am See: 80— 20 

cm, Kanzelhöhe: 40— 50 cm, Arlberg: 15— 50 cm, Mallnitz: 50 cm, 
Kitzbühel: 25 cm, Arthurhaus: 70— 110 cm.

Svájcban:
Árosa; 60— 80 cm, Davos: 60— 100 cm, Klosters; 50— 100 cm. 

Miirren: 15— 40 cm, Poníresina: 30— 100 cm, St. Moritz: 30— 50 
cm, Zermatt: 5— 35 cm.

Manuella Kalili 1:00.2
Majola Kalili 1:00.6
Hovland 1:01.8
Wiget 1:02
S. Kahanamoku 1:02
Osborne 1 :02.2
Schmiller 1:02.4
Crabbe 1:02.4

400 m gyorsúszás:
Crabbe 4 :59.4
Máj. Kalili 5:02
Wiget 5:04
Howland 5:10
Leedy 5:11.4
Mán. Kalili 5:13
Osborne 5:16
Clapp 5:18
Gilhula 5:19.4

Séta 1:01.4
Kátayama 1:01.6
Takaishi 1:02
Miyamato 1 :02.2
Matsuura 1:03.2
Bagami 1:05.2

200 m gyorsúszás:
Takaishi 2:18
Oyokota 2:20.4
Katayama 2:21.4
M igazoki 2:21.4
Matsuura 2:22.6
Sata 2:25.4
Katáoka 2:25.6
Ono 2:26.2

400 m gyorsúszás:
Takemura 5 :02.2
Oyokota 5:03.6
Chinen 5:06.6
Yasuda 5:07
Yoneyama 5:12.8
Susuki 5:12.8
Ono 5:17
Tanaka 5:20.4
Nagami 5:21.2

1500 m úszás:
Tokoyama 20:30.8
Makino 20:33
Susuki 2:33.4
Chinen 20:33.6
Tokemura 20:39
Tanaka 21:34.6

200 m mellúszás:
Tsuruta 2:53.4
Kőiké 2:53.8
Tsukahamara 2:57.8
Nagakawa 3:01.8
Matsumoto 3:02.8
Isono 3:03
Okushi 3:03.6
Arigata 3:05.4

100 m hátúszás:
Kavazu 1:12
Kiyokava 1:13
Susuki 1:14
Iriye 1:14.4

Brandeleer, a belga válogatott vízi
póló kapus ma Budapestre érkezik.
Brandeleer üzleti ügyek lebonyolítása 
végett pár napig Budapsten marad 
s hétfőn az ifjúsági válogatott, ked
den pedig a nagyválogatott, tréning- 
jén vesz részt.

A B) válogatott keret ma délután 
hat órakor tartja első tréningjét a 
Nemzeti Sportuszodában.

A PTE bomlása. Hosszú időn ke
resztül Csehszlovákia vezető úszó- 
egylete volt a Poszonyi TE úszószak
osztálya. Sok úszó- és vízipólóbajnok- 
ság dicsősége fűződött a régi pozso
nyi egylet nevéhez, most azonban ez 
csak a múlté lesz. Az egylet zsidó 
versenyzői, élükön Steinerrel, már 
régebben a pozsonyi Bar Koch-ba 
léptek, aztán Schmuck ment a prágai 
Spartába. A PTE válságának az oka 
egy, a vezetők és a versenyzők kö
zött kiélesedett ellentét, amelynél 
fogva most valamennyi úszójuk ott
hagyta az egyesületet.

Reingoldt, a finn Európa-rekorder 
vasárnap Helsingforsban a 100 méte
res mellúszásban 1:16.7 mperces új 
finn rekordot állított fel.

Ame Borg szárazon. Ame Borg 
hivatást választott és — boxmened- 
zser lett! Az bizonyos, hogy a me
nedzseléshez értett a hosszú svéd, 
magát legalább is igen jól mened
zselte. Világot is éppen eleget látott, 
talán a legtöbbet minden eddig sze
repelt úszó között. S ismerik is vi
lágszerte, összeköttetésért nem kel] 
szomszédba menni.

A tel-avivi zsidó olimpián a né 
met, osztrák és csehszlovák úszók 
nagy létszámban vonulnak fel. Egé
szen bizonyosan indul a pozsonyi 
Steiner is, akinek indulásával már el 
is dőlt a rövid távok világbajnoki 
címe.

Három ugrót akar kiküldeni a sí- 
szövetség Ponté di Legnoba. Kedden 
este ül össze a sportbizottság, hogy 
eldöntse, kiket küld ki az olaszok 
meghívására. (Három magyarnak 
teljes költségmegtérítést ajánlott fel 
az olasz szövetség.) A három ugrót 
a bajnoki verseny eredményei alap
ján akarják kiválasztani, s eszerint 
valószínű, hogy elsősorban Ványára 
és Kozmára esik a választás. A har
madik személy azonban — már csak 
a két Szepes elfoglaltsága miatt is — 
valamelyik fiatal tehetség lesz.

A MAC decemberi versenyét febr. 
13-án és 14-én rendezik meg, ha lesz 
arra alkalmas hó. A versenyt kiegé
szítették összetett számmal is. Ez fu
tásból. lesiklásból és ugrásból áll. A 
futóversenyt szombaton délután fél 3 
órakor, a lesiklást vasárnap délelőtt 
fél 30 és az ugrást délután 2 órakor 
tartják meg. A .régi nevezések nem 
érvényesek, újra lehet nevezni.

A sízők is keményen készülnek 
már Laké Piacidban, hiszen szerdán 
már megkezdődnek a síversenyek. 
Csütörtökön közös edzést rendeztek 
az európaiak a finnek kivételével. 17 
km-en a legjobb időt- a norvég Hovdc 
érte el 1:09:15-tel, mögötte 1:12:10

Nyesett labda
—  Kolar csupa nyesett labdák

kal verte meg Szabadost!
— Most -már nyeshetjük. . .

BIRKÓZÁS

A német úszószövetség is beállott 
a MUSz gratulánsai közé. A  főszö
vetség arról értesítette a MUSz-t, 
hogy január 30-iki ülése hivatalosan 
is elhatározta, hogy képviselteti ma
gút a MUSz díszközgyűlésén és 
.nagy örömet okozott a főszövetségi 

ülésen az a bejelentés, hogy Walter 
Binner szabadságot vehet magának 
arra, hogy a jubiláns díszközgyűlé
sen megjelenjék” . A levél közli, hogy 
már most megragadják az alkalmat, 
hogy szerencsekívánataikat kifejez
zék. A  25 év alatt, mint írják, a két 
szövetség között mindig meleg éa 
baráti volt a viszony, most további 
fejlődést és belső megerősödést ki 
yánnák.

alatt Vinjarengen ért célba, majd 
Kolterud 1:14:00 mp alatt. A közép
európaiak legjobbja az olasz Solda 
volt, aki l:17:40-et futott. Az 50 
km-es olimpiai bajnokságra készülők 
40 km-en próbálták ki erejüket. Öle 
Hegge 3:00:16-tal futotta a legjobb 
időt, Saetre 3:04:15-öt, Vestad 
3:05:15-öt, Haugen 3:06:22-t, Öle 
Stenen 3:07:30-at futott. Nem volt 
szerencséje a legjobb norvégnek, 
Rustadstuennek, aki egyik lécét el
vesztette és ezzel negyedórát vesztett, 
így 3:14:29 alatt ért célba.

A Magyar Turista Egyesület va
sárnap, február 7-én rendezi Zsem- 
bery-vándordíjas és házi síversenyét 
a Dobogókő környékén. Péntek este 
volt a nevezés; zárlat az MTE helyi
ségében, ahová 62 versenyző adta le 
nevezését. Start vasárnap délelőtt fél 
10 órakor a dobogókői menedékház
nál. Dobogókő és környékén 8—10 
cm-es hó van.

