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tüneményes alakítása lesz a káprázatos

című Johann Strauss vidám operettben 
az idei moziollmpiász bajnoka!

ROYAL APOLLO
Jegyek árusítását megkezdtük

Tomboló vih miatt
vasárnapról 

hétfőre ha
iák a nagyegyleti 
kombinált első

egyiptomi mér kő-
f t  &

Vidéki amatőr csapat/ 
a Tatabányai SC ha
talmas meglepetésre
elütötte a bajnok Újpestet a tovább

jutástól a Magyar Kupában
A tatab ánya iak  ellenfele a középdöntőben a 
Turult 8 :0-ra  verő Hungária lesz — A kupa- 
védő III. kér. FC sím án győzte le a Bohn SC-t 

s így az elődöntőjét a Nem zetivel vívja

Így isgyan keiSemetíenisi zsutolóillk a 
program^ de az elemek ellen nem 
teh etett tenn i se m m it
M tétiéi mérkőzés
vonatra ül a csapat és  Kairóba 
utazikf ahol hasidon top játszani

A vasárnapi kupamérkőzések csak 
egy meglepetést hoztak. Ez a meg
lepetés azonban annál vaskosabb. A 
vidéki amatőr csapat, a Tatabányai 
SC legyőzte a profibajnok Újpestet. 
Az igazi meglepetés azonban az volt, 
hogy az amatőr csapat sokkal jobb 
játékot nyújtott, mint a profi és 
megérdemelten is nyert.

A másik két mérkőzés meglepetés 
nélküli. A Hungária 8:0 arányban 
győzött a II. ligabeli Turul ellen s 
így a legszebb idei kupaeredményt 
érte el, míg a kupavédő III. kér. FC 
— bár a mérkőzés II. félidejét el
vesztette — símán nyert a vidéki 
Bohn SC ellen.

Ilyenformán a Magyar Kupában

most már csak a következő mérkőzé
sek esedékesek:

Elődöntő:

Bocskai—Ferencváros.
Nemzeti—III. kér. FC.

Középdöntő:
Bocskai és Ferencváros győztese— 

Nemzeti és III. kér. FC győztes*.
Hungária—Tatabányai SC.
A Tatabányai SC a tegnapi győ

zelmével immár végleg bentmarad a 
Magyar Kupában, mert ha ki rs 
kapna a Hungáriától a középdöntő
ben, a döntők során még akkor is 
játszik majd a 3. helyért.

C o p y r i g P  t»y  < í e  
JM&mxe&í S p o r t

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

____________
(Nagyegyleti válogatottjaink 

egyiptomi túrája vasárnap kez
dődött volna meg Alexandriá
ban az ottani válogatott csapat 
elleni mérkőzéssel. Ez a mérkő
zés elmaradt, helyesebben halasz
tást szenvedett. A váratlan 
esemény körülményeiről kikül
dött főmunlcatársunknak, Pluhár 
Istvánnak távirati jelentését itt 
adjuk:)

Alexandria, február 7.
Amint már tegnapi táviratom- 

ban jeleztem, itt borongós idő 
fogadott bennünket szombaton. 
Aẑ  időjárás vasárnap hirtelen 
egesz rosszra fordult és valósá- 
j>08 vihar tombolt Alexandria fö
lött. Délben azzal a kéréssel áll- 
tak elő az itteni rendezők, hogy 
halasszuk el a mérkőzést. A hely- 
£et ismeretéhez ugyanis tudni 
Kell, hogy itt a nézőtérnek egé- 
szen kicsiny része fedett csak, a 
Közönség nagy tömege teljesen ki 
van téve az időjárás viszontagsá
gainak. Ilyen esetben tehát, ami- 
KW a vihar tombol, eső esik, a 
Közönség egyszerűen nem is megy 
ki a mérkőzésre. A jelen esetben 

súlyos anyagi kárt jelentett 
^°lna a rendező szövetségnek, de 
Portbelileg is hátrányos lett 

volna, ha a magyar csapat első 
gyiptomi szereplése nem telt ház 
lőtt ment volna végbe.

. ^  Magyar csapat vezetőségének 
rrneSzetesen nem volt Ínyére a 
« * * « .  elhalasztása. Hiszen az 

Ikovetkező hét összepréselt mű- 
-,.ro amúgy is nagy feladat elé 
•htja a magyar csapatot. A  két

— Távirati jelentésünk —

vasárnap játéka közben tudva
levőleg kedden ‘és pénteken is ki 
kell állnia mérkőzésre a csapat
nak. Mindenképpen tehát azon 
voltak vezetőink, hogy az eredeti 
beosztás érvényben maradjon, 
azaz, hogy ma játszuk le az első 
mérkőzést. Sajnos, azonban a 
vezetőség kénytelen volt belátni, 
hogy a helybeliek kérése nagyon 
is indokolt és így hiába volt 
Mariássy dr. minden erőfeszítése, 
végül is az a megállapodás jött 
létre, hogy a mai mérkőzést hol
napra, hétfőre halasztják.

Igaz ugyan, hogy a csapat csak 
tegnap, szombaton erkezet í mo 
Alexandriába és így nem jött 
rosszul ez az egy pihenő nap, vi
szont a mérkőzés eltolása követ
keztében úgy alakul a helyzet, 
hogy hétfőn a mérkőzés után 
nyomban vonatra kell ülni, mert 
másnap, kedden már Kairóban 
játszik a csapat az ottani valoga 
tott ellen.

A játékosok sem fogadták va
lami nagy elragadtatással a mér
kőzés elhalasztásának hírét, de 
végül is mindenkinek bele kellett 
nyugodni a megváltozott pro
gramba, hiszen a felsőbb hatal
mak ellen úgy sem tehetünk sem
mit.

A játékosok megjegyezték, hogy 
még mindig jobb, mintha a ten
geren csípett volna el bennünket 
ez a vihar.

Ma tehát pihent a csapat, hol

nap lesz a mérkőzés. A csapat 
összeállítása marad, amint teg-j 
nap jelentettem.

Mérkőzés után vonatra ülünk | 
és Kairóba utazunk, ahol a Na- 
tional-szállóban fogunk lakni.

Pluhár István.

\ sport*, korcso lya-, 
hocki-, túra-, vad ász 
cipők és csizmák
v í z hat l an  mi nő s é gbe n

Jakabovksnál,
Wosselótiyl-utca 35. s í .

»>Egyesületeknek árengedmény**

Saját készftményű

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

^ k á l d o r é s f j v é R é

S P O R T H Á Z Á B A N  
E R Z S É B E T - K Ö R Ú T  15 

A Z  E S T -T E L  SZE M B E N

Mmmm
Ma, hétfőn:

Alexandria: Nagyegyleti komb.- _
Alexandria válogatott, nemzetközi 
mérkőzés.

Kedd:
Kairó: Nagyegyleti komb.—Kairó

vál., nemzetközi mérkőzés.
Péntek:

Kairó: Nagyegyleti komb.—Kairó 
vál., nemzetközi mérkőzés.

Szombat:
Belgrád: III. kér. FC—Jugoslavia,

nemzetközi mérkőzés.
Vasárnap
Itthoni

Üllői-út: Ferencváros—Gradjanski
(Zágráb) nemzetközi mérkőzés.  ̂ — 
Előtte: Hungária—Újpest barátságos 
mérkőzés.

Bihari-utca: BSE—Kispest barát
ságos mérkőzés, utána Vasas FC— 
Törekvés barátságos mérkőzés.

Debrecen: Bocskai—Nagyváradi
Törekvés nemzetközi mérkőzés. 

Tatabánya: Nemzeti—TSC. 
Székesfehérvár: BTC—-DVE. 

Külföldön:
Alexandria: Nagyegyleti komb.—

Alexandria vál. nemzetközi mérkőzés.
Belgrád: III. kér. FC—-Beogradski j 

SK, nemzetközi mérkőzés.
Genova: Budai „11”—Genova 1893, 

nemzetközi mérkőzés.

a jéghokki-
to'rna első fordulója

Kanada 9 gólt lőtt Lengyelország  kapujába
— Távirati jelentésünk —

Laké Piacid, február 7.
A  III. téli olimpia negyedik 

napjának hivatalos műsorán csak 
két jéghokkimérkőzés szerepelt, 
mely —  most már megszokottan —  
alig néhány száz embert vonzott a 
tribünökre.

A déli mérkőzés eredménye:
Kanada— Lengyelország 9 :0

(2:0, 5:0, 2:0).
A kanadaiak végre nagy játékot 

mutattak, de csak a második har
madtól kezdve. Az elsőben még

visszatartva játszottak, ha mégis a 
lengyel kapuig jutottak, ott a pom
pásan védő Stogowski útját állta 
sok nehéz lövésnek. A második har
madtól kezdve aztán igazán dolgoz* 
tak a kanadaiak

(Folytatása a 8. oldalon.)

MODIAHO

Vívófelszeretések leg
jobban és legolcsóbban
Macher R ezső és  T á rsa  cégnél,
Budapest, IV., Véci-utca 28. Te!.: A. 894-47 
és VI., Fodmanlczsy-utca 45. Tel.: A. 297-04 
szerezhetől^ie^Árj^



sssa Hétfő, 1932 február 8.

#. fígabeif csapatok
A Ferencváros nagyon  
könnyedén é s  sok hi
bával játszod, de azért 

Takács II. betette a 
m aga hat gólfát!
— Saját tudósítónktól —

Ferencváros— Fér. Vasutas 6:1
(2 :0 ).

ÜUöi-ú.t, 200 néző. B író: Halbrohr. 
Kisszámú, de annál lelkesebb néző
sereg előtt így áll fel a két csapat:

Ferencváros: Háda —  Takács 
I., Papp —  Laki, Bukovai, Ber- 
kessy —  Korányi, Takács II., Szed- 
iacsik, Bodnár, Kohut.

Fér. Vasutas: Pánczél —  Ta
kács, Veücskó —  Szabó', Benkő, 
Bánky —  Beleznai, Fogl II., Csesz- 
neki, Honthy, Komáromi II.

A  Fradi kezdi a játékot, Korányi 
mindjárt szökik is, de nem tud 
mit kezdeni a labdával. A kis Ta
kács hibáz utána jó helyzetben, 
majd Korányi beadását Kohut lövi 
erősen kapu mellé. Bukovait szere
lik és máris felnyomul a Vasutas, 
de a Fradi-védelem ofszájdraállííá- 
saival szemben tehetetlen A 7. 
percben egy taccsdobás után Ber- 
kessy Összefejel összekötőjével, 
szemöldöke felreped és erősen vé- 
rezve kiáll. Bukovai kiugrasztja 
Takácsot, akinek húszméteres szép 
lövése alig kerüli el a kaput. A Fe
rencváros frontban marad, de Ko
rányi ismételten bebizonyítja, hogy 
nem kenyere a szélsőjáték, Szedla- 
csik pedig nagy helyzetben erőtle
nül gurít, úgy, hogy eredmény 
egyelőre r -'ncs. A Fradi iskolázik, 
a játék irama még barátságosnak 
is túl barátságos. A változatossá
got Komáromi szolgáltatja. Élfut 
és lövését Háda kiejti. Baj lehetne, 
ha lenne valaki a közelben. Ellen- 
támadás, Bodnár szépen ad Kohut- 
nak, az faképnél hagyja a társasá
gát és nagy bombát ereszt meg — 
kapu fölé. Utána ismét meglép, 
ezúttal nagyobb sikerrel, mert jól- 
sikerült beadását Takács közelről 
befejeli.

1:0.
20. perc. Berkessy visszatér, tapa 
szókkal ékesen. Első doiga, hogy 
gáncsolja Csesznekit. A szabadrú
gással azonban nem tud a Fér. 
Vasutas mit kezdeni. A bíró is 
életjelt ad magáról, sokat és sok. 
szór tévesen fütyürészik. Korányi 
vagy tizedszer vágtat el őrült iram
ban és ront a végén. A közönség 
derül. Formás Fradi-támadások 
ménnek veszendőbe, majd a Fér. 
Vas. is játszik keveset. Különösen 
a jobbszárnya ügyeskedik. Háda 
munkában van nem egyszer. A fél
idő vége felé Takács hibáz gól
helyzetben, Bodnár— Kohut összjá- 
ték három komért hoz, de a korne- 
rek nem eredményeznek semmit. 
Az utolsóelőtti percben Berkessy 
jól ad középre, ahol ismét Takács 
fe je  irányít a gólba.

2:0.
Szünet nélkül fordulnak a csa 

patok. Bodnár kiáll, Berkessy előre
jön, Fuhrmann kerül a helyére. A 
Fér. Vasutas hátvédpárt cserél: 
Retkes— Fogl II. bekkel, Honthy 
helyett Szűcs, Bánky helyett Fogl
III. játszik tovább.

_ A  Ferencváros irányít, de a csa
tárok nem törekednek túlságosan 
gólra. Azért így is megindul a so
rozat. A 15. percben Kohut lefu
tása után remekül centerez, a be
futó Takács ismét fejjel továbbit a 
hálóba.

3:0.
Berkessynek nem megy a játék, 
Bukovai sem igyekszik valami na
gyon. Az iram kezd erősebb lenni. 
A  Fér. Vasutas védekezik, a Fradi 
támad. Ez a kép csak pillanatokra 
változik meg. A 23. percben megint 
csak Takács szerez gólt. Jó labdát 
kap, elmegy a hátvédek mellett és a 
kapus lábai között juttatja hálóba 
a labdát, ezúttal negyedszer.

Keni szabad engedni,
hogy szépségét a felesleges hajszálak 

zavarják, mert a

M o r i s s o n f e j
révten ezektől 1 perc alatt fájdalom 

nélkül megszabadulhat.

4:0.
Nem sokkal ezután történik a nap 
nagy eseménye. Korányi bead, még
pedig jól. A  beadás kicsit hosszú, 
de ott van Szedlacsik, hogy vissza
fejelje. Természetesen Takács lövi 
hálóba ezt is.

5:0.
A  Fér. Vasutas elszántan védeke
zik tovább. Pánczél egymásután 
kényszerül közbelépésre. A nagy 
védekezés közepette azonban gól
lövésre is jut idejük. Csesznekié a 
dicsőség, aki huszonöt méterről 
csőrözi hálóba a labdát. A 35. perc
ben vagyunk,

5:1.
Most a változatosság kedvéért Bu
kovai megy előre centert játszani, 
Berkessy pedig visszahúzódik. Ko
rányi, úgy látszik, feljavult. Két 
komért ért el, nem az ő hibája, 
hogy eredménytelenek maradtak. 
Majd szépen tálal középre s Ta
kács lövését a kapufa perdíti vona
lon túlra. A Fér. Vasutas egészen 
visszaesett, de nagyobb veszély nem 
lehet belőle, mint hogy Takács ha
todik gólját is megszerzi (Kohut 
beadásából), lévén már vége a já 
tékidőnek.

6:1.
A Ferencvárost nem lehet meg

ítélni ezután a meccs után. Túlsá
gosan könnyedén játszottak. Azt 
azonban igy is meg lehet állapi-1 
tani, hogy Háda jó  formában van, 
a nagy Takács nemkülönben, Ber
kessy még nem tip-top, Bukovai 
sem, Kohut tartja jó  formáját, Ta
kács II. még mindig eredményes és 
hogy Korányi korántsem oldaná 
meg a válogatott jobbszélső problé
máját.

A Fér. Vasutasból Pánczél, mind 
a négy bekk és a jobbszárny játéka 
emelkedett ki. A  bíró bajnoki han
gulatot létesített. A közönség na
gyobb örömére.

A Bak csökönyösen  
vezetett Kispest ellen

9 két amatőr játékossá! 
kiegészített Attila nem 
tudott győzni az MMTE

ellen
Attila—MMTE 5:5 (4:1)

—  2 1 lejönje leütésünk —

Miskolc, február 7.
Az Attila ma dél

után már második
edzőmérkőzését tar
totta. Ez alkalom
mal az MMTE csa
pata volt a profik 
ellenfele. A mérkő
zés Jf.:l-es félidő 
után 5:5 arányban 
végződött. A pro

fiknak a második félidőben való 
nagy visszaesését az magyarázza, 
hogy szünet titán Sziklai már nem 
jött ki s az Attila csak tíz emberrel 
játszott.

Az Attila két amatőr játékossal 
kiegészítve így állott fel: Barna
(amatőr) —  Gulya (amatőr, 
MMTE), Dankó —  Szabó, Mis
kolci, Pogány —  Szemző, Pimpi, 
Rudas, Bán, Sziklai.

A gólokon Szemző (2 ), Pogány 
(2), Sziklai, illetve Ősanya (2), 
Hritz, Mandula és Kripkó oszto
zott.

Az Attilánál csak Dankó, Po
gány, Szabó és Miskolci játszott 
jól.

A nagy hideg miatt alig pár em
ber nézte végig a mérkőzést. A 
bírói sípot vitéz Szűcs kezelte.

A Riviérára induló 
budaiak a Kárpáti fiuk
ban fogdák találni tá

maszukat

—  Saját tudósítónktól —■
Bak TK— Kispest 4:4 (2 :0 ). 
Szt. Imre-út. B író: Báthory. 

Bak TK : Augusztinovics
Müller, Skarka —  Kocsis, Bu- 
zássy, Gombkötő —  Knyazovicky, 
Blaskó, Kendik, Bursi, Satelc.

Kispest: Dénes —  Rozgonyi,
Hunyadi —  Raix, Purczeld, Ke
resztes —  Paczolay, Dormos, 
Fürstner, Paksy, Serényi.

Kispest támadásával indul a 
mérkőzés, a kezdeti lendület 
azonban hamar aláhagy, hogy 
azután a kék-feketék nyomulja 
nak fe l; befejezésként a 8. perc 
ben Blaskó szabályos gólt rúg, 
melyet a bíró nem ad meg. A to
vábbi lelkes Bak TK-ostromok 
során a 20. percben Kendik ered
ményes (1 :0 )‘, kevéssel félidő 
előtt pedig szabadrúgásból a fá 
radhatatlan Blaskó lövi a máso
dik gólt. (2 :0 ). A  II. félidőben a 
sérült Buzássy helyére Kendik 
megy hátra. A Kispestnél szin
tén változik az összeállítás. Ke
resztes "Helyett Csendes, Paksy 
helyett pedig Kormos áll be. A 
:áték élénkebb. Az 5. percben 
Serényi javít (2 :1 ), viszont 
Schreíber a 14. percben a Bak 
TK előnyét növeli. (3 :1 ). A 22. 
percben ugyancsak Serényi rúgja 
a kispestiek második gólját 
(3 :2 ), amelyre Blaskó válaszol a 
30. percben. (4 :2 ) . A  36. percben 
Kormos eredményes (4 :3 ), s az 
utolsó percben egy vitatható 
11-esből lövi be Dormos a ki
egyenlítő gólt. (4 :4 ) .

A  Bak TK-ban Augusztinovics, 
Skarka, Knyazoviczky, Kendik és 
Satek játszott jó l , a Kispest 
azonban Rozgonyi, Hunyadi és 
Serényi kivételével csalódást kel
tett, saját híveiben is.

Minden sporteseménynél izgatőbbKASSKER
minden idők fagnagyebb varázslóid 

Minden nap délután és este a
ROTÁL ORFEUMBAN

— Saját tudósítónktól - -  

Budai „1T”— Féltén 6:0 (3 :0 ).
Budai-út. B író: Kovácsi.

( Hideg van. A budaiak öltöző
jében azonban melegebb a hangu
lat. Hogyisne. Hiszen rövid egy
másutánban már másodszor megy 
túrára a csapat. Még hozzá a 
Riviérára. Ez pedig éppen kapóra 
jön a télies időben. A Féltén 
csendben készülődik a nagy elleti 
fél ellen.

—  Becsülettel küzdjetek, fiúk!
■ ezzel bocsátja ki a játékosokat 

az amatörklub vezetősége. Ezután 
pályára fut a Budai „11”  csapata, 
ahol már várja amatőr ellenfele 
Így állnak fé l :)

Budai „11” : Horn —  Fekete, 
Moharos —  Kárpáti II., Kárpáti
1., Schuszter —  Schmid.t, Czumpf, 
Polgár, Lyka, Lantos.

Féltén: Gál —  Molnár, Nagy 
(Pesznekker) —  Kocsis I., Kocsis
11., Krisztinkovits — Holdassy, 
Ecker, Vranovits, Gudra, Boros I.

A profik támadásával indul a 
játék. Már a kezdetnél kitűnik az 
amatőrök nagy elfogódottsága. Az 
első nagy helyzetet Lantos hagyja 
ki, aki bebizonyítja, hogy nem 
vérbeli csatár. A  Féltén csak rit
kán jön át a félvonalon. Az első 
gól a 7. percben esik. Schuszter 
taccsbedobása után a labda Pol
gárhoz kerül és az kiugrasztja 
Czumpfot, akinek lövése Gál mel
lett a hálóba jut. 1:0. Nem várat 
soká magára a második gól sem. 
Schmidt— Polgár a labda útja és 
a Csikó-center lövése a hálóban 
táncol. 2:0. A  profik fölényben 
játszanak. A 25. percben újra 
kettőt szólal a bírói sip. Polgár 
nagy lövését Gál csak Lyka elé 
tudja ütni, akinek a 16-osról kül
dött hatalmas lövése után 3:0 az 
eredmény. Ezután a Féltén is fel
jön. Két szélsője révén vezet tá
madásokat, de a Budai „11”  két 
hátvédje keményén áll a lábán.

Szünet után Polgár egyedül ki
tör, de a Felten-védők nyomják és 
így lövése a kapu mellé kerül. 
Utána Polgár faképnél hagyja a 
Felten-védelmet. Gál kifut a kapu
jából, mire Polgár a tisztán álló 
Lyka elé passzol, akinek labdája 
az Őr nélkül maradt kapuba esik. 
i :0 .  Majd Schmidt fut meg és

beadására Polgár éppen jókor ér
kezik és lövése után hiába vetődik 
a Felten-kapus. 5:0. A  gólok so
rát 11-es zárja be. Kárpáti II. 
labdáját Pesznekker kézzel fogja 
meg a büntetőn belül. A 11-est 
Kárpáti II. értékesíti. 6:0.

A profik könnyen vették a játé
kot, de így is jó  kondícióról tettek 
tanúságot. Különösen a halfsor 
volt elemében, ahol a két Kárpáti 
fivér állandóan sakkban tartotta 
ellenfelét. A védelemben Moharos 
volt a legjobb, míg a debütáló 
Horn kevés labdát kapott és így 
nem tudta képességeit megmutatni.

A  Féltén lelkesen kezdett, de 
nem ért fel ellenfeléhez. Egyéni
leg Holdassy, Boros I. és Pesznek
ker emelhető ki.

A  profi V asa s nem ját
szót! fűi biztatón s  nem  

érdemelte m eg nagy 
győzelm ét

— Saját tudósítónktól ■

Vasas FC— Vas és Fémmun
kások SC 5:1 (1 :0 ).

Béke-utca. Bíró: Galambos. 
Vcusas FC : Berecki (Pintér) —  

Szemere, Rózsa —  Vági, Burger, 
Király (Krausz) —  Koszta, Pos- 
sák (Egri), Egri (Skarka), Brun- 
ecker, Skarka (Kazvinszky).

Vasas SC: Schramkó —  Schusz
ter I. (Ankli), Schwarcz —  Csesz
nék, Hermann, Görög —  Schusz
ter II., Sebeszta (Mészáros), Dóci, 
Benda, KlaCsán.

Az amatőrök ál
tal kitűnő állapot
ba hozott pályán a 
profik kezdenek. 
Koszta lemegy, be
adását Egri fölé 
lövi. A  3. percben 
Sebeszta lövőhely
zetben van, de a 
labda Rózsa lábá

ról Berecki zsákmánya lesz. Az 
amatőrök állandóan támadnak, a 
profik alig jutnak labdához. Hogy 
az ambiciózus amatőrök annyit 
vannak frontban, nagy része van 
Királynak és Rózsának. • Schuszter 
II. Rózsa feje felett szökteti Se- 
besztát, de három játékos is lesál
lásban van. A 14. percben Benda 
magas lövését Berecki kiüti Dóci 
elé, aki a labdát beteszi. A bíró a 
gólt passzív ofszó.jd miatt nem 
adja meg. A lelkes közönség a 
profiktól a kötött kabátok leveté- 
sét követeli, talán anélkül majd 
jobban megy. A profik is belejön 
nek. Egri kiugrasztja Skarkát, de 
a szilárd védelem mindent rcmbol. 
A  25, percben Koszta két védőjáté 
kos között szökteti a tisztán álió 
Possákot, aki közvetlen közelről 
védhetetlen gólt lő. 1:0. Skarka 
sarkos lövését Schramkó biztosan 
fogja. Király folytonos mókái ve
szélyes helyzetet teremtenek a 
profikapu előtt. Egri megunva a 
gólképtelenséget, 30 méterről mesz- 
szire kapu mellé lő. A 35. percben 
Koszta sarokrúgása a profifejek 
felett vándorol, míg Schramkó azt 
kiboxolja. A 40. percben Egri. ka
pufáról bepattanó labdáját Her
mann az utolsó pillanatban ki 
vágja. Possák egyedül lóg meg, a 
kapus kifut eléje, de nem éri él a 
labdát és így a bőr kapuba jut, de 
a bíró érvényteleníti az eredményt 
Koszta ofszájdja miatt.

Szünet után az amatőrök vissza
esnek és így a profik egymásután 
érik el góljaikat. A 7. percben Gö
rög Burger kezére lövi a labdát, 
a szabadrúgást rálőtt labda miatt 
a bíró nem adja meg. Rózsa bi
zonytalankodik, ezt kihasználja 
Schuszter II., aki félmagas lövés
sel egyenlít. 1:1. A 13. percben 
Kazvinszky elől Ankli úgy ment, 
hogy a labda a kapu előtt tanyázó 
E gri fejére esik, onnan pedig a 
hálóba. 2:1. Schreiber Matyi erő
sen korholja a gólképtelen csatáro
kat. A 18. percben Possák Skarka 
helyét foglalja el. A 25. percben 
Burger középre ad, Ankli fogja a 
labdát, de az lecsúszik lábáról Egri 
elé, aki néhány lépést tesz és 
máris zörög a háló. 8:1. A  32 
percben Mészáros sarkos lövését 
Pintér a kapu szájából tolja ki 
kornerra. A 33. percben Koszta 
centerét Brunecker Egri elé tolja,

aki megszerzi a negyediket. í:T< 
Schramkó alaposan elnézte. Ti
pikus potyagól! A 30. percben 
Possák két lépésről fordulásból ka
pufát lő. A 43. percben Koszté 
Ankli hibájából beállítja a vég
eredményt. 5:1.

A  profik a nagygólarányú győ
zelem ellenére sem elégítettek ki. 
A védelemből csak Szemere muta
tott elfogadhatót, Rózsa bizonyta
lan. A halfsorban Vági egyenletes 
munkát végzett. Burger, az edző, 
természetesen nem nagyon eről
tette magát. Király mókázott. A 
csatársor gólképtelen. Megfelelt 
Koszta., Possák, Egri és főleg 
Kazvinszky, aki máris jó  formá
ban van.

Az amatőrök lelkes seregéből 
mindenki legjobbját nyújtotta, de 
mégis kivált Schramkó', Schuszter
1., Schwarcz, Hermann, Görög, 
Benda és Mészáros.

A Nemzeti házi mérkő
zésének Flóra volt a 

hős©
Saját tudósítónktól — 

[Nemzeti— Nemzeti B) 8:1 (3 :0 ).
Gyáli-út. B író: Holics. 

Nemzeti: Gallina —  Flóra,
Szendrő —  Hossó, Búza, Belesik —  
Kovács, Kautzky, Gergely, Bihámi, 
Horváth I.

Nemzeti B ) :  Verő —  Kadleszo- 
vics Vanicsek —  Horváth II., Raz- 
ga, Tóth II. —  Jeckel, Schiller, 
Szenes, Tóth I., Stáhl.

A Nemzeti rögtön támadólag lép 
fel, de Bihámi ront a kapu előtt. A 
tartalékok támadása veszélyesebb. 
Szenes a két védő között kitör, 
Stáhl-hoz játszik, akinek éles lövé
sét Gallina pompásan védi. A má
sik kapunál Gergely elől Verő rá
vetesse! véd. Szenes kapja a ki
adást, de Búza szereli. Az előre 
adott labdával Horváth I. fut le, 
Tóth I. azonban kornerre szereli. A 
sarokrúgás eredménytelen. Gergely 
labdájával Kovács fut el, bead, de 
Horváth jó helyzetben ront. Némi 
Nemzeti-fölény érezhető, amit 
Jeckel lefutása szakit meg. A jó  
beadást Szenes mellel maga elé ejti 
és pompás lövést ereszt meg —■ 
kapu fölé. A 15. percben Kautzky 
jól szökteti Kovácsot, aki Győri 
mellett elhúz és a hatosról a hálóba 

(1 :0 ). Kadleszovics kézzel
akaszt meg egy támadást, de Bi
hámi bombája mellé csúszik. A 20. 
percben Gergely kiadásával Hor
váth kitör, Kautzkyhoz ad, aki a 
kifutó Verő mellett gólt helyez 
(2 :0 ). Újra Horváth jeleskedik, de 
gyönyörű fejesét Verő kivédi. A 
29. percben Belesik keresztlabdá
ját Győri röviden fejeli. A labda 
pont Gergely elé esik, aki a hálóba 
szúrja (3 :0 ).

Szünet után Horváth a kapu 
előtt terem és beadását Gergely a 
hálóba továbbítja (4 :0 ) . Most 
állandósul a Nemzeti fölénye. Ger
gely— Kautzky a labda útja és az 
utóbbi gólt helyez (5 :0 ) . A tartalé
koknál Stáhl a hozzá került labdá
val megszökik, laposan centerez és 
Schiller lövése védhetetlenü] száll a 
hálóba (5 :1 ). Mezőnyjáték után 
Kovács faképnél hagyja a tartalé
kok védelmét és lövése Győriről 
Kautzky elé pattan, aki kapásból lő 
és a labda az oldallécről a hálóba 
vágódik (6 :1 ). Bihámi megsérül és 
kiáll. Odri játszik helyette, aki jól 
mutatkozik be, mert Horváth I. át
adását jól adja Kautzky elé, aki 
remek lövéssel küldi a sarokba 
(7 :1 ). A tartalékok veszélyesen tá
madnak, de Flóra mindent pompá
san szerel. Az utolsó percben Odri 
három embert kicselez és pompás 
lövéssel beállítja a végeredményt 
(8:1)_. Jól játszott a Nemzetieknél 
Belesik,  ̂ Bihámi, Odri, Szendrő, 
Kovács és különösen Flóra, míg a 
tartalékoknál csak Szenes és Schil
ler játéka dicsérhető.

****»íí**^rt>l< í* ^ ^
KorcsohAk- 
rődlik, sík, 

^  mindenféle 
Kerékpárok, varrógépek, újak én 
siáilííott Árban. Eladáa, vétel, csere. Nikkele- 
zés, élesítés. Javítás 54 éra alatt. Esecnfofd 
m.iRTPrésrnél, Vili., Dobozi-utca 7 0 Teleton- 

hivó .Józser *81-52
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P o z s o n y b a n  i s  
f u t b a l l o z n a k  m a r
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Pozsony, február 7.
Ma délután lezajlott az év első két 

barátságos mérkőzése. Az elsőn a 
Ligeti 4:2 (2:1) arányban nyert a 
Donaustadt ellen, a másikon a Kábel
gyár legénysége győzött 3:2 (l:l ) -r e  
a PTE-vel szemben.

Hétfő, 1932 február 8.

M A G Y A R  K U P A  M É R K Ő Z É S E K

Elődöntő

fit N íz e k n K l és egy intet- 
lennel i M  meg Bécsben 

a bajnokság tavaszi fordulnia
— Telefonjelentésünk

Becs, február 7. 
Megindult a ta

vaszi szezon. Minden 
csapat játszott, hat 
mérkőzés, teljes for
duló. A  három él
csapat győzött, ha 
nem is nagyon,
4-ik WAC viszont 
már kikapott a lej 

kés Brigittenautól. Az eredmé
nyek:

BAC— WAC 1:2 (1 :2 ) . Práter. 
4000 néző. Bíró: Czerny. A  BAC 
végig jobb, ennek dacára kapusa, 
a soproni Schöll gyatra kezdése 
miatt Bizosky és Hiltl góljaival 
már 2:0-ra vezet a WAC. A  csapat 
azonban egyre javul s Braun ön
gólja, majd Adamek, Weilinger és 
Studenik góljai révén megérdemelt 
győzelmet arat. Hidennek, a WAC 
válogatott kapusának délelőtt volt 
az esküvője s a BAC-tól, úgy lát
szik, nászajándékul kapta a négy 
gólt.

Viermar— F A C  2 :0  (2 :0 ) .  Prá
ter. Bíró: Beranek. Mérsékelt já
ték. A  FAC jobb, mint várták. A 
Viennában csak Gschweidl jó. ő  és 
Érti a gólszerző.

Admira— Austria 1 :0 (1 :0 ) .
Hohe Warte. 5000 néző. B író: 
Mies. Megérdemelt győzelem a 
jobb csatársor révén. Klíma ügyes 
centerhelyettes, meglepetésre a 
jobbszárny jobb volt, mint a válo
gatott Stíhall— Vogel balszámy. 
Schall lőtte a gólt a 6. percben.

Nicholson— Slovan 8 :2  (1 :1 ) .
Herz-pálya. 2000 néző. B író: K. 
Báck. Szünet előtt a Slovan jobb,

Tatabányai SC
2:1 (1:1)

Újpest

Lelkes iátékával fölényben volt, többet mutatott 
s megérdemelten verte ki a kupából a profiba|nokot

a vidéki amatőr csapat
Góllövő: Vörös, Székely (11-esből), Német

Az első félidőben botrány miatt félbe kellett 
szakítani a mérkőzést

Hungária-út. 500 néző. Bíró: 
Rubint.

Hiába sütött a 
nap, nem tudott | 
aok nézőt kicsalni. 
Különösen nem azj 
első mérkőzésre, I 
amelynek kedvéért ] 
ott kellett volna 
hagyni a vasár

napi ebédet, hiszen  ̂ már déli fél- 
egykor kezdték a játékot.

Az öltözőkben meglehetős enyhe 
a hangulat. A tatabányaiak el van
nak készülve a biztos vereségre. 
Annak mindenesetre örülnek, hogy 
Risóczky, ha még sérülten is, de 
játszik. Az újpestieknél a pályáról 
tárgyalnak. P. Szabó szerint na
gyon össze-vissza pattan rajta^ a 
labda. Mások azonban megállapít
ják, hogy a pálya minden várako
záson felül javult fel. A mérkőzés
ről kevés szó esik. Jákubéról többet 
beszélnek. A két játékosszerzo,

FUTBALL-
cipő, vörös chrombőrből . . P 17.- 
meccslabda (18 szeletes). . P

futballtelszerelési cikkek szaJt- 
szaküzlete. Korié** -u . 42. 

Kérjen árjegyzéket. ______T. 432—31

Asztali tenisz
— Hallottad? Az asztali teni

szezők Európa-vdlopatottat akar
nak Japánba küldenil

— Rém érdemes! Amilyen for
mában vannak a japánok, ez a 
csapat is vereséget szenvedne.

szünet után megérdemelten nyer a 
Nicholson. Hasamann (2), Steys- 
*al, illetve Fiala és Jelűnek a gól
szerző.

Rakoah— Wacker 1 :1  (1 :0 ) .
Hohe Warte. Bíró: Lejolle. A  Wa- 
<ker túljátszott benyomást keltett. 
A Hakoah nagyon erélyes. Weies- 
kepf, illetve Ostermann lőtt gólt. 
Jú Weisskopf, Eisenhoffer és 
Lőwy, illetve Cárt és Windner.

Rapid— WSC 5 : 1+ ( 8 :0) .  Hüttel- 
d°f; 6000 néző. Bíró: Frankén
stein. A  Rapid (Luef nélkül) a II. 
felidő 10. percéig nagy fölényben 
látszik g m4r 5:0-ra vezet, de a 
WSC az utolsó 25 percben szenzá
ciós hajrát vág ki s majdnem ki
egyenlít. A  Rapid csatársorában 
Bmder és Kaburek jó, Kaburek 
4 gólt lőtt, Binder 1-et, a csapat 
egjobbj a azonban Skoumal a fede- 

?etsorban, A  kitünően harcoló 
WSC góljait Semp, Pillwein, Kel- 
ünger (11-esből) és Cejka (öngól) 
lőtte.

Ezek az eredmények semmit sem 
változtattak az élcsoport (Admira, 
V:enna, Rapid) sorrendjén.

Howorka Ottó.

Arányi és Dicky nevű futárja I 
éppen fogad. Dicky szerint nyolc | 
gólt rúg az Újpest. Arányi szerint 
ötöt sem (úgy látszik, megérezte), 
végeredményben abban állapodnak 
meg, hogy ha öt gólt rúg az Újpest, | 
akkor már Dicky nyert. Mind a két 
csapat téli ujjasban jön ki. A ta- 
tabányaiak felső szerelése kék-1 
fehér, alatta azonban vörös az ing.

TSC: Mahos —  Petrovics, Nagy] 
_  Kovács, Mente, Risóczky —  Já
nosi, Keleti, Székely, Urbán, Né
met. _ .  ,. _  , i

Újpest: Huba —  Ligeti, Fogoly 
I I I .—  Szalay, Volentik, Víg - 
Sas, Kármán, Sáros, Vörös, P. | 
Szabó.

Botrány, játékszünetel- 
tefés, szóval az I. fé l
időben megkezdődött

az idény

IV., Kossuth Lajos-utca 6
Egyenruhák és  

polgári öltönyök.
Tisztek és kar- 
paszományosok 
szabályszerűen 
felszereltetnek.

Nagy Kálmán
Nagy választék 

angol szövetekben I

Kármán elcsípi a labdát, egé
szen a vonalig viszi, onnan 
beküldi s Vörös gyengén az 
ellenkező sarokba fejeli. 0:1.
Potyaízű gól. A  20. percben Sza

lay megsérül s rövid időre kiáll. 
Közben a TSC szabadrúgással ve
szélyeztet, majd Újpest ér el sarok
rúgást. Utána V ig messziről céloz 
s Mahos kornerre öklöz. A  sarok
rúgást újabb követi (most már 1+:1 
az Újpest javára), majd a 25. perc
ben ismét a tatabányaiak vannak 
soron. Lefutnak, a kaputól három 
lépésnyire a vonal mellett Ligeti 
küzd a labdáért,

kézzel érinti, ámde háttal 
áll a bírónak,

aki így nem veszi észre a 11-est. 
Kapukirúgás következik,_ majd ezt 
követőleg a közönség mind hango
sabb. Kórusban sértegetik a bírót, 
aki erre habozás nélkül

le fú jja  a játékot.
Lent az öltöző folyosóján Ru

bint kijelenti, hogy nem vezeti 
tovább a mérkőzést, mert nem 
lehet és nem szabad mérkőzést 
vezetni akkor, ha a közönség már 
egy állítólagos hiba után is sér
tegetni kezd. Még hozzá durván 
A semleges Rosenberg dr. és vö
rös Takács azonban biztosítja a 
bírót, hogy a rendezők rendet te
remtenek. Takács már megy  ̂ is 
ki a szócsővel. Nyomában a bíró 
A közönség, amikor meglátja a 
szócsövet és a bírót, újra ékte
len lármát csap. Mintha leg
alább többezren lennének, pedig 
alig néhány százan vannak. Nem 
engedik hirdetni Takácsot.