Laké Piacidból jelentik: Az olimpiai 
bob-pályán újabb szerencsétlenség 
történt. A belga csapat bobja az első 
hajtűkanyarban túlmagasan vette a 
fordulót, úgyhogy oldalt lecsúszott a 
pályáról és felborult. A versenyzők 
mind lerepültek a bobról, de csak 
egyikük szenvedett komoly sérülést. 
A  sérült versenyzőt azonnal beszállí
tották az olimpia-falu kis kórházába.

Ma délelőtt:
Szel ky-em  fékverseny

— Saját tudósítónktól —
A Vasasok Szelky Ottó-emlékver- 

senye, amelyet a tragikus körűimé' 
nyék között elhunyt bajnok özvegye 
javára ma rendeznek meg, túlnő 3 
szokásos birkózóversenyek keretén, 
A meghívott versenyzők között ott 
találjuk ugyanis mindazokat, a ver
senyzőket, akik ma a magyar bír- 
kózósport élcsoportját alkotják. Vi
lágbajnok, Európa-bajnokok és ma
gyar bajnokságokkal büszkélkedő 
versenyzők neve biztosítja a sikert. 
Olyan versenyzőké, akik nem egy 
kemény tusát vívtak már egymás
sal.

A verseny párosítása a következő: 
Légsúly: Imrei UTE—Gyarmati
Testvériség, pehelysúly: Zombory II- 
MAC—fehér FTC, könnyűsúly: Tas- 
núdy MAC—Kárpáti UTE, kisközép- 
súly: Hegedűs Bp. Vasutas—Rétháti 
MTE, nagyközépsúly: Tunyoghy FT0 
—Maróti Törekvés, kisnehézsúly: 
Papp dr. MAC—Fekete Postás és ne
hézsúly: Badó FTC—Varga BSzKRT.

A szabadstílusú verseny hívei is 
megkapják a maguk csemegéjét. Itt 
Keresztes olimpiai bajnok és Matúra 
magyar bajnok ad számot tudásáról.

Biztos győzelemre, véleményünk 
szerint, csak Papp dr., Tunyoghy ős 
Badó számíthat. Zombory és Tas- 
nády győzelme is valószínűbb, mint 
Fehéré, illetve Kárpátié. A többi 
mérkőzés sorsa azonban teljesen 
nyílt.

A mérkőzést ma délelőtt 11 órakor 
rendezik meg a Eoyal Orfeumban.

Nagykátán rendezték meg a Szol
nok—Nagykáta városközi birkózóver
senyt. A viadal a nagykátaiak 36:17 
arányú, megérdemelt győzelmével ért 
véget. Részletet ertdmények: Lég
súly: 1. Soós Nk., 2. Bodzsár Nk. — 
Pehelysúly: 1. Havancsák Sz., 2. Fe
kete Sz., 3. Szekeres II. Nk. — Köny- 
nyűsúly: 1. Szekeres I. Nk., 2. Szón 
Sz., 3. Jarabik Nk. — Nagyközép- 
súly  ̂ 1. Luzsányi Nk., 2. Gulyás Nk.,
3. Süveges Sz. — Nagyközépsúly: 1. 
Kiss Nk., 2. Ábel Sz., 3. Molnár Sz. 
— Nehézsúly: 1. Velkei Nk., 2. Lé- 
nárd Nk., 3. Bíró Sz.

A keleti kerület ifjúsági birkózó- 
bajnokságait ma rendezik meg Deb
recenben.

REPÜLÉS
Cortina d’Ampezzóban tegnap a|

Nemzetközi Síszövetség által rende- a  budaörsi vitorlázó repülőtérre 
zett hofutoversenyben a lesiklóver- az érdeklődők a következőkép jut- 
senyt bonyolítottak le. A verseny- hatnak el; indulás a Gollért-térről a 
P»b7a magassagkulönbözete közel törökbálinti helyiérdekű villamossal. 
700 meter volt. A nap legjobb idejét Leszállás a budaörsi utolsó megálló
j a 1 Jeuber (Rerchtesgaden) fu- nál. Innen gyalogút vezet a Lunz- 
t-otta 1:26.1 mp alatt, második he- féle vendéglőig, ahonnan jelzett út 
lyen Salzburg sibajnoka, Hans Hau-1 vezet a vízmosás mellett a vitorlázó
ser végzett 1:26.4 mp-cel. telepre. El lehet jutni a repülőtérre

Oberwiesenthalban tegnap Szásfe- 3 farkasréti végállomástól kiindulva 
ország síbajnokságának első napján gyalog is. Az Irhás-árkon kell vé- 
a 18 km-es futóversenyt bonyolították gigmenni a határkőig. Ettől balra 
le. Első lett Walter Herberger (Jo- kereszttel megjelölt fa jelzi az utat, 
hann-Georgstadt) 1 óra 18 p 50 amely a Kakukhegyen keresztül a 
mp-cel, 2. Neuberth (Oberwiesental) I Farkashegyre vezet. A Farkashegyen 

óra 20 p 08 mp-cel, 3. W. Roscher | 3 kirándulóknak és sízőknek min- 
(Gottesgab) 1 óra 21 p 26 mp-cel. I .̂en idényt kielégítő szállás és kan- 

Máriacellben tegnap kezdődtek I Bn áll rendelkezésükre.
Ausztria hófutóbajnokságai a 181
km-es távversennyel, amelyet a nem
zetközi összetett versenyben Bonn 
(Berchtesgaden) nyert meg 1:18:59 
mp-cel. Második az innsbrucki Nie- 
derkofler lett 1:19:20 mp-cel, 3. Ven
dé (Csehszlovákia) 1:21:35 mp. A

Kölcsönös
—  Mivel foglalkozol mostaná

ban?
______ _ r . „  A gyorskorcsolyázó lányok

Mátraházán jól szerepelt Möswald I eázöje vagyok! 
hetedik, Walter Glass, volt németi —  Nahát! El m ered vállalni?, 
bajnok kilencedik helyen végzett. Te ilyen edzett fé r fi  vagy?



Vasárnap, 1932 február 7. iSSHt
Nyugat tősrcsapafbajnoka 

a Szombathelyi VC, tör 
egyéni bajnoka M eixner | 
Ferenc (Győri VC) Három meccs egymásután

Győr, február 6,
A  nyugati kerü

let bajnoki vívóver- 
senye ma a tőr 
egyéni és tőrcsa

patbajnoksággal 
megkezdődött. Az 
iparos tanonciskola 
új modern torna
termében lezajlott 

, „ küzdelem a követ-
Jceí?„ eredményeket hozta:

Tőrcsapatbajnokságban: 1.
Szombathelyi VC (Gát, Varga dr., 
thiring. Hunyadi) 2 gy.

"• Győri VC (Matusek, Sziklai, 
Meixner F., Dezső dr., Hatsek) 
1 gy.

3. Veszprémi VC (Smilovits 
dr., Bucskó, Kotányi, Simonyi) 
o gy.

Az egyes eredmények ezek vol
tak: SzVC— GyVC 8:7, SzVC—

A U T Ó
— Telefonjelentésünk

\7\Tn in*£ p v v r _ w r  ('iobb I Pete Wood, a Yarmouth Wickly
E l í f  r v S í o l t  s’ ez. fiatal játékosa egy vasárnap há
zéi a második helyre került). Csak rom meccset
nárnm rsnnat indult Viccből beállt az ifjúságiak köze,

Az egyéni verseny végeredmé- utána játszott a második csapat- 
nye. bán, délután pedig az első csapat-

1." Meixner Ferenc GyVC 4 gy., bán. Az első meccsén centert ját- 
2. Bucskó W C  4 gy., 3. Dezső dr. szott, a másik két meccsen bal- 
GyVC 3 gy., 4. Gát SzVC 2 gy., hátvédet. íme ilyen Angliában az 
5. Varga dr. SzVC 1 gy., 6. Matu- amatőrlelkesedés, 
sek GyVC 1 gy. ] #

Meixner a döntő asszót Bucs-I Muugrotrening
kóval szemben 5:3-ra nyerte. TT T ,, ,. , , , ,  I Hans Luber, a nemetek nagy

Az esti óraikban megkezdődöttI „u egyszer egyik kiadós
már a kardesapatbajnoksager„ L rgn|ngj,sn ig7„et ugrott. Hogy 
folyo küzdelem is. Egy meccs ke- ,
rült sorra, ezen a Győri V C  nem szédült el
10 :6-ra nyert a Veszprémi VC-vel ...
szemben. Birkozoromantika a múlt

A  zsűriben Lichteneekert And-1 s z á z a d b a n
rás és Kovács György dr. elnököl
felváltva. Tóm Spring volt az 1820-as

A  versenyt holnap folytatják, évek leghíresebb angol birkózó
bajnoka, aki verhetetlen volt és a 
nők bálványozták. Valódi neve 
Tóm Winter volt, dúsgazdag elő
kelő londoni úr . . .

Tizenkettes vetélkednek
azért a két 250-es T T  verseny
módéiért, melyet a Rudge gyár 
indított útnak Magyarországra

__Saját tudósítónktól

A  tavasz közeledtével úgy látszik 
végre beköszöntött a versenyláz is, 
rácáfolva azokra, akik csökkent ér
deklődést jósoltak az idei esztendő
re. Megindult a , versenygépek be
szerzése, a tanácskozás, a tervezge- 
tés és elsőklasszisunk tagjai majd
nem kivétel nélkül már döntöttek is, 
hogy milyen kategóriában,^ milyen 
márkán vágnak neki a szezonnak.

Hógy az érdeklődés mekkora, 
annak fényes bizonyítéka az a ver
senyfutás, mely a Rudge-gyár ál
tal Magyarországra ígért verseny
gépekért indult meg. A két 500-as

már gazdára is lelt Komlóssy, illet
ve Kozma személyében, de a meg 
esedékes két 250-es „T T  replica 
sugárszelepes még nem tatáit gaz
dát, helyesebben még nem történt 
döntés, hogy ki kapja a gépeket. 
Nem kevesebben, mint tizenketten 
jelentettek be igényt a két gépre, 
közöttük a „kis” Komlóssy, Erdélyi 
stb., akik mindnyájan szeretnék 
megkapni a kis lightweight^ ver- 
senymasinakat, melyek a gyár le- 
veiéi szerint a kategória leggyor
sabb résztvevőinek ígérkeznek.

TURISTASÁG
Három vívóverseny esik

a mai vasárnapra _______
B u d a p e s t e n :  a  ^ p á r b a p r e s a p a t b a j -  y g S g r n a p j k i r á n d u lá s o k  
n e k s a g  e s  a  b a n k b a ; n o k s a g , v i d é k é n :  | p u t  E ernütó

a  n y u g a t a  k e r ü l e t  b a j n o k i  v e r s e n y e

— Saját tudósítónktól —

A mai nap már beleesik a ko
moly vívószezónba, mikor a nagy 
események már torlódnak s egy 
napra elfelejtetik a politikai har- 
cokat is.

A mai nap nagy eseménye a 
párbajtőrcsapatbajnokság, 

melyet a BBTE Attila-utcai 
tornacsarnokában vívnak 

reggeltől estig.
A _ párbajtőr-csapatbajnokságban 
ezúttal több csapat indul, mint a 
bemrég lezajlott tavalyi csapat- 
versenyen. A MAC, a BEAC, a ,vp> a RÁC és a Honvéd Sport
oktató Tanfolyam a) és b) csa
pata és a BSE csapata. Hét csa- 
Pat vesz tehát részt a küzdelem
ben. amely feltétlenül nagyobb 
csata lesz, mint az elmultévi csa
patbajnokság volt, amely mint is
meretes, háromszoros holtverseny 
után a TVC csapatáé lett. A  ver
seny egyik favoritja rna is a TVC 
^m pés csapata, ma azonban ki- 
ebb eséllyel indul, mert

a MAC csapatában vívni fog 
Pillér,

aki nagy erőssége a csapatnak és 
onnyen győzelemre is segítheti, 

verseny egyik érdekessége lesz 
a bportoktató Tanfolyam két csa
patának indulása, amelyben a 

odern pentatlonra készülő tisz
tek indulnak. A verseny előmér- 
ozese reggel 9 órakor, döntője 

után 5 órakor kezdődik, 
másik vívóverseny, amit a 

fővárosban vívnak,

? tp óuzintézeti SportegyesÜ- 
, " /ig á já n a k  rendezésében 
lefolyó bankbajnokság lesz,

amelyet; reggel 10 órakor kezde- 
Vp 3 vívótermében. A
u .  előrelátható győztese a
Göwe~eSy-k VÍVÓJ'a’ a ba,keze8

egyéni versenyszámok 
nyíltak s a győri Meixner mellett 
a szombathelyi Vargha is győzhet.

Pilis Turista Egyesület
1. Nagyszénás. T.: 8.30 órakor a 

Berlini-téren. V.: Féldmann S. — 2. 
Feketehegyek. T.: 8.30 órakor a

teljesen Berlini-téren. V.: Weisz S

A BEAC tiltakozik a tak
tikázás vád ja ellen a ví
vás sárga háborújában

— Saját tudósítónktól —

A v ívószöv^ gb en  u ra lM o  es j ^ ’^H^mashatóéhfgy, Csúcshegy, 
egyre szelesebb körökben eltereao jj£ivúHahegy, Hidegkút, Hűvösvölgy, 
harcokkal kapcsolatban mar min- L  , 9 6rakor az újlaki tempómnál, 
den egyesület szóba került, mint! y_. vajda Károly. — 5. Hűvösvölgy, 
ide vagy oda tartozó és a legtöbb Guggerhegy, Hármashatárhegy,
e g y e s ü l e t  magatartásával kapcsolat- Csúcshegy, Óbuda (hó esetén sível).
. 0 t f  - ...........  .  -  ,  « . . t i  i p ______  m  . o  „  "O/-,t i xynti l  V  *

Ghaiüplieit februárban 
júira beleül a Kék Madárba

— Saját tudósítónktól —
Londoni tudósítónk jelentése sze

rint Campbell őrnagy általános meg
lepetésre nyilvánosságra hozta,hogy 

! még a télen ismét munkába állítja a 
Blue Birdet és február középén a 
daytoni homokon kísérletet tesz arra, 
hogy saját, abszolút világrekordját 
megjavítsa, illetőleg

400 km. fölé emelje.
Campbell titkolózik és nem hajlandó 
arravonatkozólag nyilatkozni, hogy 
gépét, illetve annak motorját átépi- 

I tette, de sokat beszélnek arról, hogy 
a gépháztető alá ;■

új Napier-repülőmotor kerül,
melynek féklóerőteljesítiménye 
gyobb az eddiginél.

na-

eló HZy ■. Lai° s. áld klasszissal
Ezjr?n^ar a többi bankvívónak.

a verseny iránt is nagy 
deklodes nyilvánul.

i,,/ vidék eseménye a Győrött 
ar tegnap megindult

nyugati kerületi kard és tőr- 
bajnokság.

a yersenyen a nyugati kerti- 
vívója elindul s ko- 

tú8 y’ *agy küzdelmekre van kilá- 
rit-io A _ hardesapatverseny íavo- 

a Győri VC csapata, míg az

Íobban0 ,S * e r ° ,éSO k 1 inlogoicsó— ...
BMuCneb?r,íio*sö és Társa cégnél"
ésV? pÍ1,  V-> Váci-utca 28. Tel.: A. 894-47 

^ r c z h » )a ? inlcV ?-ntca Tel-: A. 297-04 ^  hwői, bs AricTi|vzfek mnim ti btnaenin.

bán különös hírek kerültek forga
lomba.