—  Itt az új szezón. Hivatalo
san! —  jegyzik meg a kedélye
sek,. —  Az új idény mindig az 
első botránnyal kezdődik!

Végre hirdetnek, mire elcsen
desedik a közönség.
Támad a TSC. A 42. percben 

Keleti ravasz lövése csaknem a 
kapuba esik, majd a túlsó oldalon 
Mahos jó  védésén hiusul meg az 
Újpest támadása. És újra a TSC 
rohamoz.

ellen Újpest védelme faultokkal 
védekezik. Közben

a TSC fütty után gólt ér el,
majd a kifelé tartó Keletit Fogoly 
III. a bíró háta mögött megrug- 
ja. Innen kezdve erősen durvul a 
mérkőzés. A  tatabányaiak sem 
akarnak adósak maradni s a bíró
nak figyelmeztetnie is kell a két

A  tatabányaiak rögtön rohamoz
nak s hamarosan ki is tűnik, hogy 
a kevés számú közönség java Tata
bányáról rándult be. Csak úgy har
sogják: . , _  .

—  Hajrá Tata, hajrá Tata . . .  
Első támadásuk lesállas miatt

akad el, majd meg túlfutnak a vo
nalon a labdával. U jP «*  szóhoz 
sem jut, közönségének nem tetszik 
a  n a g y  „hajrá Tatázás”  s gúnyo
san kiáltanak be:

—  Hajrá brikett! ••• .
A  4. percben sarokrúgás jelzi a

tatabányaiak fölényét s Hubának 
öklözni kell, hogy kapuját meg
mentse a góltól. . v

—  Fél pálya kiadó —- kiabálnak 
s ez igaz is. Kovács bombáz, maja 
végre az 5. percben Újpest is szó
hoz jut, de csak sarokrúgás erejeig. 
Itt meg Mahosnak kell öklöznie. A  
játékosok már bemelegedtek, egy
másután vetik le az ujjast s pilla
natokig hat-hétféle szín is van a 
pályán, mert alul mind a két csa 
patnak más-más a felszerelése.

__Hajrá vörös ördögök —  buz
dítják a tatabányaiakat, mert ők a 
vörösek. A  12. percben Keleti 30 
méterről céloz, de Huba résen van. 
Percekig nem jut szóhoz az Újpest, 
hogy aztán érdemtelenül jusson 
gólhoz.

Risóczky rosszul ad hátra,

Lelkesedés dolgában lelépik 
az újpestieket.

Székely szenzációs lövését a kapu
ban tanyázó Szalay csak az utolsó 
pillanatban fejeli félre. Komer. 
Aztán Fogoly is kornert vét. Ú j
pest védelme már kapkod, erősza
kosan is védekezik. Újabb TSC- 
komer. Most már 4 :4 a komer- 
arány. S újabb fault. A  47. perc 
ben már annyira szembeötlő

Fogoly III.
faultja, 

hogy a híró 
kénytelen 

11-est adni 
érte. Szé
kely áll a

_______________ labdának.
A jobb  sarokba vágja. 1:1.
Sáros lövését kell még Mahos

nak védenie, majd az 50. percben 
vége a félidőnek.

(Szünetben Újpest még re 
ménykedik.)

M ajdnem  »túlórázásra« 
kerül a  sor, mert^ a TSC 

11-est hagy k i . . .
Kármán fejese Mahosé, ezzel 

, indul a II. félidő. Majd Keleti Iö- 
[ vése surran s a TSC sarokrúgás
sal veszélyeztet. A  tatabányaiak

csapatot. A  15. percben Urbán 
van lövésben, mégis Ligeti Szó-1 
kelyt vágja fel a 16-oson belül.

11-es jár érte.
Székely most | 

már rosszul céloz 
s Huba kornerre 
tud ökölzni. A  17. 
percben Sáros lö
vését Mahosnak 
is öklöznie kell, 

majd a 18. percben a kornerarány 
már 7 :4 a TSC javára, újabb sa
rokrúgás nyomán. A  27. percben 
végre Újpest is mutat valamit. 
Sas és Sáros játszik össze s az 
utóbbi fejesét Mahos alig tudja 
kiütni. A  30. percben V ig szabad
rúgását Mahos kornerre védi.

Most érkezett el Újpest ideje.
Mindenki biztosra veszi, hogy be
rúgja a győztes gólt. Ofszájd-állás 
van ugyan, de a bíró elnézi, Sas 
kapja a labdát, kiszökik s Mahos 
csak kifutással és rávetéssel^ tud 
védekezni. A  35. percben Székely 
bombája alig megy mellé s a kö
zönség lelkesen tapsol. Közben 
Fogoly III. összefejel Ligetivel s 
öt percre kiáll. - Helyére Szalay, 
illetve Kármán húzódik hátra. A  
TSC közben kornerre] ostromol 
(8 :5 ), majd Mente fölé vágja a 
labdát. A  40. percben Fogoly 
visszajön és Sas beadása nyomán 
Vörös alig fejeli mellé a labdát. 
A 1+8. percben pecsételik m eg a 
meccset a tatabányaiak. Újpest 
már-már feladja a harcot s a 
hosszabbításra tartogatja az ere
jét, a közönség is készülődik a 
„túlórázásra’', amikor Székely
kiadásával Német elszökik.

Vigalom  és b án at..*
A tatabányaiak már lesietnének 

h pályáról, amikor a fényképészek 
visszahívják a csapatot és miun
kába veszik. Csupa derűs arc keiül 
a lencse elé. A jókedv a bezárt öl
tözőben lép a tetőfokára. Dosm- 
berg dr. az amatörsport ̂  nevében 
üdvözli a csapatot, csak úgy dörög 
az éljen, miközben Gallovich Tibor,, 
a csapat edzője így nyilatkozik:

—  Ez a mérkőzés a legéle
sebben rámutatott arra, hogy a 
Nemzeti Bajnokságot meg kell 
csinálni. Halálos vétek lenne 
elgáncsolni. Nem úgy kell fel
fedezni a jó  vidéki játékosokat, 
hogy kiveszik őket a csápatjuk-

L lo yd - pince étterem
IV., Wurm-utca 2 . **., a Dunakorióhál
Menürendszer étlapszerinti ételekből. Házhoz 
Is szállítható. P 1.50, 10 jegyíüzet P 14.—

Szalay keresztezi ugyan, de 
nem tudja megállítani, Német 
átvergődik rajta, Huba két
ségbeesetten fut ki eléje, de 
Német lő s a labda előbb a 
túlsó kapufának, majd onnan 

a hálóba pattan. 2 :1.
Győztes gól. Nagy öröm és ha

marosan vége a meccsnek.

ból és leszerződtetik profinak. 
Tessék őket abban a talajban 
hagyni, ahol kitermelődtek, de 
tessék őket levegőhöz is jut
tatni. ,
—  Fiúk —  kiabál lelkesen Re* 

leti —  mi lesz itt még. Győzelem
mel kezdtük az új évet s még hozzá 
a profibajnokot vertük meg . . .

Újpestnél nagy a csend. Senki 
sem beszél. Bányai sem nyilatko
zik szívesen:

—  Puhán játszott a csapat. Az  
ellenfél sokkal lelkesebb volt. Ez 
döntötte el a mérkőzés sorsát! —  
mondja végre véleményét.

Az am atőr csapat 
sikere

nemcsak figyelemre méltó, Hanem 
tényleg intő jel azok számára, akik 
állandóan elbuktatják a Nemzeti 
Bajnokság eszméjét. Igaz az, hogy 
Újpest nem játszott legjobb csa
patával, igaz az, hogy még ez a 
csapata sem mutatta igazi tudását, 
de ezzel szemben igaz az is, hogy 
az amatőrök nemcsak lelkesedés 
dolgában múlták felül a profikat, 
hanem helyenkint olyan tetszetős 
játékot mutattak, amilyent a pro
fiktól hiába vártunk. A  mérkőzés 
nagy részében az amatőrök voltak 
fölényben, Újpest legtöbbször szó
hoz sem jutott s bizony nagyon is 
megérdemelten szenvedte el ezt á 
vereséget.

Tetszett az amatőr csapat, mert 
ésszel is játszott, Védelme felül
múlta az Újpestét. Különösen a 
két hátvéd vétmentes játéka raga
dott meg. Nagy a II. félidőre any- 
nyira belejött, hogy egészen profi
stílusban játszott. (D e nem olyan 
profistílusban mint amilyent az

átadása esetén: ha az Orlon-gyártmányú, 
40 pengő, ha más gyártmányú, 30 pengő 
árengedménnyel vásárolhat egy Or*on dma* 
mikus hangszórót bármely szaküzletben.
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Újpest most mutatott.) A fedezet- 
sorban Mente volt fáradhatatlan, 
míg elől Keleti rutinja, technikája, 
taktikája csillant fel gyakran. (A  
régU ó Killermannt láttuk!) Ki
tűnő Székely, valamint Német is. 
Általában az  egész csapatról in
kább lehet jót, mint rosszat mon
dani. Az ember mindig azt várta, 
hogy no most, most fulladnak ki s

ezzel szemben még az utolsó perc
re i.s maradt az erejükből.

Újpest csalódást keltett. Huba 
szürke volt, de kiábrándítóan ját
szott a két hátvéd, is. Játékuk sok
szor mozgott a sportszerűség hatá
rán alul. A fedezetsor nem bírta a 
játékot. Egyedül Szalay volt fá
radhatatlan. De egyedül nem sokra 
jutott. Leggyengébb azonban a

S ío * T
center posztján játszó Sáros volt. 
Sehogyan sem ment neki a játék. 
Talán éppen ezért maradt az egész 
csatársor adós azzal a játékkal) 
amit várni lehetett.

Rubint bíró jóakaratúan és elfo
gadhatóan vezette a mérkőzést. Ar
ról nem tehet, hogy a háttal álló 
Ligeti hendszét nem vette észre.

Hungária— Turul 8:0 (1:0)
A z  edzés nélkül kiálló Turul csők egy félidőn át számí

tott komoly ellenfélnek
G ó l  l ö v ő : C se h , Titkos, S e n k e y ,  C se h , Titkos, C s e h ,  S e n k e y ,  Rökk (11-esből)
űtmgária-út. 1000 néző.

Bíró: Benkö.
Hungária: Szabó —- Nagy, Ko

csis —  Rebró, Kompóti, Sebes —  
Rökk, Cseh, Sárvári, Senkey, Tit
kos.

Turul: Spindler —  Lengyel,
Reisner —  Sanger, Sipőcz, Zsebe- 
házy —  Kelemen, Schell, Páli, Pi- 
rityi, Kohut II.

(Kissé bi
zonytalanul ké 
szüiődiék a csa
patok a tribün 
alatt, hiszen 
odafent Újpest 
és Tatabánya 
harca még az 
utolsó percek- 
ami hosszabbí-ben is l : l - r e  állt, 

tást jelent. Újpest ostroniol! —  ér
kezett a hír s a játékra áhítozó já
tékosok örültek a hírnek, pláne,

R E T H Y  P EM M -C M K A
köhösfés, rekedtség és hunit ellen

amikor fen t felharsant a kiáltás: 
Gól! Csakhogy nem kell várni to
vább! A meglepetés: Nem Újpest 
rúgta a gólt, hanem a TSC, tehát 
ö lesz az ellenfele a következő mér
kőzés győztesének az elődöntőben! 
Jön a vörös Takács is a meglepetés 
hírével és ismételi —  buzdításul — 
a Turul intézőjének jóslatát, amit 
a TSC győztes gólja után mondott

—  Na, most majd következik a 
másik meglepetés.

Sebes tréfál:
—  Hogy győz a Hungária ? . . .  
Senkey is mezbe öltözve készülő

dik a játékra s ő áll a kék-fehérek
nél az érdeklődés középpontjában. 
Mindenki érdeklődik hogyléte iránt 
s o megszólítás mindig ez:

—  Na edző ú r ! . . .
Hódít a nyelvújítás. Senkey 

egyébként buzdító beszédet intézett 
a csapatához:

—  Fiúk! Látjátok Újpest példá
jából is, hogy nem olyan egyszerű 
dolog egy ilyen kupamérkőzés. Vé
gig dolgozzatok és gondoljatok 
arra, hogy —  helyettem is kell dol
goznotok.

Derültség,
A Turul öltözőjében némi kis 

meghatódottság érezhető. Nem any 
nyira a-nagynevű ellenféltől van ez. 
mint inkább a tréninghiánytól 
Összesen csak egy edzést tartott a 
lila-fehér csapat és némelyik játé
kos az új évben most húzott először 
futballcipőt.)

G yenge játék, nehe
zen születik a Hungá

ria gólja
Kocsis és Spindler a két kapi 

tány. Kocsis választ kaput s a Tu
rul némi szél ellen játszik. Spind
ler az első labdát kapitánytársa 
szabadrúgásából kapja. Biztosan 
húzza le. A Hungária élénken kezd : 
Titkos beadását Sárvári ügyesen 
Senkey elé ejti, aki kapásból lő s a 
kapufa tövének vágódó lövés ke
resztben ugrik el a kapu előtt, alig 
bír kom erre menteni a védelem. 
A* „edző úr”  tapsot kap. Spindler 
bőven jut labdához: Titkos bombá
ját bravúros elvetéssel tolja kapu 
mellé, azután Cseh lövi Rökk pasz- 
szát Takács-rendszer szerint, de a 
mesés lövés is emberére talál a 
zuglói kapusban. Folyton a Hun
gária támad,

a Turul csak egyszer jut el 
a kapuig s akkor a kis Kohut 
gélt is US, de lesállásból és 

fütty után.
Titkos közeli lövése jól ragad 
Spindler kezében. Álig játszanak 
tíz perce a a Hungária már a 4-ik

szögletrúgásnál tart, de Titkos jó 
kapáslövése is mellé száll. A  13 
perc a Turul számára hoz balsze
rencsét: Páli nagy helyzetből kapu 
mellé vágja a labdát. A Hungária 
kezdeti lendülete kezd alábbhagyni, 
de Sárvári azért lő s a jó  20 méte 
rés labda megint Spindler kezéről 
csúszik a kapu fölé. Ez már a 6-ík 
Hungária-korner. Ezzel a féltucat
tal mintha be is érné egyelőre a 
Hungária, egészen ellankad s a Tu
rul még tűrhetőbben passzolgat 
mezőnyben folyó játék során. A 
Hungária-csatársor nem tudja tar
tani a labdát, nincs semmi összjá- 
ték, kombináció, a játék jóidéig 

.erősen hajlik az unalmas felé. Sen
key és Cseh jó lövése jelent csupán 
eseményt, na meg Sebes félpályás 
—  hazaadása.

A 32. perc fellángolást hoz 
és —  gólt: Senkey jó  labdá
val indítja útnak Titkost, aki 
majdnem .a vonalig fut, fél- 
magasan középre irányítja a 
labdát s a jó  helyen álló 
Csehnek csak oda kell tarta
nia a lábát, bent a gól. (1 :0 ).

A mérkőzés elintézett voltáról 
egyelőre még korai volna beszélni. 
Nagy Pirityi nyakában felejti a lá
bát s a szabadrúgás után nagy ka
varodás ijesztgeti a kék-fehér kedé
lyeket, de a végén Kelemen túlma 
gas 'lövése sima megoldást biztosít 
az esetnek. A  34. percben Cseh 
leveti ujjasát: ő az első a kék-fehé
rek közül. Rökk elfut, a védelem 
lesállást vitat, Spindler a 16-oson 
túlfutva akaszt kézzel, a bíró, igen 
helyesen, szabadrúgással bünteti a 
kapus kezelését s nem veszi figye
lembe a Turul alaptalan reklamálá
sát. Még egyszer ismétli Spindler a 
hátvédmódra való közbelépést és 
vége is a félidőnek.

Szünet után gáüözön
Szünet után mindkét csapat 

helycseréket eszközöl: a Hungáriá
ban Senkey áll középre, Sárvári 
bálösszekötőbe, a Turulnál Sanger 
előremegy bálösszekötőnek s Pi
rityi kerül hátra. A  Turul heves 
iramban kezd, N agy  nehezen tisz 
táz a kapu torkában, fel is vág
ják. De hamar kész a Plungária 
felelete: Titkost futtatják társai, 
a zuglói védelem mintha elaludna,

Titkos kényelmesen besétál a 
kapu elé s lövése a túlsó 
kapufáról csattan be a 

hálóba. (2 :0 ) .

Utána Senkey lő, megint a kapu 
fát találja. Egész veszélyes csa
tár. Szabónak is dolga akad a 
Hungária-kapuban: Kelemen szép 
szabadrúgását fog ja , de előbb ki
ejtette. Zsebeházy megrándítja a 
lábát, pár percig pihen. A  Hungá
ria élénkül: a 11. percben Sebes—  
Sárvári akcióból

Senkey hirtelen lő a a ros*- 
szül vetődő Spindler mellett 

becsúszik a labda. (3 :0 ).
A Hungária enyhít az iramon, 

Páli majdnem gólt szerez a Turul
nak, nagy lövése arasszal kerülte 
el a sarkot, utána Kohut beadását 
lövi pompásan, de néhány centi
méter most is hiányzott. Eléri 
első szögletrugását is a Turul, de 
gólt —  a Hungária rúg : a 10. 
percben Sebes élesen középre vá
gott labdáját Senkey fe jje l csúsz
tatja tovább,

Cseh frissen rá fu t s olyan 
gólt lő a bal fe lső  sarokba,

hogy Spindler csak elisme
réssel nézhet utána. (4 :0 ).

Most gyorsabban következnek az 
események: 20. perc. Titkos el
rohan, a ráfutó Spindler mellett 
jobb külsővel megint a túlsó kapu
fának pofozza a labdát s

Cseh már csak a vonalon túl 
érkezik, nála nélkül is gól. 

(5 :0 ).

Senkey-bomba centiméterekkel zúg 
a léc fölé. 24. perc: Titkos fakép
nél hagyja a védelmet, most bead,

Cseh fejéről menthetetlenül 
csúszik a hálóba. (6 :0 ).

Szabó megragadja a ritka alkal
mat, hogy labdát kap, pompásan 
elnyúlva öklöz ki egy könnyű lab
dát. Kohut II. lövését azonban 
csak Sebes kaparja ki a vonalról.

34. perc: Titkos kicselezi még a
kapust is, begurít, de Cseh későn 
éri el a labdát, valahogy azonban 
visszahúzza a kapu elé és

Senkey közelről bekanalazza.
(7 :0 ).

A Turulnak semmi sem megy: 
Páli közelről kapufára fejel, Schell 
meg fölé. 38. perc: Rökk remek 
lendülettel lefutja Reisnert, de a 
hátvéd elkaszálja.

a 11-ost Rökk beragasztja.
(8 :0 ).