A BEAC vívószakosztályának el
nöke, Erdélyi György dr. felkere
sett bennünket és előadta, hogy az 
egyetemi klubot különös megvilágí
tásba helyezték olyan hírekkel, 
amelyek ma lépten-nyomon vissz
hangzanak a vívás berkeiben. Ezek 
szerint a BEAC bizonyos tisztségek 
elnyeréséért hajlandó lenne bár
melyik párthoz csatlakozni. A 
BEAC vívószakosztályának elnöke a 
következő közlést tette .erre vonat
kozóan :

— A BEAC kezdettől fogva nem 
mindenben vállalt közösséget azzal 
az ellenzéki mozgalommal, mely a 
reformokat a zsűri-kérdéssel kapcso
latosan kívánta megoldani, mivel a 
vívőszövetségi „hatalmi' egyensúly 
kérdését a versenybíráskodás kérdé
sétől mindenkor pedánsan különvá
lasztotta és az induló ellenzéki ak
cióban nem látta a kérdés megoldá
sához szükséges objektivitást.

— A szövetségi tisztségekre való
kombinációnkról sines tudomásom, 
bár az egyesület szavazati jogait én 
fogom a közgyűlésen képviselni. E 
tekintetben két inszinuációt kell kü
lönösen visszautasítanom: az egyik
az, mintha Bay Bélának honosságát 
bármily tisztség betöltése szempont
jából akadálynak tekintenénk.

— De különösen felháborodással 
utasítja vissza a BEAC azt a kom
binációt, mintha a választásokon el
foglalt álláspontunkat befolyásolhat
ná az a körülmény, hogy valamelyik 
frakció csatlakozásunk esetére je
lentős képviseletet akarna egyesüle
tünknek biztosítani. A  szövetség irá
nyítására kizárólag a rátermettség 
jogosíthat és eleve eljátszana az 
egyesületem szimpátiáját, aki ezt 
vásári alkudozások tárgyává akarná 
alacsonyitanl.

A nyilatkozat érdékesen vilá
gítja meg a vívásban dúló áldat
lan harcot s a harc eszközeit.

Gyopár Turista Egyesület
Menedékházügyeletes: László End

re. 1. Pomáz, Kárpát mh., Lajosfor
rás, Bükkipuszta, Salabasinai-kút,
Gyopárháza, Pomáz. T.: 7.20 órakora 
Pálffy-téren. V.: Sebestyén Jenő dr.
— 2. Sítanfolyam a budai hegyek
ben. T.: 8.30 órakor a Banántorony
nál. V.: Fischer Lászlló. — 3._ Török
bálint, Csikihegvek, Budakeszi, Hars-1 . , i i • • ,
hegy, Hűvösvölgy. T.: 7.30^órakor a | M i n e k  UjrCI n O l O g a T n l  ..

minek újra kivárásra lovagolni a 
nemzeti sportbizottság életreketté- 
séf. ? Minek újra taktikázni, amikor 
már régen elhatározott dolog, hogy 
a motorsportok főhatóságát a 
KMAC-tól a nemzeti sportbizott-ság 
és döntőbíróság veszi át? Minek 
várni vele a KMAC közgyűléséig? 

\De egyáltalán milyen összefüggés
ben van a sportbizottság tettbeyaló- 

„  mMAn knr.aniilésével?

T.: 8.30 órakor a Benántoronynál. V. 
Klein Nándor.

Harmadszor is az flriel-syár 
nyerte a Maües Trophyl
A motorkerékpárvilág Nobel- 
díját az úgynevezett hetes 
próbáért ítélték oda Arielék- 

nek
— Saját tudósítónktól —

A motorkerékpársport Nobel-díja 
a Maudes Trophy, melyet külön bi
zottság' ítél oda évről-évre annak a . 
gyárnak, mely az ACU véleménye 
szerint

a legkimagaslóbb teljesít
ményt produkálja.

A gyárak és versenyzők természete
sen erősen szorgalmazzák a díj el
nyerését, mely azonban csalás _ messze 
kimagasló és rendkívüli teljesítmé
nyért jár ki.

Az idei Maudes Trophyt ismét az 
Ariel-gyár nyerte, immár harmadszor 
egymásután. Az idei dijat Aridé': . 
úgynevezett . /.

7-es próbájukért
kapták, melynek- kapcsán raktári szé
riagépeken 700 mérföldet futottak 
a pályán, megállás nélkül hét. óra 
alatt, egy órán át tartották a 70 
mérföldes sebességet, hét perc alatt 
kormozták ki és szerelték vissza az 
egyik 500-as ohv.-modell hengerfejét, 
a hét legmeredekebb angol triálhegyet 
megállás nélkül hétszer abszolválták.

A Velencei tó sportja
Az Ügyvédek Turistaegyesülete 

30 taggal, a Vadászegyesület, a 
MAC és FTC úszószakosztálya 
rándul le ma Agárdra. Program: 
Kedvező jégviszonyok esetén ba
rangolás a Velencei tó jegén, fa
kutyázás, jégvitorlázás, _ távkor
csolyázás. Indulás a Délivasútról 
ma reggel 6.40 és 9.30-kor.

A  Velencei tó élénk sportéleté
ről a Magyar Filmiroda fotó- 
riportere készített érdekes fel
vételeket, melyek a budapesti 
mozik most futó Magyar Hír
adójában is bemutatásra kerül
nek.

Vagy úgy?
—  Mit szólsz, minden egyéni 

számot mi nyertünk Prágában?
—  Hja, derék gyerekek ezek az 

asztali teniszezők.
—  Kár, hogy a csapatbajnok

ságot elvesztettük.
—  Mit? Elvesztettük? Fúj, ezek 

a ping-pongozók! . . .

sítása a KMAC közgyűlésével? 
Roma locuta, causa finita az ille
tékes hatóságok, a minisztériumok, 
az OTT már régen döntött, essünk 
tehát minél előbb túl az átszervezé
sen, mely korántsem ígérkezik olyan 
sírnának, mint gondolnák. Most kell 
végrehajtani a nagy átalakulást, 
nem pedig akkor, amikor mar 
ránk köszönt az új szezón. A sport 
érdeke kívánja, hogy az új rendszer 
■életbeléptetése ne legyen függ
vénye akár a KMAC, vagy akár az 
NyKISE közgyűlésének. Minél 
előbb essünk túl, minél előbb ve
gyük be az egyiknek édes, a másik- 
'nak keserű labdacsokat, hogy mire 
beköszönt a versenyszezón, meg
nyugodott lelkek, háborgásmentes 
kedélyek végezhessék^ az irányítás- 

j nak immár felelősség mellett el 
végzendő munkáját. Rengeteg a 
megoldásra váró kérdés, sok munka 
áll előttünk. Ennek kell szentelni 
most már az energiát, minél keve
sebbet prédálunk' az új rendszer 
szervezésére, a szavazati arány- 
számokhoz szükséges gépjármű- 
állomány elöSanzsirozására. annál 
jobb.

Az Ariel-gyár 1930-ban 10.000
mérföldes próbájáért, 1929-ben 5000 
mérföldes nonstop menetéért kapta a 
nagy erkölcsi értékű díjat.

A Gyopár TE hírei. Február hó 
20-án (szombaton) nagy jelmezestélyt 
rendez a Gyopár Turista Egyesület. 
A meghívók szétküldését az egyesü
let már megkezdette. Február 11-én 
(csütörtök) Szántó Gyula az osztrák 
Alpokról vetítettképes előadást tart.

A Magyarországi Kárpát Egylet
Fátra-osztálya rendezésében február 
18-án Martos Viktor előadást tart 
„Hogyan bánnak a turistákkal kül

földön és mináhmk“ címmel.

S&oriérmeS, plakettek és 
szobrok, setleaek, zoménc 
jelvények lenolcsébban

Morzsányinál IV. kér., 
Esktt-it S .

Szép számban gyűlnek a nevezések
a TTC f. hó 21-iki téli motorkerék
párversenyére. Érthető a nagy ér
deklődés, mert hiszen végre olyan 
versennyel áll szemben a motoros- 

j gárda, mely valóban alkalmas a 
tudásbeli különbség kidomboritá- 
sára, mert nem lesz fél légiónyi győz
tes. Érdekes, hogy a kezdők is nagy 
számban jelentkeznek, hogy verseny
zői karriérjüket komoly sport jelen- 

I tőségű versenyen kezdhessék meg. 
Nevezni lehet a TTC titkárságánál 
valamint Koppenstein Benőnél (VT 
Hajós-utca 15.). .

ió n ás — mint elsődíj, 
azaz kiIorr?éterverseny 

M atabele országban
— Saját tudósítónktól —

A Matabele Motor Club az e l- , 
múlt héten rendezte motorkerék
páros kilométer lanszé rekord- 
napját a délafrikai Bulawayoban, 
mélyen meglepően sok induló vett 
részt. A rekordnap újítása volt, 
hogy külön futtatták a verseny
gépeket és külön a széria sport- 
modelleket, melyek nyergében fő 
leg az angol gyarmati hadsereg 
tagjai állottak starthoz. A  széria
gépek versenyében J. C. Gammon 
(Norton) volt a leggyorsabb 145 
km-el, míg a 350-es kategóriát 
Mitchell nyerte Velocettején 132 
km-es kitűnő átlaggal. Nem min
dennapi volt a díjkiosztás! Első 
díjnak nem holmi serleget vagy 
érmet adtak, hanem kormányzói 
engedélyt egy darab víziló elejté
sére.

Gar Wood a „Misa America IX4* 
nevű hajóján megjavította saját ab
szolút motorcsónak világrekordját, 
az „oda-vissza egy méríöldön“ 178.923 
km-es átlagot ért el. Egy irányban 
Gar Wood sebessége 181.4 km volt.

A Magyar Touring Club közli: Az
elmúlt éjjel az ország északkeleti ré
széből erős havazásokát jelentenek. 
A csenger—mátészalka—nyírbátori,
továbbá a nyirbátor—debreceni és a 
nyirbátor—nyíregyházi utakat 80-- 
120 cm magas hó fedi, úgyhogy azok 
egyelőre autók részére járhatatlanok.
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Budapest, 23 kw, 550.5 m : 9 6.: 
Hírek, kozmetika. — 10 ó.: ünnepi 
istentisztelet a Mátyás-templomból. 
— 11.15 ó.: Evangélikus istentiszte
let a Deák-téri templomból. Prédikál 
Ráffay Sándor dr. püspök. — Majd: 
Zenekari hangverseny. Karnagy 
Vaszy Viktor. Közreműködik Kovács 
Ilonka. 1. Cherubini: Alj Baba, nyi
tány. 2. Leoncavallo: Bajazzók, ma
dárdal (Kovács Ilonka). 3. Grieg: 
Peer Gynt I. szvit. 4. Maillart: Ária 
,,A remete csengettyűje” c. operából 
(Kovács Ilonka). 5. Volkmann: Sze
renád F-dur. 6. Lavotla: a) Valahol 
messze; b) Honnan jő a fény (Ko
vács Honka). 7. Vecsey: Valse triste 
(hegedűszóló, előadja Berend End
re). 8. Csajkovszki: Diótörő-szvit. — 
E hangverseny szünetében: Márkus 
László felolvasása: ,,Elkallódó kin
cseink” . — 2 ő.: Gramofonhangver
seny. 1. Ketelbey: A szív szentsége 
(Lőtte Lehmanm). 2. Beethoven: 
Isten dicsősége (Richard Tauber). 3. 
Schubert: Ave Maria (Lehmann). 4. 
Tosti: Morrei moriré (Tauber). 5, 
Schubert—Goethe: Erlkönig (Leh
mann). 6. Mann—Goldberg: Szeret
lek (Tauber). 7. Baumgartner: A
rózsák napjai tartanak még (Tau
ber). 8. Schumann—Heine: Olyan
vagy, mint a virág (Lehmann). 9. 
Lassen: Volt egy szép hazám. . .
(Tauber). 10. Fysler—Brammer
Bordal (Tauber). 11. Strauss Ri—

Vasárnap, 1932 február 7.

Amiről a ImllámfogéÉ
vasárnaptól vasárnapig beszél

A magyar állam korlátozta a rá
diócikkek behozatalát. Korlátozta, 
sőt: úgyszólván teljesen be is szün
tette azt.

Elméletben a dolog így nagyon 
szépen fest.

A  laikus honpolgár azt mondja:
— Na, most végre-valahára szóhoz 

jut a magyar rádióipar is! Megin
dul a belföldi rádióiparcikkek foko 
zottabb termelése, ragyogó földrajzi 
helyzetünk folytán kiviteli lehetősé 
goink Balkán felé kézenfekvők, új 
munkalehetőség, új, rentábilis üzlet 
csírázik, megindul a gazdasági föl
lendülés . . .  és így tovább . . .

Ezzel szemben:
A rádiócikkek behozatalát korlá 

tozó rendelet, mely elvi elképzelésé
ben igen jelentős és sok optimizmust 
sugalló paragrafushegy, gyakorlat
ban némely tréfás apróságokat tar
talmazó „tradíció".

Kimondja például ez a rendelet, 
hogy a behozatali tilalom alól men
tes minden rádió adó és vevő eső . . , 

Az emberben fölvisit a megdöbbe
nés:

Bádiócsövekí
Van Budapesten két rádiócsőgyá- 

runk, melyek együtt búsásan ellátják 
hazai piacot. Ezek a csőgyártmá

nyok jók, a legmodernebb követelmé
nyeknek megfelelnek, hiszen testvérei 
jobban sikerült másolatai nagynevű 
holland és német rokonainak. E ma
gyar csőgyárak — és most tessék ka
cagni — a világ minden tájába szál
lítják gyártmányaikat. Még Honolu
luba is.

És ekkor jön a rendelet és azt 
mondja: rádiócsöveket lehet behozni!

Hát hol itt a ráció? Az egészsége* 
üzleti szellem?

chárd: Szürkületi álom (Lehmann). I bui ap' f iio  o-u..:__ _ a j ._ /m_a I viseletéi telckurtolik a várost gyárt-
A  reklám

erős hangja átitatja a fogyasztót, aki 
akarva, nem akarva — a sngallat 

I hatására külföldi csövet vesz a ma- 
| gyár helyett.