Még egy Turul-korner: 6:2 a kor- 
nerarány.

N yilatkozatok
Nagy Tibor, a Turul intézője: 

Tréning nélkül nem lehettünk 
egyenrangú ellenfelek. A  stílus 
megvan a csapatban, de nincs 
állóképesség. Ilyen gyengén még 
nem játszott a csapat idén. Hej, 
ha úgy játszunk, mint mikor a 
Törekvést legyőztük. . .  Akkor 
nem marad el a meglepetés.

Senkey, a Hungária edzője és 
középcsatára: Mégis volt meg
lepetés: hogy nyolc gólt rúgtunk.

Kompóti: Többet vártam a Tu
rultól. Nem volt komoly ellenfél, 
de edzötársnak kitűnő volt. Eleinte 
mi is merevek voltunk, de később 
belejöttünk.

Kritika
Komoly kritika tárgyául nem 

volt alkalmas ez a kupamérkőzés, 
amelyben nyoma sem volt a kupa
jellegnek. A  Turul teljesen készü
letlen csapata nagyon könnyű el-

Minősítő

Hétfő, 1932 február 8.

o
-áig  

beszámítjuk régi rádióját

EZ AZ IGAZI, 
CSEREAKCIÓ

Használja fel ezt az
szerezze be 8n is a legmodernebb

dinamikus hangszóróval egybeépített 
készüléket. A Big Ben az egyetlen 
földrajzi rádió, hol fokok helyett a 
kívánt állomás jelentkezik. Szlksz Rá
dió-gyár, Budapest, VIII., Rákóczi-út 

9. Tel.: 385—33.

lenfél volt s a Hungária így sem 
mutatott meggyőző formát. A  csa
társoron nagyon meglátszott az 
Egyiptomot járó Kalmár, Barátky 
és Híres hiánya, nem láthattunk 
tőle rendes csatár játékot. Titkos 
lendülete s Cseh ügyeskedése a. 
főrészes abban, hogy a csatársor 
mégis eredményes tudott lenni. 
Senkey szükségcenter, de egyet 
mégis megtanulhatnak tőle a csa
tárok: a kapu közelébe érve a csa
tárnak haladéktalanul lőnie kell. 
A  közvetlen védelem jobban tet
szett, mint a fedezetsor.

A Turulban Spindler pompás 
védéseket mutatott be, különösen 
az elején. A hátvédek könnyelmüs. 
ködtek. Sipőcz, Zsebeházy, Pirityi, 
Kelemen, Páli értékes erő.

Benkö jó  fellépésű bírónak lát
szik.

III. kér. FC-Bohn 
5:3 (3:0)

SC

Váratlanul a II. félidőben nőtt fel komoly ellenféllé 
a vidéki amatőr csapat

G ó l l ö v ő k : Z ila h y , Z i la h y , Z i la h y ,  Fenyvesi,  S z a n isz ló ,  D öm ö tör , K e r té sz ,  E n g e lh a rt

Nagyszombat-utca. Bíró: Stem. 
300 néző.

III . kér. F C : Szülik —  Werner, 
Biró —  Steiner, Lutz, Magyar —  
Fenyvesi, Héjas, Zilahy, Lengyel, 
Dömötör.

Bolin SC: Bayer —  Mágori, 
Gottre —  Kliment, Krnács, Bo- 
tyánszky —  Szigeti, Kertész, Sza
niszló, Engelhardt, Kopp.

(A  vidéki csapat öltözőjében se
rényen folyik a készülődés. A meg
előző hetekben úgyse nagyon ké
szültek a mérkőzésre. Jáncsy mes
ter panaszkodik:

—- A pályánkra nem lehetett 
lépni, olyan állapotban van. Téli 
tornára nem is gondolhatunk. Nem 
kapjuk meg az iskolai tornater
met . . .

A III . kér. FC öltözőjében Ko
mor igazgató a Magyar Kupa csil
logó kisebbített mását húzza elő 
táskájából és magasra emelve mu
tatja a készülő játékosoknak. Az 
ablakon bekukucskálók lelkendezve 
adják tovább:

_—  Komor körülhordozta az öltö
zőben a „véres”  Kupát!)

A mérkőzés 
ezzel szemben 
nagyon béké
sen indul. Fél- 
órás késéssel 
jelennek meg a 
csapatok. Stem  
bíró rövid vizá

ul gálgatás után 
játékra alkal

masnak minősíti a talajt, ami a 
déli napsugarak hatása alatt eny
hén puha állapotban van. Felülete 
kissé csúszós, de egyáltalán nem

Bohnék kezdenek, de nyomban az 
óbudaiaknál a labda. Rövid küzdés 
után Szüliknak kell beleavatkozni 
a játékba Bohn erőtlen támadása 
nyomán. A kivágott labda Feny
vesihez kerül, aki jól lefut, bead

Zilahy állítani is tudja a 
labdát és felfordulásból éle
sen lövi a jobb sarokba. Ép
pen hogy az első perc letelt: 

1:0.

mély.

Az első félidő  
m esterhárm ast 

Z ilahy
W ern er és B ayer  választ. A ke

rületieknek kedvez a szerencse,

hőse a 
csináló

Sporlérm ek, nialretfek és 
szobrok, seriegek, rom ánr 
lelfényeii legolcsóbban Morzsányinál

Nyomban utána kornerhez jut a 
III. kér., amit Dömötör kapu mögé 
küld. A Bohn SC is támad, Sza
niszló lövése Bíróba vágódik. Kli
ment lök, a szabadrúgást Magyar 
irányítja. Most Dömötör fut e 
szépen, de üres pályán elbotlik, a 
labda pedig elgurul előle. Kissé 
később Mágori csak átkarolva tud 
ja  lefogni a veszélyes Dömötört. 
Újabb kerületi kornert Fenyvesi 
szépen irányít, Zilahy fejesét Ba
yer  kiüti, a jó  labdát Dömötör kö
zelről kapu fölé lövi, A 15. perc- 
beií Fenyvesit Botyánszky lefogja, 
bár kiszabadítja magát a bíró 
sípja már szólt és szabadrúgást 
diktál. Ezt

oldalról mintegy 25 méterről 
Fenyvesi jó l íveli és a remek 
tempóval levegőbe emelkedő 
Zilahy pontosan fejeli be.

2:0.
H éjas öt lépésről kapu fölé vágja a 
labdát. A 19. percben Kopp beadá
sát Szaniszló szépen veszi át, de 
a lövés ferde. Krnács jó  kiadásával 
Szigeti elszalad, beadása nyomán 
zavar kél a kerületi kapu előtt; 
Szülik kiejti a labdát, ami végül is 
kapu mellé kerül. Nyomban utána 
újabb jó  helyzet alakul SzvMk ka
puja előtt, de a csabai csatárok hi
báznak. Most kissé változatosabb 
lesz a játék. Az egyik oldalon 
H éjas és Lengyel, a másikon Ker
tész, Engelhardt lövései téveszte
nek célt. Fenyvesi kornerét belül 
nem találják el. Szabadrúgás hozza 
fel a  Bohn SC-t. Engelhardt paaz- 
szából Szaniszló gólt is lő, amit 
azonban a bíró lesállás miatt meg 
nem ítélhet. Zilahy és Dömötör

jeleskedik elől. Utóbbinak éles be
adását Bayer csak a kapu torká
ban fogja. Dömötör fellökése miatt 
szabadrúgás van a Bohn SC ellen. 
Ebből Fenyvesi lefut,

beadását Zilahy a 31. perc
ben kapásból zugát ja  a felső 

léc alatt a hálóba. 3:0.
Zilahy mesterhármasa! Most már 
végig a kerületiek támadnak töb
bet. de Bayer most. már résen van. 
Engelhardt lő még egy kapufát, 
de ezt is csak lesből.

Népy bekapott gól 
után m agához tér 

a Bohn
Szünet után már a 2. percben

Zilahy szép kiadásával Dömötör el
megy, bead és

a befutó Fenyvesinek rosz- 
szul talált labdája is be
gurul az ijedten a földre 
pöttyanó Bayer mellett. 4:0.

A Bohn SC összeroppanását várja 
mindenki, de a vidéki fiúk kedvét 
nem veszi el a négy gól. Bátran 
támadnak és a 8. percben a Sza
niszló'által elindított labda Szigeti 
akciója után

Szaniszlóhoz kerül vissza, alti 
szép gólt fe je l. 4:1.

A III. kér. FC kornere után vál
tozatos játék következik, de most 
már a Bohn SC a többet támadó 
fél. Két kornert is ér el, a követ
kező gólt mégis a III. kei*, rúgja. 
A 20. percben a 16-osrói szabadrú* 
gást lő Héjas. A laposan irányított 
labdát Bayer kiejti.

Egyszerre startol rá Fény- 
vési és Dömötör. Utóbbihoz 
kerül a labda és tőle a 

hálóba. 5 :1.
Bíró Sanyi felvágja Koppot. A  
szabadrúgást Engelhardt irányit- 
;á  és

Kertész a túlsó sarokba fe
jeli. 5:2.

Most a Bohn SC felülkerekedik. A
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EDmunD LŐVE 
eois moafln

A szerelem, mámor 
j s  fcimftk hajija
• percben Kmács remek lövése 

'/etső kwpulécröl pattan vissza. 
enyvesi—Zilahy akció kerületi 
oriiert eredményez. A 36. perc-

i eA5°PP fut le és jól előretálalt 
^ódáját

Engelhardt szépen belövi.
5:3.

Nana! Még majd hosszabbítás 
t ?• Lutz rosszul rúg a labdába,

Szerencséje sem volt. Nagyszerű 
játékkedvet árult el Zilahy, aki leg
értékesebb tagja volt ennek a kvin
tettnek. Okosan váltogatta a hosszú 
kiadásokat a rövid passzokkal és a 
kapuratörés is erénye. Mellette 
Fenyvesi játszott jól, Gottréval jó
idéig azt csinált, amit akart. Szü
net után visszaesett. Lengyel a me
zőnyben általában jól illeszkedett 
bele az összjátékba, a kapu előtt 
azonban határozatlan volt. Dömö
tört gyorsasága és erélye veszé
lyessé teszi, a leleményesseg azon
ban nem kenyere.

A Bohn SC csapatán erősen ki
ütközött a megfelelő edzés hiánya. 
Szinte az I. félidő alatt kezdett 
összeszokni a csapat, amely csak a 
II. félidőben adott ízelítőt képesse
geiből. A védelemben Bayer na
gyon rossz napot fogott ki. A hát
védek közül Mágori volt a jobbik 
Jobban feltalálta magát ezen a ta
lajon. Később Gottre is belejött. 
Néha kissé túlerélyesek a szerelés
ben. A fedezetsor volt a csapat 
legjobb része. Krnács bizonytalanul 
kezdett, de fokról-fokra javult. 
Mind KI imént, mind Botyánszky 
szorgalmas halinak bizonyult. A 
csatársorban Szaniszló tűnt fel elő
ször, szünet után már Kertész, 
majd Engelhardt is figyelemre
méltó akciókat mutatott be. A szél
sők közül Szigetit jobban foglal
koztatták, de Kopp is ügyes és 
gyors szélső benyomását keltette.

A Somogy is megjelent 
a pályán

— Telefon jelentésünk —
Kaposvár, február 7.

Ma délután vég
re a Somogy játé 
kosai is megjelen
tek a pályán s le
zajlott az év első 
tréningje. Az ed
zés körülbelül egy 
óra hosszat tartott 
s résztvett azon a

A szokatlanul nagy h ideg  
sem  riasztotta v issza  a  
csapatokat a  barátságos 
m érk őzések től

A  Cs. MOVE le g yő z te  a BSE-t —  A  Törekvés 
csak döntetlenü l végzett az EMTK-vai, 
az FTC a TLK-val

csapat minden játékosa.
Kint volt Jakube is,

ofáaja rándul, ő kiáll. Magyar lesz j 
^ f e d e z e t ,  Lengyel balfedezet.

evvV  Bohn s c  támad, de csak I 
sy kornert ér el. Az utolsó perc-

értesz lövése alig kerüli e l!
Szf k  kapuját.
i „ , ornerarány 5;8 a
lovára.

Nyilatkozatok
Ödön> a 111 ■ ker- FC  1

V; ,v®; A szezonkezdethez képesti 
f .‘fejtett a csapat játéka. A II. 

‘időben látszott egyes játékoso-

— Saját tudósítónktól 

Profik amatőrök ellen

I de ő nem vetkőzött le s csak a 
1 pálya széléről nézte társai gya

korlatait. Jakube különben hol-
fttost 7 — ----- ------------------ - nap délután fél háromkor utazik
dóan 1?7r majdnem végig állan- I ej Kaposvárról, 
evwu SC támad, de csak Az edzés könnyű kondició-

1 javító gyakorlatokból állott.
A Somogy készülődését erősen 

J zavarja az a tény, hogy a kapos- 
111. ker. FC  1 vári amatőrök körében még tel- 

1 jes a csend s talán hetek is bele
telnek, mire megjelennek a pá
lyán. így azután az edzésen 
nincs ellenfél.

Soroksár—MTK 2:1 (1:0). Hungá- 
ria-út. Bíró: Szántó. Soroksár: Bá- 
csay — Pflum I., Lichtner — Elblin- 
ger, Illik, Hofmann (Kovacsics) — 
Mohácsy, Pflum II. (Zwick), 
Schmiedt, Zwick (Küzdényi), Mestya
nek (Egyed). — MTK: Toldi — Kál
lai, Eácz — Semsei (Váradi), Kecske
méti, Walter — Klamár, Konrád, 
Petrovics, Bacsay, Sas. — A máso
dik liga éllovasa igen erős edzőpart
nert kapott a kék-fehérekben és azt 
csak komoly küzdelem után tudta 
legyűrni. Az első percekben mindkét 
oldalon kiütközik a moccstréning 
hiánya. A soroksári profik azért 
előbb belelendülnek, bár ezt nagyon 
elősegíti az MTK-halfsor gyengélke
dése. Illik labdájával Mestyanek le
fut, átad Zwicknek és az összekötő 
szép lövést küld a — kapu fölé. Az 
első igazi akció után Konrád ügyes
kedik a túloldalon, de kiütközik r 
csikótemperamentum és oda a hely 
zet. A 27. percben Mestyanek—Zwick 
—Sohmiedt—Mestyanek a labda útja 
és a centerbe sodródott balszélső 
közelről a gólba gurít (1:0). Utána 
Konrád bombáz messziről — mellé. 
Klamár centerét a kifutó Báosay 
hátamögé ejti, azonban Petrovics az 
üres kapu fölé vágja a bőrt. Fordu
lás után jóidéig a Soroksár támad, 
majd lassan felnyomni az MTK és 
erősen szorongatja a lila-fehérek ka
puját. Váradi jó passzával Bácsay 
meglép, lő, de Bácsay kornerre véd. 
A 34. percben Sas szépen ívelt be
adását a befutó Konrád fejjel a sa
rokba küldi (1 :1 ). Ügy látszik már, 
hogy marad az eredmény, amikor 
Zwick a félpályáról indulva, pompás 
driblivel keresztül megy a kék-fehér 
védőkön és közelről nagy lövéssel 
megszerzi a győztes gólt (2 :1 ).

Terézváros—CsTK 4:3 (1:0). Csepel 
Bíró: Silbermann. Terézváros: Bíró 
—Vi'cze, Takács II. — Tóth I., Pilis 
Kovács — Streiehef, Horváth, Udva 
ros, Klovács, Zémann. — CsTK: Ang 
— Eisenstetter, Csizmazia — Mar- 
morstein, Tamás I., Kriszt — Keck 
Adler, Kemény, Stumpf, Schaffer. — 
á. CsTK két játékosát, Takács 11.-t 
és Zémannt adta kölcsön a Terézvá 
rosnak, melynek csak kilenc játékosa 
jelent meg. Lanyha iramú mérkőzés. 
Az első félidőben a Terézváros volt 
nagy fölényben. A 12. percben Zá
rnám! akaszt, a megítélt 1 1 -est Ud

—~v.ii lauszou e
on, , a túrafáradtság, 
Jánosy Béla, a Be- —,.wo-B aeia, a Bohn SC edzője: 
ayer groteszk védése annyi gól- 

Z ?  segítette ellenfelünket, hogy a 
csatársorunk nem tudott eleget! 

u&ni. Kissé nagyobbarányú elő- 
eszuiet után jobban feladtuk volna 

^ é t  a III. kerületnek.

Járatlanu l érdekes  
képe volt ennek a  

m érkőzésnek
.A .  vidékiek hiányosabb felké- 

ulese és a profik általában na- 
bfsv kondíciója alapján az I. fél- 
V , ®  kiegyenlítettebb játékot le- 

várni a II. félidőben a vidé-
•>*** lueír

hitelt várni*
, visszaesésével és éppen fór- 
«va történt. Úgy látszik, hogy a 
íztos győzelem tudatában a profik 

nem feküdtek bele teljes gőz- 
Aa TSTÜnet utáni játékba.

*11. ker. FC csapatában a vé- 
kezdetben nagyszerűen állt a 

- an- Később Szülik árult el némi
IS

- ül
7a t lnem feküdtek bele teljes gőz

üket utáni já 
í- ker. FC cs 
;ezdetben nag
Később Szülik árult el néi 

anságot> végül Werner 
uett ki-kihagyni. A fedezet&or 

„megbízható volt. Steiner 
„• g eP° jól mozgott, ö játszott vé- 
s A  a ^egyenletesebben a fedezet- 
* .. an- Kutz nagyszerűen dagasz- 
:mn,a a Pálya közepén leginkább 
j .  r^kozó sarat. Magyar is jó volt, 
í— . k i n t  pihent. A csatársorban 

gyenge pont csak a jobb-1 
mutatkozott. Héjas J 

van.1

Mozognak már a vidéki 
amatőrök is

__ Saját tudósítónktól —
A vidéki amatőrök frontján 

eddig teljes volt a csend. Tegnap 
azonban már két vidéki nagy váro
sunkban, Pécsett és Szegeden az 
amatőrök is sorompóba állták s le
zajlottak az első amatőrmerkoze-
CLQj£

Pécsett: PSC— PÁC 2:0 (1.0) 
Bíró: Hebrony. Tréningjellegu
meccs. A PSC jobb kondíciója dön
tötte el a küzdelem sorsát. Col
lövő: Simon, Benceleitner. —  PÁC
PSC komb.— PEAC 1:1 ( M )
Bíró: Ritscher. _ Mindkét tizen
egyen alaposan kiütközött a felké
szültség hiánya. Góllövo: Muszti, 
illetve Kovács.

Szegeden: K E A C — Móraváros
4:2 (2:2). Váratlanul egészen he
ves harc alakult ki s az öt tartalék
kal játszott egyetemi gárda csan 
nehezen nyert. Nagyrészt mezőny
játékkal telt el az idő. A golokon 
Solti IV. (3), Tóth II. KEAC, Le- 
hotay II. és Szélpál I. (Móravaros) 
osztozott. (Saját otthonában ed
zette magát már az SzTK, az 
SzVSE és a SzAK legénységé is.)

D"- FÉNYES
igazán 
összekötőbenisio ue“ mutatkozott. I 
J nle& teljesen formán kívül

______32. L
Mókussal szemben

szakorvos
*  vér*» bőr- 

4 fiith mlbetegeknekk OJiU rendel egész 
nap.