Hát hol itt az üzlet!
Azt mondják a paragrafusodé 

| sok, hogy a csövek behozatalának el
tiltásával mi sem küldhetjük ké- 

| szitményeinket külföldre?
Ez nem áll. Mert hova nem küld- 

I hetjük ebben az esetben a csövein
ket! Németországba és Hollandiába. 
De e két országba már évek óta 
amúgy sem tudunk csöveket szállí- 

.  . , tani, mert e két élelmes kereskedő-
I. M egü ira  ^  *’-1”  * m)nraot rég6s'régea betiltotta a cső-

12. Schubert: A vándor (Tauber). I '
13. Wagner Richárd: Fájdalmak kiválóságává!.
(Lehmann). 14. Lehár: Lányka, óh 
lánykám (Tauber). lő. Meyer: Va-J 
rázsdal (Lehmann). 16. Lehár: Vá
gyom egy nő után (Tauber). 17,
Tosti: Búcsúdal (Tauber). — 3 ó.:|
Dl Gleria János dr.: „A talaj szer
kezete” . — 3.45 ó.: Rádió Szabad I 
Egyetem. 1. Magyar dalok: a) Ádám 
Jenő: Arról alul; b) Szabó Ferenc:
I. Vettem violát; II. Harangoznak 
Szebenbe; c) Molnár Antal: Elme
gyek, elmegyek, d) Móczár Gyula:
Megy a juhász . . .  e) Szabó Ferenc:
I. Egyet-kettőt. II. Hervadj rózsám ... |
III. KónyAr Verka. f )  Bárdos Lajos:
" "  " dobot; II. Toborzó. Elő-1 behozatalt.*
adja a Vasutas Ének- és Zenetársa
ság énekkara. Vezényel Seress 
László. 2. Alszeghy Zsolt dr.: „Báré 
Eötvös József”. 3. Tóth László dr.: 
„Krónika” . — 4.50 6.: A  Berend-
szalónzenekar hangversenye. 1. 
Sebemmel Emilné: Délibáb, magyar 
ábránd. Zenekarra alkalmazta Pol
gár Tibor. 2. Nagypál Béla: Május 
Granadában. 3. H. Worch: Zenei
tréfa, egyveleg. 4. Offenbach: Hóff- 
mann meséi, ábránd. 5. Lander: A
nápolyi virágáruslány, tangó. —

Rejtéllyel állunk szemben.
Mert ha még adócsövekre szólna a 

behozatali engedély: Allé achtumg
(hogy mi is „behozatali" alapon áll
junk. Kifejezés tekintetében.). D# 
így!!

O, — rettentő „tradíció".
De tovább:
Ugyanakkor, amikor a behozatalt 

korlátozó rendelet a külföldi csövek 
behozatalára az engedélyt megadta, 
eltiltotta olyan rádiócikk behozata 
lát, melyeknek előállítására a hazai

a másik Szibérián át. Mind a két 
vezeték Anglia tulajdonát alkotja. 
Elképzelhető tehát, hogy ez a japán 
érdekeket nyomta és így kényelmet
lennek bizonyult,. És ekkor, 1925-ben 
megalakult a japán drótnélküli Táv
írótársaság. 40 millió pengő alaptő
kével. Japán függetlenítette magát 
ezen a téren Angliától. Ilymódon 
dróttalan összeköttetés létesült Euró
pával és Amerikával. A japán hír
szóró-központ Nagoyában székel, 
1928-ban létesült és lehetővé teszi a 
drótnélküli telegrafián kívül a köl
csönös rádiótelefonikus beszélgetést 
is. Ezt a központot két adóállomás 
szolgálja ki. .Egy hosszú hullámbosz- 
szú adó, mely Kenteliben áll, egy 
rövidhullámhosszon sugárzó állomás, 
mely Jósaimban működik. E két ál 
lomás közösen Európával tart össze 
kőttetést. Amerikával a Karanoma- 
ehi és a Tornirca adó érintkezik.

Mai ielentisebli 
kiilíiili!i aisorrészek

Hangverseny:
11.15 ó.: Becs: Haydn londoni

szimfóniái.
5.45 ó.: Heilsberg: Keletporosz

muzsika.
6.50 ó.: Becs: Ada Sári koloratúr- 

áriákat énekel.
8 ó: Prága: Németh Mária énekel
9 ó: Róma: Hangverseny.
10.05 ó: London (R ): Hangver

seny.
Dalmű:

9 ó.: Brüsszel: „Parasztbecsület”
és „Bajazzók” .

9 ó.: Északolasz csoport: Opera
közvetítés.
Könnyű zene, vidámság:

12.30 ó.: Becs: Szórakoztató mu
zsika.

1.50 ó.: Becs: Citerahangverseny.
8 ó.: Hamburg; Népszerű zene

(Lehár, Strauss).
8 ó.: Bécs; „Népek táncai”. Revű. 
8 6.: Bem: Farsangi est.

Jazz, tánczene:
3.30 ó.t Bécs: Modem tánczene.
10.20 ó.: Hamburg: Scarpa-jazz.
10.20 ó.: Bécs: Tánczene (E. Kai 

ser).

5.40 o.: A Magyar Zene Barátai Or- rádióipar nincsen berendezkedve, 
szagos Egyesületének hangversenye Egy nagy budapesti rádiókeres 
a Zeneművészet! Főiskola nagytér- kedd cég tulajdonosa mondotta mun- 
meboL 1. Raffay Sándor dr. ismer- tatárunknak, hogy Magyarországon 
tefci a Budámé Czetz Mana-alapit- két hónapon belül nem kapható de 
vany népies magyar dalpalyazatának tektorkristály. A  kristály német, 
eredményét. 2. A pályadíjat és dí- vagy angol gyárakból került Ma- 
cseretet nyert dalok bemutatása. 3. | gyarországba, idehaza nem gyártót

berendezkedni vi-
. . . .  , . . .  ., , . szont senki sem mer, mert senki sem

dalajbol előad: Némethy Ella (ének), I tudja, hogy melyik pillanatban szü 
Csoka BeiaJenek), Szúapi Imre dr. nik meg a behozatalt korlátozó rém 
(hegedű) és Revere Gyula (harfa és | delkezés, mely a gyártásba fektetett

Farkas Imre dr. emlékbeszédet mond ták, gyártására 
Fráter Lórándról. 4. Fráter Lóránd szont senki sem

tőkének halálát jelentené. A külföldi 
rádióeikk-tömeggel szemben a ma
gyar esecsemő-rádióipar egyelőre te
hetetlen. Legalább két-három zavar
talan évre van szüksége, hogy meg
vesse a lábát — és ki biztosítja

zongora). Kísér Járóka Sándor ci
gányzenekara. — 7.40 ó.: „Vidám
ságok” . Irta és felolvassa: Molnár
Jenő. — 8 ó.: Szabó Lujza és Palló 
Imre ária- és dalestje. Zongorán kí
sér Berg Ottó. 1. Hubay: I. Szeret
ném itthagyni; II. Föltártad előttem I vállalkozókat"arrólT hogy’ ez a két- 
szivedet; III. Addig, addig; b) Rád- három zavartalan esztendő rendelke 
nai: I. Szállj le holló; II. Sóhaj zésükre áll.
(Pálló Imre). 2. a) Radnai: Kis bal- Rádiócsavarokat nem állít elő «  
lada; b) Hubay: Hó takarja a hegye- magyar ipar. Legalább is nem abban 
két; c) Ungér: Japán esodal; d) a mértékben, amennyire a piacnak 
Csdky: A  kosár (Szabó Lujza). 3. szüksége volna,
a) Szabados: I. Fekete felhőben; II. A behozatali tilalom a rádiócsava- 
Odafenn csillagos; b) Kodály: I. Há- rokra is kiterjed, 
rom út előttem; II. Istenadta kis Szigeteltfejű bamánhüvely, kup- 
barnaja; III. Sohasem cselekszem; I lung, olcsó rádióműszer, precíziós 
IV. Azt gondolod, hogy én bánom forgókondenzátor-kombiné, közép
ba llá  Imre). _ 4. Meyerbeer-Dino- frekvencia-transzformátor s még vagy 

. Tah: Aranyéktánc (Szabó Lujza). 5. J száz cikk, amit Magyarországon nem
Rossini: A szevillai borbély, duett! üzlet előállítani: 1--1----- l-'- iíl->—
(Szabó Lujza és Palló Imre). — 8.45 alá esik.
ő.: Sporteredmények. — 9 órától éj-1 Csak a cső jöhet át szabadon a ha
fél után 1 óráig;'Rádióbál.

Fiók adminisztráció Ciehszlováklában:
L 1 p * Ujságiroda, Bratislava,

tárokon 
Hogy miért! 
Erre csak az a 

tudna megfelelni .
bizonyos tradíció

Hosszú-u. 13.

« Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr. Vadas Gyula

Helyettes szerkesztő:
Hoppé Lászlő

Nyomatott • ' Stádium Sajtóvállalat Rt 
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Győry Aladár

Hogyan érkeznek Japánból, helye
sebben: a kínai hadüzenetnélküli

| hadszíntérről a legfrissebb hírek!
Hát persze, hogy a rádió hullámai- 

| nak segítségével.
Nem is olyan régen még kábeleken 

I át érintkezett a kifejlett japán ke
reskedelem Európával. Az egyik ká- 

1 bel az Indiai óceánba volt fektetve,

Óváry Albert. Az illető egyetemi 
klub alapszabályaitól függ. Ha ez 
megengedi, akkor játszhat, feltéve, 
hogy a KISOK kiadja.

Makói futballista. Egyesületet elv
ből nem ajánlunk. Menjen fel most 
kedden a PLASz-ba (V., Alkotmány
utca 3.), akkor ott lesz egy sereg in
téző, s igyekezzen velük összekötte
tésbe lépni.

SZÍNHÁZ
Mai műsor

OPERAHAZ: (3, fél 8) D. u.: János vitéz.
Este: Othcllo (G 13).

NEMZETI SZÍNHÁZ: (3, fél S) D. u.
Nem élhetek muzsikaszó nélkül. Este: 
Az egyetlen asszony. 

KAMARASZINHAZ: (fél 4, háromn. 8)
D. u.: Jégcsap. Este: Gyöngy kaláris. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: (3, fél 8) D. u.: P i
ros bngyelláris. Este: Lili bárónő. 

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

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

KIRÁLY SZÍNHÁZ: (3, 8) D n.: A „F e
hér ló". Este: Hawai rózsája. 

FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ: (fél 4,
8) D. u.: Maya. Este: A nyitott ablak. 

ADRÁSSYUTI SZÍNHÁZ: (4, 9) Exher-
cegnő.

BETHLENTÉRI SZÍNPAD: (6, 9) Kacsa- 
ntca 13.

ROYAL ORFEUM: (3, 6, 9) Kassner. 
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 5, fél 3) Küry 

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

9) Steinhardt,

Korda Sándor szombaton Berlinbe 
utazott, hogy tárgyalásokat folytas
son a Bíró—Korda-filmgyár filmjei
nek német verzióiról.

Reinhardt akarja színházához szer
ződtetni Hertha Thielet, akit Hatvány 
báróné filmjében fedeztek fel.

Hans Albers és Anna Sten film
operettje — mely Budapesten is nagy 
sikert aratott —, a „Montecarlo bom
bázása” 18 párisi moziban egyszerre 
fut.

A plasztikus film et 
újra fe lta lá lták

A Nemzeti Sport már több 
ízben foglalkozott a plasztikus 
filmmel, a filmmel kapcsola 
tos találmányokkal s minden 
ízben, sajnos, azt kellett leszö
gezni, hogy az igazi plasztikus 
filmet még most sem találták 
fel.

Most legújabban, newyorki tudó 
sítónk a következőket írja:

Az Universal Pietures plasztikus 
filmtalálmányt mutatott be a napok
ban. A bemutató legnagyobb titko
lódzás mellett folyt le, de így 
híre terjedt. Mindössze

nyolc ember kapott csak meg
hívót

a bemutatóra s a meg nem hívottak 
rohama ellen rendőrség őrizte a be
járatokat.

Az előadás után hivatalos kommü
nikét adtak ki:

„. . . a találmány húsz szabadal
mon nyugszik . . . tökéletes sikert 
aratott . . .  a találmány azon nyug
szik (szűkszavú magyarázat), hogy a 
fénysugár a különböző nagyságú 
lencsékből álló rendszeren szűrődik 
át . , . a vetítés nincs vászonhoz 
kötve, hanem bárhol megtörténhet..

A szakkörök szerint, ha a talál
mány beválik, legalább annyi millió 
dollárt jövedelmez, mint ahány sza
badalmon nyugszik.

Érdekes, hogy a találmány nem 
sztereoszkópikus elgondoláson ala
pul, hanem másik, ahogy mondják, 
közismert" megfigyelésen.
Minden hivatásos fényképész tudja 

ugyanis azt, hogy a közönséges 
fénykép is plasztikusan háromdi
menziósán hat, ha pontosan olyan 
távolságból nézik, mint amilyen 
gyujtótávolságra a fényképezőgép a 
felvételkor be volt állítva. Ezt a 
trükköt már többször megpróbálták a 
kinematográfiába is átvinni, de nem 
sikerült olyan óriási gyujtótávolságú 
felvevögépet alkotni, amely annak a 
távolságnak megfelelt volna, amit a 
néző a moziban a vászontól számítva 
elfoglal. Ez volt az első nehézség. A 
második az, hogy minden néző más- 
más távolságban ül a vászontól.

Az új találmány állítólag mind a 
két nehézséget megoldotta. Majd el
válik . . .

5 0 , 0 0 0  d o llá r  
e g y  sz e re p é rt

—-  Saját tudósítónktól —
A múlt esztendőben világszerte e!* 

terjedt az a hír, hogy a mammut* 
gázsiknak befellegzett, már a film 
sem bírja el a milliós sztárfizetése
ket. A- múlt héten, a ,JStürme det 
Leidenschaft” premierje után, 8! 
Universal szerződést ajánlott Emil 
Janningsnak. Hollywoodba invitálta 
a német sztárt, akinek egy-egy film* 
szerepért 50.000 dollárt hajlandó 
fizetni.

A régi Ben Hur-filmet láttuk újWi
Kissé megváltozott. Megrövidítették 
Szinkronizálták. Szintén előnyére. D® 
csak a tömegjelenetek hangosak 
Egyes beszédeknél a szájak mozog* ; 
nak és a  kísérő zene szól. Azonban 
még így is újra — élevezhető volt » 
film, amely egykor világszerte a lég* 
nagyobb sikert érte el.

Az Emelka-filmgyár kisfilmsoroza* 
tában elkészítette a Rákóczi-indúlót 
is.

Lubitsch Ernő új filmjének, „The
Mán I killed”-nek múlt héten volt a 
newyorki bemutatója. Felemelt hely* 
árakkal. A legolcsóbb jegy két dől* 
lárba került.

Szántó György, a Budapesten & 
jól ismert aradi író, drámát írt a bia* 
torbágyi merényletről és darabját 
Berlinbe is elküldte, ahol egy barátja 
németre fordítja s igyekszik valame* 
Iyik filmgyárnál elhelyezni.

Hans Albers új filmjének szcená* 
riumát Róbert Siodmak írja.

Még egy elpusztult tengeralatt* 
járó. A legutóbbi napok legizgalma* 
sabb és legszomorúbb eseménye a 
japán—kínai háborún kívül feltétle
nül az „M 2” angol tengeralattjáró 
pusztulása volt. Ez a tragédia a 
végső jelenete az „U 172 titkos kül
detése” című új Fox-filmnek, amelyet 

Pátria és Fészek mozgószínházak 
mutatnak be kizárólagos joggal 8 
budapesti közönségnek. Egy ameri
kai hadihajónak és egy német ten
geralattjárónak a küzdelme, vala
mint egy amerikai tengerésztisztnek 
(Georg O’Brien) és egy német leány
nak (Marion Lessing) szerelme 3 
meséje ennek a rendkívül izgalmas 
és mindennek felett aktuális filmnek,

Filmszínházak műsora
BELVÁROSI (IV., Irányi-u. 21. T. 83—3 i NÉP 

—29.): Előadás: 5, 7, 8, fél 10. Vas 
fél 4. 5, fél 7, 8, fél 10. Táncol 
kongresszus. (Lilian Harvey, W illy 
Fritsch.) — A  szőke válóok. (Lien 
Deyers, Paul Hörbiger.) — Hangos 
magyar híradó.