Pallenberg
első grandiózus filmje:

Sikkasztok
Katajev világhírű szatírája

Pallenberg
remekebb, mint a színpadon

Sikkasztok
ragyogóbb, mint a regénybon

Pallenberg
partnerei:

Dolly Haas és Heinz Riihmann

varos kapufának lövi és a labda a 
mezőnybe pattan vissza. A  25. perc
ben Streicher beadásából Klovács 
gólt lő (1:0). Fordulás után 3. perc
ben Streicher beadását Eisenstetter 
fogja és öngólt vét (2:0). Az 5. perc
ben szabadrúgás, Kriszt lövését 
Stumpf fogja és szép gólt lő (2:1). 
Most szép CsTK-támadások indulnak 
és a 13. percben Adler kiegyenlít. — 
17. percben Terézváros 11-eshez jut, 
amit Horváth értékesít (3:2). A 26. 
percben Horváth egyedül lefut és 
gólt lő (4:2). Az utolsó percben Keck 
beadásából Kemény szépít az ered
ményen (4:3). Jók voltak: Pilis.
Streicher és Udvaros a győztes, Ang 
és Kemény a vesztes csapatban.

Amatőrök amatőrök ellen 
I. osztály

„33“ FC—I. ker. SC 3:2 (3:1). Buda-
íoki-út. CSE-pálya. Bíró: Szóbél. — 
„33“  FC: Haffai — Szenczy, Wéber
— Krammer, Kováesy II., Fehér I
— Mélán, Fodor, Juhász, Jakab 
Kiss. — I. ker. SC: Linzmayer — 
Heim, Grosz — Englender, Hajdú 
Gahir — Síkos, Szilágyi, Galambos. 
Králl, Gold. A  mély talajon váratla
nul jó játékot mutatott mind a két 
csapat, s ha az I. ker. csatárok nem 
olyan önzők, könnyen döntetlen lehe
tett volna az eredmény. A „ 3 3 “-as 
kezd, rövid mezőnyjáték után Mélán 
balra játszik s a jól érkező Kiss szép 
gólt rúg (1:0). A  kiszökő Juhász is 
eredményes (2:0). Majd egy kapn- 
előtti kavarodásból Gahir szépít 
(2:1). Juhász ismét gólt rág (3:1), s 
az ellentámadásból Galambos közeli 
lövését Eaffay lábbal védi. Nagy 
helyzet volt! Szünet után Kiss szép 
lövését védi Linzmayer. Szenczy, 
illetve Králl hibáz szabadrúgást 
16-osról. Juhász megsérül, leviszik. 
Ezután Gold vezet támadást, beadá

sát Galambos a kifutó Raffai mellett 
a sarokba teszi (3:2). Az I. ker. némi 
fölényre tesz szert, mégis a „33“-as 
ér el majdnem gólt: Kiss lefut,  ̂ a |
16-oso-n belül felvágják, 11-es! A bűn-1 
tetőt Kováesy II. szépen lövi, Linz
mayer még szebben védi! Eaffay 
Szenczy, Fodor és Kiss, illetve Linz-1 
mayer, Hein, Gahir, Králl és Galam
bos máris biztatóan mozgott. — „33“
FC ifj.—I. ker. MOVE 4:2 (1:1).

III. ker. TVE—Kalapos 4:2 (3:1). |
Nagyszombat-utca. Bíró: Göttler.
III. ker.: Mayherr — Hefkó I., Hef- \ 
kó II. — Nagy I., Nagy II., Mo- 
scheim — Lennertb, Dinnyés, Bosko- 
vitz, Gyurcsik, Sugár. — A kőke
ményre fagyott rögös talajon mind
két csapat évadeleji játékot muta
tott, melyen a III. ker. játszotta a ! 
tervszerűbb, a Kalapos a lelkesebb 
futballt. Eövid mezőnyjáték után a 
jobbszárny formás akciójából Diny- 
nyés a jobbsarokba lövi a labdát 
(1:0). Majd Sugár verekszik át az el
lenfél védelmén, beadását Boskovitz 
a jobb sarokba lövi (2:0). A bal- 
szárny komerét Dinnyés elcsípi s 
éles lövése a kapufáról pattan ki. A 
Kalapos ellentámadásba kezd s egy g
kapuelőtti kavarodásból Gombáresik || g j fO lV lc l l i )  ■ ■ O l  U l l l  
gólt lő (2:1). Az utolsó percekben | H “
Weisz rosszul ad haza s a jól érkező 
Dinnyés Kováts mellett a harmadik 1
gólt lövi (3:1). Szünet után a III. lentámadásokkal felel a gólra. Bezur 
kér. több új erőt próbál ki s ekkor elfutása góllal kecsegtet és Csovits 
már kiegyenlítettebb a játék. Gól- csak nagyon gyanúsan tud akasz- 
lövő ekkor HölczI HL ker., illetve tani. Az Elektromos egyre határo- 
Jurás Kalapos. Hefkó I., Boskovitz, zottabb lesz a kapu előtt. Ismét Bog- 
Gyurcsik és Dinnyés, illetve Kováts, dán kerül jó helyzetbe, de lövés be- 
Friedmann, Lindler és Lux tudta fc-1 lyett Szabónak adja a labdát, aki a 
ledtetni a téli mérkőzések hiányát. I rosszul közbelépő Bokor mellett a 

III. ker. TVE ifj-—Kalapos ifj. hálóba sodorja 2:0 (18. p). üjrakez- 
1:0 (1:0). 1 dés után Pfeil pompás labdát kap, a

EMTK—Törekvés 3:3 (2:1). Bihari- vonalról átvágja balra, ahol Péter 
út. Bíró: Malatinszky (Hagen). - 1 kapásból küld! a halóba 21 (19. p). 
EMTK: Csikós — Szabó, Hamburger A bíró sípja .gyakran s.Alal meg 
-W e is z , Nagy, Zimmermann -  durvaságok miatt, úgy latszikezért 
Matiné- Bak Antal Kemény, Uitz. 1 1S fújja le a küzdelmet 10 perccel 

Törekvés:' Szollár -  Gergely, Ka- előbb. Az Elektromoscsapatában 
toua -  Készéi, Eegős I., Dummer -  Us*k a védelem jateka elégített ku 
Nemes, Eegős II., Pusztai, Déri, Ba- M r az sem volt ^.eljese i b ztos A 
rátb. Nem várt meglepetésben ré- halfok munkabírása kielégítő, a csa- 
szesítették a derék pesterzsébetiek tarok osszmunkaja ^ viszont. elég 
nagynevű ellenfelüket, mégpedig ^ g e .  Egyénileg Csovits, Kulcsár 
nemcsak fejlett játéktudásukkal, ba- ős Csirke tunt ki leginkább. A BT 
nem lelkes és törekvő játékukkal is. nagyon komolyan vette a mérkőzést 
Az első félidőben túlnyomó részében pom^s védojatéka dicséretet é - 
az EMTK játszik fölényben és ve-1 demöl. BJTK ifj. Elektromos i_J. -
szólyesebben. Fordulás után az ed-1 (2:0). BTK II. Elektromos II. 2.2
dig bágyadtan játszó Törekvés meg-1 (1:0).
embereli magát, de óriási fölénye Cs. MOVE—BSE 3:2 (0:2). Csepel.. 
csak az EMTK gólelőnyének bebo-1 Bíró: Szalai. Cs. MOVE: Vági —
zására volt elég. — Nem sokkal a I Álegla, Versie — Légó, Berzéti, Me-
kezdés után Eegős I. távoli lövését I yer — Uitz II., Faragó, Stelczer,
a meglepett Csikós a lába közt en-1 Schindler, Pollákovics. BSE: Bastyo- 
gedi a hálóba (0:1). A potya gólra — I vánszky — Pohádi, Szűcs I. — Ellbo- 
Matlag. Bak vezet formás támadást, I 
amiből Kemény okosan a sarokba 
helyez 1:1. Sőt Matlag nagyszerű be
adásából Kemény beállítja a félidő 
eredményét (2:1). Fordulás után Uitz 
Antal összjátékából a beugró Ke
mény hatalmas lövéssel csapatának 
harmadik gólját lövi. Most a Törek
vés támadást-támadásra halmoz. Ba- j
rátb közeli és Eegős II. váratlan lö- igen, Gyulai, Pázmándy — Pista, Sza
vasé jelenti a kiegyenlítést. Az 1 txS, Nagy. Dán, Kozma. Mindkét 
EMTK teljes csapatát dicséret illeti. I csapatban szerepelt több tartalék. A 
Főleg a halfsor emelkedett ki. A I BSE nagy lendületei fekszik a küz- 
Törekvésbon Dummer, Készéi, Ne-1 delembe és Szabó kapufája után már 
mes és Déri játszott jól. Törekvés EL a 10. percben eredményes: Dán lö- 
—EMTK EL 0:0, Törekvés ifj.— vését Végi kiüti és Pista a kapuba 
EMTK ifj- 3:0 (1:0). EMTK ELSz— belyzi (ö:l). Lassan a csepeliek is 
Törekvés ILSz 2:0 (1:0). I belemelegszenek a játékba, különö-

Elektromos—BTK 2:1 (0:0). La- J sen az agilis Faragó és Schindler ve- 
torca-utca. Bíró: Szűcs, Kovács dr. I szélyeztet. A 28. percben Kozma sza- 
Elektromos: Steták — Csovits, Kul-1 badrugást rúg, a labda Vági előtt 
esár — Meliebarik (Steczoyits), Lé-1 felugrik és a hálóba kerül. Fordulás 
vai, Lengyel — Csirke, Bogdán, j után a Cs. MOVE erősen rákapcsol. 
Szabó, Kolbabek, Kocsis (Melicba-1 és támadást-támadásra vezet. A 14. 
rik). BTK: Bokor — Michelberger, I percben a BSE-védelem súlyos hibát 
Eszlinger — Ihász, Flinta, Wolí EL I követ el és a szemfüles Uitz ered- 
— PfeifT Hüttler, Elbensein, Péter, I ményes. Alig pár perccel később Ló- 
Bezur. — Az Elektromos csatársor I gó 25 méteres szabadrúgása kerül 
nehezen talál magára és a BTK meg- Bastyovánszky feje fölött a hátéba, 
lépőén jól állja a sűrű, de széteső I Az egyenlítés után sem hagy alább 
támadásokat. Említésre méltó szép a Cs. MOVE igyekezete és a 36. 
akció csak fordulás után adódik, gól I percben Schindler pompás gólja él
ig a vége. Az Elektromos belsők dönti a meccs sorsát A gól után a 
gyors adogatása után Logdán kitör I BSE küzd az egyenlítésért, de a 
és erős, lapos labdája a jobb sarok- MOVE-védelem szilárdan áll a lábán, 
bán köt ki 1:0 (5. p).ABTK heves el-1 Jó: Vági, Versie, Faragó és Schind-
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3er, ill. Ellbogen, Pázmándy, Gyulai 
-  Cs- m o y e  H -B S E

TLK—FTC 3:3 (2:0). Bíró: Rátkai
és Burger. TLK: Németh -  Gombár 
Weisl), Ugróczky — Bróth I. (Gom
bár), Nagy, Markó -  Pfandier, Vass,
Sí?,th c 11'’ -J á g e r  n -’ Schmiedt. —  ±IG: Szirbán — Sternberg, Beák — 
Kovács, Lendvai, Schubert — Hu- 
ber, Gervai, Dómján, Barna, Ke- 
meny. A II. osztályú bajnokjelölt 
1LK meglepően jól játszott és végig 
egyenrangú ellenfele volt az FTC- 
nek. A keményre fagyott pályán rög
tön nagy iramban indul a játék. — 
Lendületes TLK-akciók hamarosan 
eredményre vezetnek. Pfandier kapu
előtti kavarodásból gólt szerez. 1-0. 
Bomjánnak van jó helyzete, de a 
center hibáz, A félidő végefelé Nagy 
éles lövést küld kapura és a labda 
Schubert fejéről az ellenkező sarok
ba pattan. 2:0. Szünet után az FTC 
erős rohamot indít és a 10. percbon 
Kemény beadását Gervai mellel be
viszi. 2:1. Utána ismét Kömény sza
lad el és lapos labdáját Gervai ka
pásból továbbítja a hálóba. 2:2. —
A TLK ellentámadása ismért gólt 
hoz: Jáger II. félmagas lövését Szir-

IHagyjanak bennünket 
dolgozni és ne wegyenek 
bennIInkel észref
mondotta R I © s  c f f .  e l n ö k  a  B T  v a s á r n a p i  
jubiláris díszközgyűlésén

— Saját tudósítónktól —
A Magyar Futballbírák Testületé, 

a népszerű rövidítés révén BT el
nevezés alatt közismert egyesület 
vasárnap délelőtt tartotta fennállásá
nak 15 éves fordulója alkalmából 
jubiláris díszközgyűlését a Fakeres
kedelmi Csarnok nagytermében. A 
díszközgyűlésen nagy számban jelen
tek meg a BT tagjai, a szövetségek 
es egyesületek kiküldöttei. Megjelent 
az ünnepségen a BT két korábbi elnö
ke is, Fischer Mór és Szüsz Hugó.

Ries István dr., a BT újonnan------- -----*7 —  -*-* -*-
megválasztott elnöke, ünnepi meg- 
nyitójában megindokolta a díszköz
gyűlés összehívását. A bírák — m on -

=— --------- ...... , dotta — rendesen csak a felcsigázott
bán nem tudja fogúi. 3:2. Az utolsó szenvedélyek, a gyűlölködés légköré- h a n g u l: 
percben Gervai mesterhármasa je- ben kerülnek a nyilvánosság elé, ez ! erzsébeti 
! ° f td a kiegyenhtest. A TLK máris egyszer meg akarták mutatni igazi j működése.
K itűnő formában várja a szezonkez
dést Markó, Ugróczky, Nagy és
Dróíh II. tűnt ki leginkább. Csak a Uv v TT nxi Tx
második félidőben jött bele a játék- °* *Horví í ?  T  Za” f Hollósit, ki az üres kapuba sem tudvaczacy, Lbner, Opata, Wladovics, j gólt lőni. A 20. percben Kása lefut

arculatukat nyugodt hangulat köze
pette. Végül a következő kérelmet 
intézte a nyilvánossághoz:

—* Hagyjanak bennünket dolgozni
és ne vegyenek bennünket észre,

Tényleg az a jó bíró, akit észre
sem venni a pályán.

A testület 15 éves történetét Ábrái 
Zoltán dr. főtitkár ismertette, majd 
az üdvözlések következtek, amiket 
Dietz Károly dr.-nak, az MLSz al
elnökinek felszólalása vezetett be és 
számos jókívánat tolmácsolás foly
tatott.

Ries dr. záróbeszédé után véget ért 
a díszközgyűlés, amelynek ünnepi 
hangulatát nagyban emelte a Pest- 

Haladás” Dalkör közre-

vegyes—I*. Törekvés vegyesETK
6:1 (2:0).

SzNSE—SzFC 4:3 (1:2). Pestsaent- 
lorine. Bíró: Barabás. Az SzFC a kö
vetkező összeállításban szenvedte el

ETSC—MPSE 5:4 (2:1).
Míró: Lefkovits. Csapkodó, lelebtié! 
küli, de erélyes játék. Góllövők: ííp 
(3), Leivander é$ Kiss a győzi®. 
Glősz, Schímkó, Miszlai és Konka »

A 40-Ut percben

S S  I 5 " * "  «A” “ U  -  B JC  Sevella 
— FTC ifj.—TLK ifj. 6:0 (3-0) Mosonyi, Radai — Bori, Németh,

rjuAr vitt v j Kigo — Illyés, Pusztai, Sáros, Ha-
Oi^VA t~ VI1'* ker- ,j?0 v e  1:0 lnska, Kispál. A  MA VÁG csak vég- 
VÓV; La=yinanyos. Bíró: Berényi. küzdelemben tudta maga alá gyűrni 
BEAC. Szigeti — Wigh II., Ghy-j a jól játszó piros-fehéreket. A BTO 
messy — Izak, Saghy, Németh II. —- kezdeti lendülete hamar eredményt 
Kertész, Mester Fülöp, Ivány, hoz. Illyés labdáját Haluska értéke- 
Szanto. Az egyetemisták váratlanul siti. 0:1. Tovább is a piros-fehérek 
kémény ellenfélre bukkantak a VIII. rohamoznak és Haluska 20 méterről 
kerületiekben. A MOVE-csapat külö- remek gólt vág Országh hálójába, 
nősen az^elso félidőben volt elemében, 0:2. Ezután a MA VÁG is magára ta-

v i * ”  -ÚF  részét a lál- Zavaezky egyéni játék után lövitámadásból, mint a BEAC. Az első az első gólt, majd nem sokkal ké- 
utan váratlanul I sőbb ismét Zavaczky egyenlít. A má- 

a MOVE-csapat lép fel támadólag, sodik félidőben egyideig még ellenáll 
Sas—Novotny IIössz já ték a  után a MAVAG ostromainak a BTC, de a 
az utóbbi mellé lo. A választámadást nagy nyomás alatt megtörik a véde- 
Saghy pompás labdájával. Szántó ve- lem. Ébner ravasz labdája vezotés- 
zea, de rosszul centerez. Majd Ivány hez juttatja a gépgyáriakat. Aztánl/IVítCű H’orn <roTi n boiMii- A 4-t. 1̂ 1 j - l  __ I r7 -̂------ 1__i t ,

a kapu elé tálal, a pompásan érkező 
Kalas máris a léc alá ragaszt. 3:0. 
A 25. pereben a Hungária is szóhoz 
jut és Nagy révén megszerzi első gól 
ját. Erre a Postás Kalas góljával 
válaszol. Majd újból Nagy szépít az 
eredményen, 4:2. Lanyha iramban ér 
véget a mérkőzés. Jól játszott a 
győztes csapatban Kása, Bodrogi és 
Kalas, a vesztesben Kisiván és a két 
szélső. — Postás ifj.—Hungária SC 
ifj. 1:1 (0:1). — Postás II.—Hungá
ria SC II. 5:1 (2:0).

II., Busznyák III. — Schütz, Lupa, 
Zapéea — Murák, Koterba, Sárközi, 
Bedő, Huszár. A nehéz, rögös talajon 
szép játék alakult ki. A második 
félidőben felnyomuló SzNSE megér
demel teu nyerte meg a mérkőzést. — 
Góllövő: Szegedi (2), Szadóezky és
Kríszt, illetve Huszár (2) és Bedő.