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

BUDAI APOLLO (I l„  Széna-tér. T.: 51 
—5—OO.l^Elöadások hétk.: fél 5, 7, fél 
10, vas., ünnep: fél 3, háromn. 5, negyed 
8, háromn. 10 órakor. Emil és a detek
tívek. (Fritz Rasp és több száz gyerek 
főszerepben.) — Kocaturista. (Ottó 
Wallburg vidám filmregénye.) — Hír- 
adó.

CAPITOL (Baross-tér 32. T.: 34—3- 37.) 
Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.: 2-kor 
Glória. (Brigitte Helm, Gnstav 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 ív.) — Tiszti becsület (hangos drá 
ma.

CORSO (Váci-ntea 9. T.: Ant. 87—4—02.)
Előad.: 4, 6, 8, 10. Szomb., vas., ün
nep: fél 4, fél 6, fél 8, fél 10. Gustav 
Fröblieh és Dita Parlo főszereplésé' el 
Kismet. (Knoblauch regénye.) — Hl- 
macsál, az Istenek trónja. (Dyhren 
furth dr. expedíciója.)

DÉCSI (VI., Teréz-körút 28. T.: 21—3 
43, 25-9-52, 14-8-05.): Előadás: 4, 6.
8, 10, vasárnap: 2, 4, 6, 8, 10 órakor.
K ism et (Knoblauch világhírű regénye 
németül beszélő filmváltozatban; Dita 
Parlo, Gustav Fröhlich.) — Hitnaesál.
(Dr. Dyhrenfurth prof. expedíciója; né 
metül beszélő film.) — Híradó.

ELIT (V., Lipót-körút 16. Tel.: 161—51.): 
Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.: 3, háromn.
5, fél 7, negyed 9, 10. Emil és a de
tektívek (Fritz Rasp és ezer gyerek)
— Matrózcsiny. — Hangos híradók.

FÉSZEK (VIII.. József-korut 70. T • 46-  
0—40.): Előadás: 4. 6, 8, 10. Vas.: fél 
3-tól. Vas. d. e.: burleszkmatiné. „U 
172 titkos küldetése. (George 0 ‘Brien,
Marion Lessing.) -  síim  kalandja. —
Magyar es külföldi híradók.

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos' 
utca 18. T.; 895—43. 897—07.) Előadás:
5r negyed 8, fél 10. Szomb. és vas,
4. 6> 8, 10. Oberst Redl — az áruló 
(Theodore Loos, Lil Dagover). — Csak 

, móka (francia csemege 2 felv.) —
Híradó.

IM PERIAL (VII,, Demlbnszky-ntca és 
Aréna-nt sarok. T.: 32—8—90.): Előad :
5-töl, vas. fél 3-tól folyt. Vas. délelőtt 
bnrleszkmatiné. Emil és a detektívek.
(Fritz Rasp.) _  Pikáns előélet. (Sieg- 
fried Arno, Camilla Horn.)

JÓZSEFVÁROS! (V ili., Kálvária-tér 6.
Tel.: 346—44.): Előadás: negyed 5, 7. 
háromn. 10. Vas.: 2-tŐl, Táncol a kon
gresszus (Lilian Harvey. W illy 

~Fritsch.) _  Liliom. (Charles Farrell.) 
KAM ARA (VII., Dohány-utca 42—44. T.: 

44—0—27.): Előadások: 6, 8. 10. vasár
áé ünnepnap: 4, 6, 8, 10 órakor. Ne- 
bántsvlrág. (Hervé örökbecsű operettje 
Anny Ondra. Georg Alexander, Oscar 
Karlweiss, Hans Jnnkermann fősz.) — 
Aranyásók Erdélyben. íü fa hangos 
ktoitnrfilm ) — Híradó 

LUDOVIKA (IX . Üllői út 101.): Elő
adások: fél 5, 7, negyed 10 Vas., ün
nep: 2-től. Táncol a 'kongresszus. (Li
lian Harvey, W illy Fritsch.) — Liliom.
(Charles Farrell.)

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

OMNIA (VIII., Kölcsey-utca 2. T.: SOI—
25.): Előadások: 4, 6, 8, 10, vasár- és 
ünnepnap: 2, 4, 6, 8, 10 órakor. Kismet. 
(Knoblauch regénye filmen: Dita
Parlo, Gustav Fröhlich, Sokoloff,) — 
Hiinacsál, az Istenek trónja (expedi- 
ciós 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 Kanaánja. — Flippy- 
— Amerikai jazz. — Az angol hadi* 
flotta. — Indokina.

PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébetkor- 
út 8. Telefon: 365—23.1 El ad.: 4 6, I 
10. Hyppolit, a lakáj (Magyar han
gos film. Irta: Zágoa és Nóti Játsza: 
Csortos, Góth, Kabos. stb.) — Hangos 
híradók.

PATRIA (VIII., Népszfnház-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.

(Nagymezfl-n. 23— 
24. T.: 220—98. 292 
—50): 2—6-ig folyt, 
azután 6. 8, 10.

in#: ti: o .. m,N5. « »
10. Báró Hatvanynó Winstoe Christa 
film je: Leányok a nevelőintézetben. 
(Dorothea Wieck, Hertha Thiele.) — 
Flippy és a szerenád. — Magyar és 
Metró híradók. — Vas. d. e. fél 11 ó.: 
Skippy (Jackie Cooper, Róbert Coo- 
gan).

ROXY (VII., Rákóczi-út 82. T. J.: 48— 
8—24.): Előadás: 4-től. vasárnap 2-től 
folyt. Törvénytelen felesé* (hangos 
dráma 10 f.) — Fogjátok meg! (Harr.v 
Piel). — Matrózcsiny. — Hangos hír
adó.

ROYAL APOLLO (V II., Erzsébet-körút 
45. T :  429-46. 419-02.): Előadás: 5,
negyed 8, fél 10 Szomb., va s . ünnep
nap: 4, 6, 8, 10. Ben Hur. (Hangos vál
tozatban. Rendezte: Frcd Niblo. A fő
szerepekben Ramon Novarro és Bctty 
Bronson.) — Híradó.

TÁTRA (IX., Ullői-út 63.): Előad.: fél 5. 
7, negyed 10. Vas. és ünnep: 2-től folvt. 
£ ? " co1 »  kongresszus. (Lillán Harvey, 
W illy Iritsch.) -  Liliom. (Charles 
Farrell.)

irAÉiis

(Teréz-körút 60. T.: 19-7— 
67, 58 ): Előadás: 5, negyei 
8, fél 10. vasár- és ünnep
nap: 4, 6, 8, 10 órakor
Nebántsvirág. (Hervé 

örökbecsű operettje, fősz.! 
Anny Ondra, Georg Ale

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

CORVIN (V III , József körút és Üllőt-Ú2 
sarok*. T.: 38-9—88. 39— 5—84.): Elő*
adás: fél 6. fél 8. fél 10 Vasár
nap fél 4-kor is. Glória. (Brigitte Helm, 
Gnstav Fröhlich.) — Trükkfilm, —i 
Híradó.

URÁNIA (Rákóczl-út 21. T.: 460-45 éí
460—46.):_ Előadás mindennap: 4, 6, 8, 
10. Báró Hatvanyué Winsloe Christa 
filmje: Leányok a nevelőintézetben. < 
(Dorothea Wieck, Hertha Thiele) -»
Ronny-egyveleg. — Híradó.