ZSE—BAC 4:2 (0:1), öv-utca. Bíró: 
Tomecskó. ZSE: Sárpátki — Ungi,
Beli II. — Vati (Sohleffer), Gáspár 
(Hausknecht I.), Hausknecht I., 
(Szabó) — Hódusz I., Fézler IV., 
Geri (Sebestyén), Fézler III. (Fekecs 
IV.), Fekecs II. — Az első félidőben 
a ZSE sokat támad, a fagyos, gürön 
gyös talajon, mégis a mindenre rá 
menő BAC ér. el eredményt Bálint 
révén. A játék második felében erő 
sen feljön a ZSE és könnyen éri ol 
góljait Hódusz I., Hausknecht I., 
Fézler IV. és Fekecs IV. révén. A 
40. perebén Bálint (BAC) szénit az 
eredményen. A ZSE-néi a csatársor, 
míg a BAC-nál a védelem árult 
jó formát.

bíró a mérkőzést lefújta, mert 
ETSC-játékost kiállította s az — 
volt hajlandó elhagyni a játéktéré 

MPSE II.—ETSC II. 5:0 (2:0). 
CsTK ifj.—ETSC MILL 11:1 (2:D 
BEAC II.—VIII. kér. MOVE t  

3:2 (0:2).
Felső Építő Ipariskola—BEAC

MILL 4:0. (2:0).
RUAC—Compactor 2:2 (0:2). Te' 

ve-utca. Bíró: Rácz.
RUAC II.—Compactor El. l'f 

(1:0).
WSC—Remete SC 3:2 (0:1). 
Gránit SE—P. Attila 4:0 (2:0) 
Gránit SE H.—P. Attila II. ^  

(2:0).
FSE ifj.—T. Előre ifj. 2:2 (1:1) 
T. Élőre II.—FSE II. 2:1 (0:1)., 
BSzKRT kombinált—LTE

- (1:0). Sport-utca. Bíró: Králl. A v}' 
el lamos csapat tartalékgárdája lendít1 

letes küzdelemben győzi le a F'
Testvériség—TSC 2:2 (1:0). Ameri-1 asztáyú LTE-et. A mérkőzés gólsz®1’ 

kai-út. Bíró: Pirkov. A Testvériség zői: Weisz és Pintér.
Íter7aállt r  Kriedrieh, Újpesti Jóbarátok-MTC 2:1 (2íÜ-
Ottávi i n  S  n  ^ Í  \ r  SzeUt László-tér- Bíró: Vincze. (SJ

t a Z  w J S : l iarf: * * * é- >“ ■

Alsóbb osztályúak

maja ivauy ura juttatja a gépgyáriakat. Aztán — L,aky, 
lm őse kerülgeti a kaput. A túloldalon Zavaczky fut el és Opata lapos lö- Weineck. — A
jNOVOt.TlV TT Ii’ ÖtdIi 1 Át7űoA+ i U A— A A.  _ * . n ......  ! —  1 -   fi _ «-

KFC—FSC 4:1 (4:9). Kelenföld. Bí
ró: Danis. KFC: Retz — Lieber, Bed- 
nárik — Szajlai II., Németh, Varga 
II. Laky, Kunt, Görög, Pausz.

Novotny II. közeli lövését fogja Szi- vése bemegy, majd Sevella kiütött 
f 6*?1 i 4  .44  AC fedezet sora jobbnál- labdájából Opata beállítja a vég- 
jobb labdákkal tömi a csatársort, de eredményt A MÁVAG-ból a közvet- 
aZ .T .'ífcsatárokn ak  nemigen megy len védclepi, Zavaczky, Gálos és Éb- 
f  Játék. Szünet után Szántó kísérte-1 ner vált ki. A BTC-ben Rádai volt 
tezik, _ de labdajat Gábor könnyen a legjobb ember, mellette Németh és 
teszi arta.matlanná. Novotny I. gu- Haluska játéka érdemel dicséretet, 
ralos lövését Szigeti csípi el, majd — MÁVAG ifj.—Szondi MILL 8-2 
Mester is megmutatja, hogy a pá- (5:0). — BTC II— MÁVAG MILL 5-2 
iyan van es egy hatalmas bombát (4:0). — MAVAG II. — Szondi 3-2 
küld centiméterekkel a sarok mellé. | (1:0).

tavaszelői mérkőzésen

Ivány—Szántó helycsere után Szántó 
nagy lövése kapu fölött zúg el. A 16. 
percben Bartus a 16-oson belül kéz
zel fogja^ meg a labdát. A megítélt 
11-est Fülöp védhetetlenül vágja a 
sarokba. (1:0). A gól után a Vili. 
kerület kísérletezik, majd nyomasztó 
fölénybe kerül a BEAC, de a csatá
rok lövését nem kíséri szerencse.

BSzKRT—TTE 4:2 (2:0). Sport
utca. Bíró: Denhoffer. BSzKRT: 
Goda — Belesik, Léner — Szőnyí,

meglepően jó játékkal lepte meg hí
veit a kelenföldi csapat, bár ellenfele 
nem volt egyéb, edzőpartnernél. Gö
rög négy góljával döntő fölénybe 
került a helyi csapat, úgy hogy szü
net után le is fékezte az iramot. _
-A II- éfhdőbpn az FSC is vezetett 
néhány egészséges támadást és sike
rült. gólt el érnie Messbauer szép lö
véséből. — KFC ifj—FSC ifj. 4:1 
(2:0).

met hozott a két helyi csapat mérkő
zése. Az első félidőben a Testvéri 
ség, míg szünet után a TSC volt

Ki lát a
Azt hiszem, a japánok már

nem igen mennek Los Angelesbe!
Sőt! Az amerikaiak mennek 

Japánba , . .

ZSE ifj—KIT 4:1 (3:0).
OTE vegyes—BÖMTE 1:1 (0:0). Vő"

; rösvári-út. Bíró: Fleischhakker. 2*̂® 
perces mérkőzés. A többet támadó 
OTE a győzelmet is megérdemel 
volna. Schreiter H. OTE egy 11-est 
nem értékesített. Góllövő: StyuM
OTE Cap (11-esből) BÖMTE.

a jobb. A vezetést Kálozi szerezte 
meg, míg az egyenlítés Funyik ér-

UTE—FÖTE 2:2 (0:0). Megyeri-út.
Bíró: Keleesényi. Az UTE az alábbi 
összeállításban játszott a lelkes fo
lyamőrök ellen: Balogh — Futó,
Péter — Balló, Rozenberg, Kolozs
vári — Várkonyi, Aknai II . (Kohn 
ÍV.), Holeh, Nagy (Aknai II.), Sán
dor (Nagy). A z . első félidőben mind 
a két csapat kíméletesen kezdi a já
tékot, szemre nagyon rossz a talaj.

_  ^  __ Be mikor aztán látják, hogy kitü-
Őri, Kiss — Bartos, Beíecz, Gergely,’’I l°hei  3f . s?.?n.! ra3ta' Íobbaa be-
Nyilas, Takács. — TTE- Ung°r __ lelekszenek, különösen a folyamőrök
Göböl, Mészáros -  Tauzin L  Buda. ^ teza“ ak Mikesen. Több formás tá 
Tauzin II. — Szécsényi, Eller, Mrov- "vezetnek az elsőosztalyú el-
csák, Farkas, Pieskó. A kőkoményr J ' ell®f ’ d e , az közvetlen
fagyott pályán csanat sofr 11, -̂ u^ va  ̂ elen, biztosan
fejthette ki teljes tudását. A  villamos I az°kat.  Szünet után Ba- | Bí™: 1 . ...... ......... .
csapat még nincs megnyugtató fór- I akad. Somo- Szoliar — Kaun, Mondrovics, Lugosi
mában. A tartalékos TTE a II fél- í 7 Peteren és nagy | Papp, Keresztes, Zubály, Hegedűs,
időben sok szép támadást vezetett A Í  1 kaP^ra’ Ba- '
S £ S 2  K ,  S S L ,  S í ?  f
14b, küldi ,  lübddl JSSB-ŰSt

Fóv. TKör—Egyetértés SC 2:1 (1:0)
Teve-utca. Bíró: Horánszky Tamás. 
Az ESC a következő felállításban 
vette fel a küzdelmet: Petykó
Blásch, Breitner — Csizmazia, Pál 
kovies, Sehuch — Horváth, Nagy, 
Szabó, Dobó, Rá ez. A Főv. TKör 
erős támadásokkal lepi meg ellenfe
lét s Károsíts révén hamarosan 
megszerzi a vezetést. Az ESC csak a 
második félidőben egyenlít, Dobó 
góljával. Végül Kádár beállítja a 
végeredményt. A mezőny legjobb 
embere Wansehlager (Főv. TKör) 
volt, míg az ESC-ből Dobó és Rácz 
tűnt ki.

WSE-BVSC 2:0 (0:0). Szőnyi-út. 
Bíró: Kiss J. BVSC: Sácz — Lökös,

deme. Másodszor Zeisel labdája jut 
Plegár hálójába, de a Testvériség 
erősen küzd s Ottávi II. labdájával 
kialakul a végeredmény. Kitűnt Ot
távi III., Ottávi II., Gremen és 
Friedrich (Testvériség), Skalitzer, 
Hajtsák, Szakács és Funyik TSC. — 
Testvériség II—TSC II. 5:1 (2:0). 
Testvériség ifj—TSC ifj. 4:1 (1:0).

A Nagyváradi fiC tegnap 
Monipelüerfien vereséget 

szenvedett
- Távirati jelentésünk —- 

Montpellier, február 7.
A  Nagyváradi AC csapata ma 

itt játszott s az SO Montpelliertői
NJTC—Menekültek KE l.-l (l:0>. 12:1 (1:1) arányú vereséget szén- 

Zágrábi-út. Bíró: Ehrenfeld. Mindkét vedett. A helyi csapat erősen sőt 
csapat több tartalékot szerepelte- helyenként durván játszott’ s a
tett. Ennek ellenére szép küzdelem vendégcsaoatot a híró is minmla folyt. A vezetést Neubauer beadásé- veua®?csfPat°I a bíró is nyomta 
ból Kojsza érte el. Szünet után Flóri kissé. A NAC egyetlen gólját 
labdájából Simon egyenlített, I R°naV szerezte.

vábbra is szorgalmazza a támadáso
kat és a szemfüles Berecz újból 
eredményes. Szünet után a villamos 
csapat enged az iramból, de így te 
eredményt ér el: Nyilas lövését Un- 
ger a hálóba ejti. Újabb lefutás után 
megint Nyilas küldi a labdát a há
lóba. Ezután végre eredményhez jut 
a TTE is: Pieskó lefut, bead és Tau- 
zin II. gólt fejel. Majd a 44. perc
ben Szőnyí Öngólja állítja be a vég
eredményt. Kitűnt: Belesik, Léner, 
Kiss, Berecz és Gergely, illetve Mrov- 
csák, Eller és Mészáros.

URAK—MSC 3:1 (1:1). URAK 
pálya. Bíró: V/eil. URAK: Danzinger 
—  Vavró, Fehér — Vida III. és II., 
Rein — Jáger, Kovács, Jeney II., 
Kulcsár, Tombor II. Kilenc emberre 
kezd az URAK és csak a 10. percben 
egészül M az együttes. Az 5. perc
ben Vavró hendszel a büntetőn belül 
a 11-est Györgye lövi, Danzinger ki
üti a labdát, de az MSC-ista most 
már nem hibáz. 0:1. A  göröngyös pá
lyán az MSC irányítja a játékot. A 
18. percben egyenlít 11-esből Jeney 
II. Szünet után az MSC fokozatosan 
visszaesik. Most az TJRAK elten ítél 
a bíró 11-est, de Danzinger védi, A 
35. percben Kovács szerzi meg a ve
zetést az URAK-nak, maja Rakossá- 
nyi öngóljával alakúi ki a végered
mény. Jók: Jeney II., Rém és Vavró 
URAK;, Sztrigán MSC. — URAK ifj. 
—MSC ifj. 3:1 (0d3). — MSC II.— 
URAK II. 2:0 (2:0).

MÁVAG—BTC 5:2 (2:2). Kőbányai
ét. Bíró: Berger. MÁVAG: Országh 
— Krajesi, Antal (Plávics) — Her-

2éseképpen utóbbi nagy gólt ragaszt 
a folyamőrök hálójába. Pár percre 
rá Somogyi egyéni játékkal egyen 
lit, 1:1. Majd az UTE szerzi meg új 
ra a vezetést: Várkonyi—Holeh össz- 
játék után Kohn IV. kapja a labdát. 
A játékos azt irgalmatlanul bevág 
ja. 2:1. Most a folyamőrök fölénybe 
kerülnek és egy sarokrúgásból Balló 
öngólt vét. 2:2. Jól játszott az UTE 
ból: Futó, Balló, Holeh, Nagy és 
Kohn EV. A folyamőröknél Végh, 
Somogyi, Kronenberger, Kiss és Sze- 
benhalyi játéka emelkedett ki

Reiter. Élénkiramú fair játék, az 
első félidőben inkább a BVSC-t lát
juk frontban. Petó’cz II. néhány lö
vése alig kerüli el a kaput. A 38. 
pereben Petőcz II.-t a büntető terü
leten belül csúnyán felvágják, a 
megítélt 11-est Orichel messze kapu 
melló teszi. A II. félidő 1. p-beu a 
U SE Szalai II. révén eredményes 
(1:0), ugyanő lövi a 35. p-ben csapata 
második gólját (2:0). A mérkőzés 
végefelé Szalai El. (WSE) és Mond 

között nézeteltérés

B e l g i u m

A bajnokság huszadik forduló*

MOVE PFK-BRSC 6:3 (2:2),
BRSC-pálya. Nagy meglepetés a 
BRSC veresége. Góllövő: Boszkál (3).
Takács (2) és Pásztor, illetve Kaiten-
oeker IX. (3). , - —--------- <= ------ -----

Vasas vegyes—MÖSzTK 3:2 (0:1). -)ában az F C Antwerp már öt pont* 
Béke-utca. Bíró: Galambos. A Vasas taJ vezet a második helyezett Liete 
„csjkók“ meglepően jó játékkal sche előtt. Eredmények: FC Ant*
győztek. Gólövő: Joós (2) és Marsai, werp— Daring CB 2:1 Liersehe—* 
illetve Oromén és Weisz. MÖSzTK | Standard 1:2. CS Brugeois— FC

Turnhout 1:0. Berchem— RC Mail-ti—Vasas ifj. 2 : 1  (1 :0 ).
FSE—T. Előre 3:1 (1:0). Forinyák-

11 tea. Bíró: Patyus. FSE: S tart 
VVeiland, Patkós — Márton, Vámos, 
Wagner — Gilice, Burgovits, Tolnay, 
Király II., Vida. A vezetést Király 
II. szerzi meg szép összjáték után. 
A gólra a T. Előre beléfokszik, sike
rül is egyenlítenie Dedik révén. — 
Szünet után Vida két góljával kiala
kul a végeredmény.

KTC—Drasche 2:1 (1:1). Oeglédi-út. 
Bíró: Ruck F. KTC: Frey — Potecz 
VI., Deutsch — Túli I., Hullár I„ 
Aranyi 
Liptai,
kai indul a játék, ami már az első 
percekben eredményt is hoz: Ober-
hoffer beadását Gnbényi a 16-osról 
bevágja. Nem sokkal utána Hullár 

Hubni elé tolja a labdát s az ha
talmas lövésével egyenlít. A  II. fél. 
időben a KTC van nagyobb fölény
ben. Azonban a győzelmet csak az

nes 5:2. FC Malinois— Tubanti® 
1:3. Racing Gand— Beerschot 5:1* 
US Gilloise— FC Brugeois 7:1.

Franciaország
Kupamérkőzések: Racing Rou-

baix— Red Star Paris 3:0. Racing 
Paris— FC Sochaux 2:1. FCRouen 

-US Servannaise 5:0. OGC Nizza 
-AC Amiens 6:4. Olympique Lil* 

• ÁV.Í- vF~Vr *” I 'ois— Girondins Guyenne SportS 
UnhnT n’r J l  * ’ í5.010®’ 1:0. Iris Club Lilié— FC Séte 2:1. 
Hubm. Drasche-tamadasok-1 Havre A C -E xce ls ior  Roubaix 2:1.

AS Cannes— US Belfort 7:1.

Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj* és torokfertőtlenítő.

•jvu. Aioiiuan a győzelmet csak a z | . ,Ismét betörők garázdálkodtak egy 
utolsó percben tudja Túli n . révén <atözo’ben- Az elmúlt héten a Millená-

rovics között nézeteltérés támad,
mire a bíró kiállítja mindkettőt. — | ,m,,« iUn i,. la¥ell . _ — —  ------- - ™
Jók: a WSE-bcn a védetem és Petőcz elérai- Jól játszott Hullár I., Hubni 119011 fosztották meg a TLK játéko'
II., a BVSC-ben Mondrovics, Zubály 
Papp.

RTK-P. Törekvés 4:0 (3:0).
kosszentmihály. Bíró: KissUTE n -U rán ia  L 2:2 (2:1). Megye- monT  RTK ^nbó W fn ^  

rl-út. MM- Góllövő: iko- ' • SzaT)0 — Horváth, Stra-

Rá-
Zsig

ri-út. Bíró: Fischer. 
petz (2), illetve Lutz.

Postás—Hungária SC 4:2 (2:0).-Ló-1 
versenytér. Bíró: Szaffka. Postás: 
Kristóf — Jelen, Bogdán — Kalmár, 
Bodrogi, Bokor — Kása, Kalag, Hol-1 
lósi, Járomi, Horgos. Hungária SC: 
Szabó — Losadek, Kisiván — Plesz-

ba -  Panyi, Schaffer II., Bonosik -  
Kiss, Kuna, Varga, Ménieh, Horváth. 
Az RTK-nak kitünően ment és is
kolajátékkal győzött vendégé ellen. 
Varga egyéni játékból szerzi meg a 
vezetést, Horváth beadásából ugyanő 
rúgja a második gólt. Kiss sarokru-

_______ Sását Horváth értékesíti (3:0). Kuna
kó, Mart, Tóth — PrechI, Strausz, I ^Pueiőtti kavarodásból beállítja a 
Nagy, Erdődi I„ Petrás. Az erősen végeredményí-
megfagyott talajon vontatottan in- OTE-Sehmoll 4:3 (2:2). Vörösvári- 
dui a játék. A Postások pompás út. Bíró: Szika. Az OTE így állt 
kondíciója szembetűnő. A  7. percben fel: Domonkos -  Brumbauer, Louis
a Hungária kornert ér el, a védelem IH. — Illés, Banikovits, Sprieszl _
azonban tisztáz. A  Postás-csatárok Schubert, Greguska, Ondrus II., Rit- 
pasraai sorra jössz helyre jutnak, tér (Irtzl), Kuszka II. — Szezón- 

. " “ n.rana fe'toaoeu jól tartja ma- eleji játékot mutatott mindkét csa- 
gat. Vegre a 3a._ pereben megtörik a|pat és csak a II. félidőben meleged-
jég. Járomi a kifutó kapus mellett 
eredményes. 1:0. Néhány pere múl
va ugyancsak Járomi Horgos beadé- 
sát belövi. 2t). A  Hungária-halfsor 

félidő végén erősen visszaesik.
Szünet után Kalas . tisztára játeza Ef. 7:0 (3:0)

tek bele a játékba. Az OTE egy 
11-est nem értékesített. Góllövő: 
Ondrus II., Ritter, Kuszka II. és 
Banikovies, illetve Vellai, Jerzsabek 
és Csepregi. — MOVE OTE—Sehmoll

" u u u u l *•, EluDul | . , , , “ '6  ** AAJXX JtUCÁB
és Liptai a KTC-ben, míg a Drasche- i sait a pénztárcájuktól, most vasárnap
bán Oberhoffer, Gubényi és Piánk
— KTC II—Drasche EL 2:2 (1:1). 

BMTE—VI. kér. FC 2:6 (1:#). Bu
dafok. Bíró: Dómján. BMTE: Godó
— Steer, Wiuczheim — Wimmer, 
Varga, Szikk — Horváth, Poszmik, 
Prim, Dudás, Lindmeyer. — VI. kér. 
FC: Prockov — Czembor, Czwenk — 
Kreesmayer, Mikula, Lehovics —

a BSzKRT sportutcai pályáján for
dult elő hasonló eset. Azalatt, míg 
a TTE legénysége a villamosisták 
ellen küzdött, behatoltak a TTE öltö
zőjébe és az összes játékosoknak el
lopták a pénzét, sőt az egyiknek az 
aranyorajat is.

* A Ferencvárosi Vasutasok Sport
köre felhívja azokat a vidéki vasutas

Kohn, Kein, Fűzi, Gelányi, László. -  kartárskkat, akik a sportkör T z S
\  *sapat egész bei1 a futbállozást v a ^  tornát ver-alatt fölényben volt és csak Prookov I senyszerüen akarják művelni hogv 
kapus pompás védésének köszönheti címüket, személyi és T z S á t i  a/a- 
a kenileti raapat, hogy nem nagyobb I taikat eddigi sportműködésük ísmer- 
vereséggel hagyta el Budafokot. Az tetősével együtt közóUélr ̂
híradását ^  h°KL  LÍ,ndmeyer vezetőségével. Budapest, GyáÜ-út beadását Lehovics a saját kapujába 15/b. y
továbbítja. 1:0. Szünet után Horváth . „
egyéni játék után lövi x második! A Nagyváradi Törekvés elfogadta 
gólt. 2:0. Kitűnt: Steer, Wincriieim a Bocskai meghívását és jövő vasár-

* s t s  z n ahegyi-út. Bíró: Kantek József. Á 
bíztató formában lévő Siemens-gyá
riak szép játék után győznek. A gó 
lókat Tomanek (3), Dalimann és Ba 
logb rúgta. ~  KSSE II.-K . Törek 
vés IL 7:1 (5:9).

cenbe.
A Szeged FC játékosai tegnap kint 

voltak a pályán, de a labdába még 
nem rúgtak. Mindössze kondíció- 
gyakorlatokat tegeztek.
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Svájjc
Kupamérkőzések: Grasshoppers!

1—Blue Stars 3:1. Urania— Youngj 
Fellows 1 :1. Basel-—Chaux def 
Fonds 6:3.

C se h sz lo vá k ia
Prága:  A Téli Serleg küzdelmei] 

ma befejeződtek. A  serleget a 
Sparta nyerte Liben, Bohemians és 
Teplitzer FK előtt. Eredmények: 
Sparta— Bohemians 4:0 ( 2 :0). Li-| 
ben— TFK 2:1 (1 :1 ). —  Barátsá
gos mérkőzés: Slavia-^-DFC 4:l| 
(0:1).

Olaszország
Bologna jelentős lépéssel közele

dett a bajnokság felé. Bariban győ
zött, míg a második helyen álló Ju-j 
ventus Nápolyban vereséget szen
vedett. Bologna ilyenformán négy 
ponttal vezet a Juventus előtt. 
Eredmények: Napoli— Juventus
2:0. Milán'— Lazio 0:2. Pro Patria 
-i-Modena 1:3. AS Roma— Tries-j 
tina 1:0. Casale—Pro Vercelli 2:1. 
Brescia— Fiorentina 2:1. Bologna 
—Bari 2:0. Torino— Ambrosiana 
2:1. Genova— Alessandria 1:2.

Ném etország
Berlin:  Minerva— Südstern 0:2, 

Hertha BSC— IFC Neukölln 3:1, 
Berliner SV— Tennis Boíussia3:0. 

Délnémetország:
Bajnoki mérkőzések: Eintraeht

Frankfurt— Wormatia Worms 4:2, 
SV Waldhof— FSV Frankfurt 4:0, 
FV Saarbrücken— FK Pirmasens 
6:4, Karlsruher F'V— IFC Nürn- 
berg 2:2, Bayern München— VfB  
Stuttgart 5:2, Spvg. Fürth— 1S60 
München 7:1.

Serlegmérkőzések: Alemannia
Worms— Oiympia Lorsch 1:0. 
Sehwaben Augsburg— V fR  Fürth 
3:1, FC Sehweinf űrt—W  acker
München 2:0, Borussia Neunkir- 
cheiv—Saar Saarbrücken 3:1, Phö- 
Rix Ludwigshafen— SV 05 Saar
brücken 5:1.

Délkeletnémetország:
Bajnoki mérkőzések: S-C Bres

lau—SV Beuthen 3:2, Viktória 
Forst— Cottbuser FV 3:1.

Nyugatnémetország: Germania
— SSV Elberfeld 1 :2, Alemannia 
Achen— Rhenania Köln 4:0, Duis- 
burg 99— Spvg. Sterkrade 1:0, 
Germania Bochum— Alemannia 
Dortmund 3:2, Schalke 04— Rott- 
bausen 8:0, Union Gelsenkirchen 
—Castrop 4:1, Kurhessen Kassel—  
Kurhessen Marhurg 3:2, Sport 
Kassel— Spvg. Kassel 6:3.

Középnémetország: Dresdner SC 
*—Bing Greiling Dresden 5:2, Guts 
Muts Dresden— V fL  Zwickau 5:1, 
Sportfreunde Leipzig— Fortuna 
Eeipzig 6:2, Eintraeht— Oiympia 
Eeipzig 7:1, Preussen— Sturm 
Chemnitz 2:3.

Északnémetország:  Hamburger
SV— Altona 93 5:3, Viktória— St 
Georg 1:2, Holstein— Eintraeht 
Kiél 11:1, Borussia— Kilia Kiél 
6:2, Bremer SV—Werder Bremen 

Phönix Lübeck— Lübecker SV 
d :l, Arminia— Hannoveri váloga
tott 2 :3.

Balti kerület:  BuEV Danzig 
Ganziger SC 2 :2.

EGYIPTOM FELÉ

N is. . .  Sza lon ik i..
venotors

M irő l is beszélgetnek a futballisták 
hosszú úton ■“ M ive l telik az idő

Pluhár István főmunkafársunk útilevele a válogatott túrájáról

Transoceán. A Décsi és Omnia 
mozgók ma; premierjén kerül bemu
tatásra William K. Howard Trans- 
ocean című nnémetül beszélő Fox- 
filmje. A darab témája egy oceán- 
v".r° luxusgőzös Amerika^—Európa
Közötti útján játszódik le, izgalmasan 
elepített cselekményében a felsőbb 

tízezer, mai gazdagok és nemzetközi 
Kalandorok szerepelnek. A női fősze
repeket Greta Nissen, Myma Loy és 
jj01s Mórán alakítják, míg Edmund 
r-ove egy elegáns szélhámos szerepé
ké1 elsőrangú.

fiz H rá ssy -ú ti 
Színház

öj műsorában fellépnek:
Kosáry E m m y , 
Vaszary Piroska, 
DafbukáS Ilona,
Rádai, Gőzön, 
Békeffy, Bársony. 
P e ti, f i a d ó  s t b .

Koxdela este 9 órakor, 
vasárnap délután 4 órakor

Nis és Szaloniki közt, febr. 2.
A  vonat olyan kényelmesen hal

lj g, csikorogva, nyikorogva döcög, 
mintha nem is Budapest— Bei- 
grád— Athén között járó gyors 
lenne.

Pedig az. Csak most éppen vala
hol a macedónok földjén, üszküb 
táján járunk. Már elhagytuk a Mó
rává völgyét, hogy a Vardar mellé 
szegődjünk s úgy haladjunk Szalo
niki felé. S ezen a vidéken a gyor
saság még nem nyugateurópai 
iramú. Általában a kultúra és civi
lizáció, legalább így a vonatról 
nézve, még lassú tempójúnak lát
szik. Bár meg kell hagyni, hogy 
feltűnően sok, jól megépített, nagy 
állomás van az egész vonal mentén 
Mintha várak lennének,^ olyan erő
sek és nagyok ezek az állomásépü
letek, úgy hatnak ezen a kissé el
hagyatottnak tűnő vidéken.

Jóidéig az állomásokat figyelte 
szorgalmasan a társaság egy ré
sze. A  cirill betűket silabizálták a 
fülkék lakói. Nisben le is szállottak 
néhányan s itt állapította meg Fo
dor dr., hogy ez a cirill írás egé
szen a futballmenezserek és inté
zők gondolkodása szerint hat. A 
Nis szót ugyanis így írják cirill 
betűkkel:

HNW.
Annyi a különbség, hogy az N 

fordítva van a a W alja egyenes a 
szabályos írásnál. Nos, Fodor dr 
kifejtette a következőképpen a dol
got Langfeldernek:

Látod, Patyi, ez a te felfogó  
sód szerint való. Minden betű mást 
jelent, mint rendes írásban. A H 
„n” -nek felel meg, az N „ i” -nek és 
a „tv”  „s” -nek!

Nis után azonban ráterítette az 
est fekete palástját a vidékre 
azóta ez a szórakozás is megszűnt 
Teljesen vonatlakóvá változott a 
társaság s minden következő óra 
hosszabb már, mint az előbbi volt, 
órát ugyan nem igen néz senki 
Étkezéstől étkezésig számít az idő 
S ezen a téren legfeljebb az a hiba, 
hogy túlságosan gyorsan következ
nek egymás után az étkezések. Alig 
feledte el az ember az ebédet, mar 
az uzsonnára figyelmeztetik s mi
kor felkelünk az uzsonnától, Lang- 
felder már hirdeti, hogy nyolc óra
kor lesz a vacsóra. Híres valósag
gal könyörgött, hogy későbbi időre 
tegyék, hiszen nem bírja az irarrwt. 
Az étkezőben azonban nincs később 
lehetőség az együttes étkezésre s 
így bele kell nyugodni a valtozha-
tatlanba... ... , ,

Ilyenformán minden változást, 
minden szórakqzást és megmozdu
lást az étkezés jelent most mar.

Az út elején még nem így volt. 
Friss lendülettel látott neki a aar- 
saság a beszélgetésnek. Sok uj 
téma maradt, hiszen három ala 
kulatból verődött össze ez a garda 
s így minden csoportnak volt olyan 
elmondani valója, ami iránt a má
sik érdeklődött. A legutóbbi írnak, 
utazások dolgait beszélték meg a 
fiúk egymás között. Az egyik fül
kében Turay és Aknai V1tte ,a 
szót, a másikban a fiatalok klubja 
alakult ki Sdrosi, Barátky, Lázár, 
Toldi, Kalmár részvételével. A ve
zetőség fülkéjében is felmeleged
tek a régi idők eseményei s Blum 
Zoltán az 1912. évi orosz túráról 
mondott el jóízű történeteket.

Az egész utazó különítmény egy 
társasággá kovácsolódott ugyan 
már az indulás pillanatában, mégis 
meg lehet különböztetni a ’ üISn- 
böző „származást” . Van olyan 
fülke, amelyben a Ferencváros, 
van olyan, amelyben az Újpest ta
nyáját láthatjuk. Legelmosódot-

tabb a Hungária különállása, bár 
az egyik fülkében ők vannak fö 
lényben. Amikor erről _ esik szó, 
Mariássy dr. megjegyzi:

—  Itt azért csak hagyjátok meg, 
hogy a kék-fehérek is valami kis 
fölényt élvezzenek valamiben!

A játékosok három csoportján 
kívül még két csoport van a vona
ton az egyiptomi expedíción belül. 
Az egyik a vezetőség csoportja, 
amely* azonban hol kisebb, hol meg 
nagyobb csoport, a másik, a legál
landóbb csoport pedig az önkéntes 
kísérőké. Itt —  szemmel láthatóan 

Antal mérnök, áz újpesti Egye- 
sült Izzó mérnöke a vezető. Az 
£7wse?"-házaspár, Steiner és Küsch 
ner, szintén újpesti szurkolók, va
lamint a látogatóba utazó Éliás 
Blanka foglal helyet. Ez a fülke is 
csak percekig zárt egység, mert 
Langfclder figyelmesen bemutatja 
sorjában egymásnak az utazás 
résztvevőit s utána egészen eggyé 
válik a társaság.

A mesék, elbeszélések hamar el 
fogytak. Az út elején még szinte 
áimulva figyelhette az ember, hogy 
ezek a fiúk, akik jóformán szünet 
nélkül rúgják a labdát s örökké a 
futballal foglalkoznak, nem tudják 
megunni még szóban sem ezt a 
játékot. Akármerre fordult az em
ber, mindenütt futballről, a játék
ról, valamiféle mérkőzésről volt 
szó. Hol Turay, hol meg Kalmár 
nagy hahotája jelezte, hogy vala 
miféle jóizű esetről volt megint 
szó. Később azonban mégis csak 
elfogyott a mese, elfogyott min
den emlék.

Ekkor előkerült a kártya s 
megindultak a végtelen kártya
csaták, amelyeket csak az étke
zés, kiszállás vagy átszállás tud 
megszakítani időlegesen. Láng 
felder Mariássyval csipkelődik 
folyton, mert alsósban ugyancsak 
veri jóidéig. Blum vezérlete alatt 
Barátky, Toldi, Táncos adja az 
egyik romit, amelyben néha azon 
bán más is megjelenik, hiszen át 
átadja egy-egy időre valamelyik 
játékos a lapot a szomszéd kibic- 
nek. Amott Mándi vitatkozik Hí
ressel valami ötven fillér körül, 
Híres tudniillik elérte azt a szén 
záció számba menő dolgot, hogy 
Mándi kifizetett neki ötven fillér 
kártyaveszteséget. Később, a kö
vetkező étkezésig azonban Mándi 
nyert valami pengő körüli tételt. 
Persze azonnal kérte a kiegyen
lítést. Híres évődik vele s ez az 
első szenzációja az útnak.

—  Mindent lehet ugyanis — 
mondja valaki —  csak Gyulától 
pénzt szerezni nem!

És Híres .ezt is megtette! 
Nagyon szorgalmas a Kővágó—  

Borsányi kettős is. Ebben Kővágó

játszik fölényesebben. _ Borcsa 
azonban közben egy-egyórás szü
netet tart, mert gyorsírást tanul. 
Ezenkívül pedig szorgalmasan ke
zeli a torkát s már jól látható, 
hogy teljesen rendbeszedte magát. 
Egészen bizonyos, hogy a mérkő
zéseken részt vesz majd.

Birja a kártyát a Turay, Kal
már, Aknai, Lázár együttes is. itt 
azonban csak úgy megy a dolog, 
ha egy kicsit dúdol is a társaság. 
Ez a tulajdonság átragad a Blu- 
mék csoportjára is. így esik, hogy 
Kalmárék fülkéjéből, ahol Avar 
és Ujváry, néha Sárosi is kisegítő 
szerepet játszik hosszú időn át, 
inkább a legújabb slágerek, Blú
zaiktól pedig a régi nóták dallama 
hangzik ki. S vannak kóbor han
gok, amelyek hol ide, hol oda sze
gődnek. így  aztán egyik fülke 
időnként zsúfolttá válik, a másik 
meg majdnem üres marad.

Ezt használja ki Dudás és később, 
mikor Mándival már eleget ját
szott, Híres. A két játékos nagy al
vási hátralékkal ült vonatra s most 
igyekszik pótolni az elmulasztotta
kat. Dudás különösen bírja ezen a 
téren az iramot.

A t  páiyaiulajÉnos, 
versenyeket és m ér
kőzéseket rend ező  
egyesietekkel ez
ótán közeliik, hegy 
1032-re ni, setét 
n m s sá rp s z ín í 
ipzelványekat ad- 
tiikkitniósitéink- 
nak. Régi, ciirom- 
sárgaszíaS igazol

ványaink ezzel 
érvényüket 
vesztették.

szerkesztősége

is le-

Délután új színt hozott az 
utazásba Polnauer Ernő gramofon
ja. Az egyiptomi magyar túrák 
megszervezője öccsével együtt 
Becsből indult hétfőn éjjel haza
felé és Belgrádb-an egy vonatra ke
rült velünk. A jóhangú gramofon 
lemezei . hamarosan megkezdik 
körbe-körbe az útat s nincs az a 
darab, amit Kalmár nagy hanggal 
nem kísérne. Turay is segít neki 
néha,. mások is beleszólnak, de Jenő 
a legállhatatosabb énekes.

Ez a Jenő minden lemezt tud 
—  csodálkozik Lázár.

Nem tudja —  magyaráz Ba 
rátky — , csak olyan szeme -van,

hogy így a forgó lemezről 
olvassa a szöveget!

Közben persze utitársaink is 
akadtak. Hol többen, hol meg keve
sebben utaznak a vonaton s néha 
egyik vagy másik fülkénkbe idegen 
is bevetődik. A folyosónk viszont 
csaknem állandóan tele van. Nézőik, 
figyelik ennek az érdekes társaság
nak az életét s irigykedve látják 
sokszor a jókedvét. Egyik-másilc 
arcán ott ül a vágy, * hogy hozzá 
csatlakozzék, egyik-másik szemben 
ott táncol a vágy Egyiptom után, 
ahová a csoport tart.

Soká, nagyon soká nézegette még 
az út elején egy jugoszláviai, ma
gyar kis diák azt az érdekes életet, 
ami ezekben a fülkékben folyik. 
Szóbaelegyedtem vele s elkérdez
gettem, szeret-e futballozni, is
meri-e a magyar futballistákat. A  
nevek nem voltak idegenek neki, de 
a futballról pirulva mondta:

—  Nem szeretem játszani.
Alig csodálkoztam, mikor már 

pirulva tette hozzá:

Szeizáciés siker!!!
RotM türy Klára 

Táborid
a ragyogó februári műsor! 

V  OMÍDIA gRFEUM
Jókai-tér 10 — Olcsóbb mint a mozi

VÁGJA KI ÉSVÁLTSA BE
ezt a szelvényt 

A Komédia Oríeum pénztára 
2 darab kedvezményes jegyet ad 

ki ennek ellenében
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—  Nem szabad. Apám nem en
gedi, mert akkor nem tanulnék!

A  cipőjére nézek s hamiskásan 
fenyegetem meg ujjammal:

—  Te ma délután is fo-ciztál!
Erre azután kitör belőle az el

fojtott szerelem tüze. S mindent 
bevall a nagyszerű, hármas lasz
tiról, a nyári szép napokról, meg’ 
az unalmas tornaórákról, amelye
ken nem szabad futballozni. Mi
kor elbúcsúzik, mint jó  ismerős, 
elgondolkozom az apai, az iskolai 
tilalmon. S eszembe jut, hogy a 
belgrádi BSK-nak mind a három 
halija gépészmérnök, hogy a 
jugoszláviai játékosok között még 
aránytalanul több a diák. Mint 
régebben minálunk.

S valami új színnel egészül ki 
a jugoszláv futball fejlődésének, 
felfelé lendülésének képe előt
tem.

S a diákságnak, az iskolának a 
futballhoz való viszonya olyan 
gondolatkört szabadít rám, amely 
elkísér messze, mesze tájakon át. 
Ahol nem látni már semmit az 
ablakokból, ahol csak az éjszaka 
mélységes feketéje tart velünk, 
vonatunkkal a határállomás, 
Gyevgyelia felé haladó utunkon.

JEC
T É L I O L IM P IA

(Folytatás az 1. oldalról.)
A kanadai— lengyel meccs góljai 

közül Revers 2-őt, Lindquist 1-et, 
Nanson 3-at, Simpson 3-at lőtt.

A mérkőzés után a jéghokki 
torna állása:

1. USA 4 p. 14:3, 2. Kanada 
4 p. 6:2, 3. Németország 2 p.

3:5, 4, Lengyelország 
2:15.

0 P=

A Kanada— Németország mérkő
zést, mely az első forduló utolsó 
mérkőzése, csak este negyed 9 óra
kor kezdik el. Ha ezen a mérkőzé
sen Kanada győz ami valószínű 
—-  akkor az első forduló után Ka
nada kerül az élre.

Ném etország első négyes-bob csa
pata remek eredményt produkált. 
Kilián vezetésével 1:51.3 mp-et ért 
el a bob, ami pályarekordot jelent. 
Az eredményt tréningen érték el a  
németek.

A  hölgymükorcsolyázásban 
Somja Henie

nagy fölénnyel győzött. Az osztrák 
Burger Fritzi a második helyen 
kötött ki (szinte a szó szoros értel
mében, mert a műkorcsolyázóbaj
nokságok férfi éa női szabadkor- 
csolyázását olvadó, lyukakkal, hi 
bákkal tele jégen futották le), a
harmadik helyre az amerikai
Loughran került. -Loughran esete a

Pluhár István.

Sport a politikában
Amerika, még hozzá a déli része 1 

hozza ezt a szenzációt, amire pedig ] 
Európában kínosan ügyelnek, hogy j 
ne keveredjék össze ez a két ide- ] 
gén elem.

E ffy-e g y o sztrá k , 
kanadai, finn, 

angol, f
n o r w é g  

és M in ich  d r . 
szem élyébe n  
m a g y a r h irá ja  
le s z  a p á ro s  
m űkorcsolyád  

z á s n a k

pontozásos versenyek egyik klasszt 
kus humorpéldánya volt: a hét pon
tozó bíró közül nem akadt kettő, 
aki ugyanarra a helyre tette volna. 
Az ö helyezésénél egytől hétig min
den helyezési szám előfordult a bí
rói összesítés táblájában. A  sor 
rend utána: 4. Vinson amerikai, 
Smith kanadai, Wilson kanadai.

A párosban két pártra szakadt 
a hét pontozóbíró. Az „ántánt 
párt azonban erősebb volt s így 
az osztrák Scholz— Kaiser pár 
előtt a francia

Joly— Brunet

_ Buenos Ayresben, Argentína fő
városában, most folynak a községi 
képviselőválasztások. Az aktív 
sportemberek külön pártot alakí
tottak Union Deportiva néven. A 
párt elnöke Pignier, a futballszö- 
vetség volt elnöke lett, tagjai kö
zött pedig a következő neveket ol
vashatjuk: Firpo, a nehézsúlyú 
boxolás volt világbajnoka, Pina, a 
100 méteres síkfutás világrekor
dere, Robson, az argentin Davis: 
Cup-csapat tagja, Paternoster, a 
Boca Juniors válogatott hátvédje 
és még egész csomó aktív sportoló 
neve. Legutóbb nagy autós felvo
nulást is tartottak az argentin fő 
város utcáin és ezen a felvonuláson 
a jelöltek mind a maguk sportágá
nak mezében vettek részt. A zász
lókkal feldíszített autókaravánt 
mindenütt nagy lelkesedéssel fo
gadta a közönség, amint felismerte 
egy-egy kedvencét az autókban. Ha 
a párt győz, akkor Buenos Ayres 
lesz a világ első városa, ahol a 
sportemberek veszik kezükbe a vá
rosi politika irányítását.

Laké Piacid, február 7.
A vasárnap egyik legfontosabb 

| eseménye az volt, hogy kisorsolták 
a műkorcsolyázó versenyek pontozó 
bíráit A magyar Minich Jenő dr. 
két zsűriben kapott helyett: a férfi  
és a párosbajnokság zsűrijében.

Férfi műkorcsolyázás pontozó 
bírái: Grünauer osztrák, Mac Don
gái Kanada, Jakobsson finn. Clar-

—  Távirati jelentésünk —

ke angol. Minich dr. magyar. Bryn 
norvég. Rothak USA.

Női műkorcsolyázás pontozó bí
rái : Grünauer, Mac Dougal, Jakobs
son, Torcheon francia, Clarké, 
Bryn, Rothak.

Páros műkorcsolyázás: Grünauer, 
Mac Dougal, Jakobsson, Clarké, 
Torcheon, Minich és Bryn.

I pár nyerte meg a versenyt. 
(Scholz Lily azóta Gaillardné lett 
s Péttérrel fut párban.) A  har 
madik helyezett Brunner— Wrede 

[ pár hölgy tag ja azóta profi lett s 
Wrede nem talált helyette méltó 
partnerre. Negyedik: Loughran— 
Badger amerikai, 5. Jakobssonné 
— Jakobsson finn, 6. van Ler- 
berghe— van Zeebroeck belga. Ez 

[a belga pár arról nevezetes, hogy 
ez csinálta először a páros mély 

\ piruettet, ami a Rotter— Szollá: 
\pár egyik „föslágere” . A belga 
pár azonban egészen más, kezdet- 

1 leges formában, behajlított lengő 
| lábbal futotta ezt a figurát.

A  st. moritzi olimpia győztesei 
közül Grafström  aligha vállalko

z ik  arra, hogy Laké Placidben el
induljon, így ez a szám új olim
piai bajnokot avat majd az oszt- 

I rák Kari Schdfer személyében. A 
női bajnokságban Sonja Henienek 
nem lesz nagyon könnyű dolga, de 
azért ellenfelei aligha akadályoz- 

| zák meg címe megvédésében. A 
párosban a magyar párokra vár a 

| feladat, hogy a francia Brunet 
házaspár második olimpiai győ
zelmét meggátolják. \

pedt s így az érmek nem készülhet
tek el. így csak azokat ünnepel
hette a szövetség, akik ezelőtt 
10— 12 évvel a labdarúgás csiráját 
elhintették hazánkban. A BTC-t, 
Stobbe Ferencet, Iszer Károlyt s 
az első egyleteket, a Műegyetemi 
FC-t, a MUE-t, a MAC-ot stb.

Legfontosabb * eseménye a köz
gyűlésnek a megüresedett elnöki 
szék betöltése volt. Banovits Kaje- 
tán, a szövetségnek éveken át volt 
elnöke végleg nyugalomba vonult. 
Igen nehéz feladatnak látszott az 
elnöki szék betöltése: pedig ime
Kolombus tojása volt. Az MLSz 
alig találhatott volna jobb vezetőt, 
mint Kárpáti Bélát. Az új alelnök, 
Füzesséry Zoltán dr. is régi, kipró
bált .munkása a szövetségnek... 
Általában a szövetség tisztikara az 
elmúlt évben reászolgált az elisme
résre.

(Az English Cup-ért)
folyó mérkőzéseken a múlt szomba
ton 16 mérkőzés volt, melyet össze
sen 311.418 ember nézett meg. Az 
összbevétel 247.000 korona volt. A 
legnagyobb érdeklődés kísérte a 
Bolton Wanderers— Aston Villa
mérkőzést, melyen 40.367 néző je
lent meg s 37.500 kor. bevétel volt.

(Hivatalos rész)
Figyelmeztetés. Felhívom az ösz- 

szes pályatulajdonosokat, hogy pá
lyáikról és játéktereikről a meg- 
gyülemlett havat haladéktalanul le- 
hordatní szíveskedjék, nemkülön
ben gondoskodjanak a pályák és 
játszóterek használhatóságáról, ne
hogy a bajnokság február hó 17-én 
kezdődő tavaszi fordulójának pon
tos lebonyolítása a pályák használ
hatatlansága miatt akadályokba üt
közzék. (Huszonöt év előtt ez így 
volt. Haladtunk azóta?^

Visszapillantás
a III. Téli Olimpia
két^ elődjének^a chamonixi és St. Mo
ritzi téli olimpia m űkorcsolyázó ered
m ényeire

— Saját tudósítónktól —

Döntés előtt a brazil 
bajnokság

Brazíliában is befejezése felé 
közeledik a bajnoki küzdelem. Dé
len az Olaszország felé irányult já
tékosvándorlást legjobban a több
szörös bajnok Corinthians érezte 
meg, bombabalszárnyát, a Ratto—  
De Maria kettőst még csak megkö
zelítőleg sem tudta pótolni. A  hato
dik helyen áll a csapat. A  Palestra 
Italia sem bírta az idegölő küzdel
met, szinte mostanig vezetett a 
bajnokságban, de az olasz földre 
vándorolt Pepe, Serafin, Minis- 
trinho utódai összeroppantak a haj
rában. A  bajnoki címért a Santos 
FG és a Sao Paulo veszekszik. 
Egyforma pontszámmal állnak az 
élen és nem valószínű, hogy hátra
levő mérkőzéseiken pontot veszte
nének. Ebben az esetben —  mi
után Brazíliában a gólarány ilyen
kor nem számít —  hármas döntő 
mérkőzést kell vívniok a holtver
seny résztvevőinek.

Sao Paulo egyik eseméhye a 
magyar Halmos Zoltán szereplése, 
aki a Germania hálóját védi. Je
lenleg Sao Paulo legjobb kapusá
nak tartják, az ottani Gazetta 
sportláp egyik legutóbbi számának 
teljes első oldalát a kiváló magyar 
játékosnak szentelte. A  Germánjá
ban különben még egy magyar fut
ballista működik, Hermáim Aladár, 
a BSE egykori játékosa, aki edzi a 
csapatot.

A  téli olimpiák nem tekinthet
nek vissza 3/4 évtizedes modern 
múltra, mint a nyári olimpiák. 
Az első —  nemhivatalos —  téli 
olimpiát 1920-ban, Antverpenben 
tartották. Ez a résztvevő nemze
teket illetően, de versenyszámok 
dolgában is csonka volt s a tör
ténelmi sorrendbe nem vehető fel. 
A  hivatalosan

elsg téli olimpiát
1924-ben, Chamonix-han, a fran
cia Alpokban tártották. (Ezt kö
vette aztán a párisi nyári olim
pia.)

Bennünket elsősorban a mü- 
korcsolyázás érdekel az idei téli 
olimpiával kapcsolatosan, vessünk 
tehát rövid visszapillantást az 
előző két téli olimpia műkorcso
lyázó számaira.

1924-ben a fé r fi  mükorcsolyá 
zást a svéd

Gillis Grafström
nyerte az osztrák Böckl Vilmos 
előtt. Ez a két versenyző harcolt 
az első helyért, a többi —  sor
rendben Gautschi svájci, Sliva 
csehszlovák, Page angol, Niles 
amerikai —  csak a helyezéseknél 
jöhetett figyelembe.

A  hölgymükorcsolyázást 
Herma Szabó— Piánk

(azóta Jaross Pálné) Ausztria ré
szére nyerte meg. Mögötte az ame
rikai Loughran lett második, de 
sem ő, sem a tovább helyezett an
gol Muckelt, az amerikai Blan- 
hard, a francia Joly (a jelenlegi 
Brunetné), sem a kanadai Smith 
nem volt rá veszélyes. Ez volt az
első nagy verseny, amelyen az j volt,

akkor még kisgyerek Sonja Henie 
résztvett. Mint csodagyerek.

A páros műkorcsolyázásban az 
osztrákok klasszikus tudású pár
ja, az

Engelmann— Berger kettős
győzött. Mögöttük a finn Jakob- 
son házaspár lett második s a 
francia Joly— Brunet pár —  az 
idei téli olimpia páros műkorcso
lyázásának egyik nagyesélyű pá
rosa —  volt harmadik. A további 
sorrend: 4. Muckelt— Page angol, 
5. Herbos— Wagemans belga, 6. 
Blanchard— Niles amerikai.

Négy év múlva St. Moritzban 
adtak újra találkozót egymásnak 
a világ műkorcsolyázói, hogy a

második téli olimpia
keretében megmérkőzzenek egy 
mással.

A  fér fi műkorcsolyázó bajnok
ságban

Gillis Grafström
megvédte büszke címét, bár ebben 
a sikerben a bíráknak is jelentős 
része volt. Az azóta professzionis- 
tásvá lett Böckl megint a második 
helyen végzett, pedig érdem sze
rint őt illette volna meg az olim
piai bajnokság. A  harmadik helyre 
—  talán még máig sem tudja, 
hogyan —  a belga van Zeebroeck 
került, negyedik pedig a már akkor 
is „nagy” , de még nagyon fiatal 
Schdffer (Ausztria) lett. A  cseh
szlovák Süvát hazai pontozó bírójá
nak köbre emelt jóindulata (az első 
helyre tette!) az ötödik helyhez 
juttatta. Hatodik a finn Nikkanen

Mödlingben a jubileumi jég 
hokki torna döntőjében a Möd- 
lingen Eislaufveréin a bécsi 
Hakoah ellen 3:1 (2:1, 1:0, 0:0> 
arányban győzött.

A BBTE tárgyalásokat folytat 
Brünnél és OLmütz-cel. Most szom
baton és vasárnap, vagy vasárnap és 
hétfőn játszanak a budaiak ebben a 
két városban.

Londonban a jégpalotában 
| szombaton este az oxfordi egye
tem jéghokkicsapata, a Spengler- 
kupa győztese 7 :0 arányban ver
te a cambridgei egyetem jéghokki 
csapatát.

Az FTC-t szombaton, február 13-án 
Eperjesre várja az EXE, vasárnap 
pedig Kassán játszik a zöld-fehér 
együttes.

Ausztria—Csehszlovákia 3:1 (1:0, 
2:6, 0:1). Becs. A z  osztrák jégh okk i- 
v á log a to tt g ó lja it  Sell, Érti és Dem- 
m er, a  csehszlovákokét Svihovec 
ütötte. |

Davosi jelentés: Az Eis Hockey 
Club Davos jéghokkicsapata a zürichi 
Grasshoppers együttesét 2:0 arányban 
verte. s

Árosából' táviratozzék; Az EHC 
Árosa jéghokki együttese a zürichi 
Schlittschuh Club együttesétől 10:1 
arányú megsemmisítő vereséget szen
vedett. * j

St. Moritzban a St. Moritz jég
hokkicsapata az angol Sussex együt- ■ 
tesét 4:2 arányban verte.

1907, február.
(Az MLSz VI. rendes 

közgyűlése)
Február 5-én tartotta VI. rendes 

közgyűlését a Magyar Labdarúgók 
Szövetsége a Rőser-féle tanintézet 
dísztermében. Ezt a közgyűlést kü
lönösen ünnepélyessé avatta az 
MLSz azáltal, hogy ezen ünnepelte 
a magyar labdarúgósport tizedik I 
évét. Ünnepi cselekedetnek méltán 
szánta a szövetség a hat éven át 
vállalt erkölcsi kötelezettségnek le- 

[ rovását a bajnokcsapatokkal szem
ben a bajnoki érmek kiosztása ál* I 
tál. Sajnos, a, közbejött vis major I 
megzavarta a szép tervet. Az érem 
acélformája munkaközben m egre-1

(Magyarok győzelme Bécsben)
A Wiener Eislaufvéréin nem-, 

zetközi versenyén megtörtént 
végre versenyzőink bemutatkozá
sa. Az eredménnyel meg lehetünk 

| elégedve. Manno Miltiadesz re
kordideje 500 méteren arra enged 
következtetni, hogy e kiváló 
sprinterünk ez évben ismét olyan 
formában van, hogy a legelső 
klasszisú versenyzőkkel felveheti 
a küzdelmet. . .  A  bécsiek közül 
csak a kitűnő Schilling állotta 
meg a helyét az 5000 méteren. . .  
Jóval magasabb színvonalúak vol
tak a műkorcsolyázó versenyek. A 
magyar színeket egyedül Kron- 
berger kisasszony képviselte. És 
dicsőséggel. Minden túlzás nélkül 
állíthatjuk, hogy a hölgy műkor- 

| csolyázó versenyen a világ leg- 
I jobbjai indultak, akik között a mi 
bájos kis versenyzőnk igazán elő
kelő helyet biztosított magának.

I . . .  Általában jó  munkát végzett 
. . .  csak kézmunkája hagyott hát- 

I ra kívánnivalót s éppen ez szorí
totta négy ponttal a bécsi Herz 
Jenny m ögé. . .  Hasonlóképpen a 
legelső klasszis indult a férfi
világbajnokságokban i s . . .  A  ver
senyeket nagy közönség nézte vé
gig a múlt kedden, január 22-én,

I ámbár 15 fokos hideg volt, ami 
a versenyzőket is nagyon kínozta. 
Eredmények: Gyorskorcsolyázó•

\ verseny, 5000 m : 1. Schilling, 2. 
Schick, 3. Haraszty, 4. Weidinger. 
Hölgy műkorcsolyázóverseny: 1. 
Syers London 226.8 pont, 2. 
Herz Jenny Wien 198 pont,. 3. 
Kronberger Lilly 194 pont. Mű- 

I korcsolyázó világbajnokság: 1.
Salchow Stockholm 418.1 pont, 2. 
Bohatsch Miksa Budapest 409 
pont, 3. Gilbert München 412.7 
pont. Indult még Thorén, Burger, 
Gordan, Löhrdal. 500 m gyors
korcsolyázás: 1. Manno Miltiadesz 
48.6 mp, 2. Péczely 52 mp, 3. 
Schilling 52.6 mp. Gyorskorcso. 
lyázás 1500 m : 1. Manno Miltia
desz 2:47.6 mp, 2. Schilling 2:49 
mp.

Újból kapható a

„FafkaMíri 
a BKlIÉiyzseklei"

Játékszabálykönyv 
harmadllk kiadása  

Irta: B E N E D E K  A L A D A R

I



G yorskorcso lyoxésbon :
Ausztria  45.6.8 pont 
M a g y a ro rszá g  4 7 0 . Í  pont*
5 0 0 0  méteren Is mindent letaroltak
az  o sz trákok .

A II. osztrák-magyar gyors- 
korcsolyázó mérkőzés az osztrákok, 
szombaton szerzett 290— 299.07 
Pontarányú vezetésével vasárnap, 
este folytatódott, illetve fejező
dött be. Ekkor az 5000 méteres 

^arom futama került sorra s 
ebben a három futamban —  akár
csak szombaton az 500 és 1500-as 
* u tárnokban —

— Saját tudósítónktól —

K ís é r ő  s z á m o k ;
500 m orrszágos: 1. Blazejovsky

48.6, 2.. Schneller és Vida 49, 4
Kakas és Bihary 50.3, 6. Tóth L.

SSSs!
_________

A G a í l l a r d e é - P e t t e r  p á r ,  
¥ a d a s  M á r t o n ,  P a t a k y  
D é n e s  é s  N y i l a s  V i l m a  
g y ő z ő i t  a  B I C E  k é t n a p o s
m i i  k o r c s o l y á z ó  v e r s e n y é n .

Szombaton kezdődött — sőt két 
számban ugyanakkor be is fe je 
ződött —  a BKE kétnapos nem
zetközi műkorcsolyázó versenye. 
Vasárnap a páros műkorcsolyá-

50.6, V. Bogschütz 50.7, 8. Hid-] zásra és a szenior férfi műver-
véghy 51, 9. Ostérer 51.5, 10. | seny szabadkorcsolyazasara ke-
Broydsky 51.8, 11. Olaszy 54.4. 

600 m női gyorsverseny: 1.
rült a sor.

A délelőtt 11 órai kezdettel
------- -------  —  uira az osztrák I F/iavay Erzsi í  :03.8 mp ’(orsz. I megtartott versenyen előbb a

futók diadalmaskodtak. Az orszá- rek.), 2. Sopousek Elza 1:09.4, 3. férfi műverseny szabadgT^korla- 
?ok közti mérkőzés tehát minden ,{ Tóth Szilvia 1:11.4, 4. Fekete tart mutattak be a futok. Elsőnek
,T— Magda 1:13, 5. Polatsehek Vera j a gablonzi Zappe tütött

1:17.2, 6. Schubert Gizi 1:23.4. In-i ffém
vonalon vereséggel végződött s b i
zonyságát adta annak, hogy az 
osztrák gyorskorcsolyázósport ma 

vitathatatlanul, biztos mf«gas
Ságban áll a magyar fölött. Eny- 
mto körülményül ( ? '  
hozhatjuk fel, hogy*v., ü'JK.y a magyar 
Kyorsversenyzők a helytelen elő- 
eszület folytán többé-korvésbé el

maradtak legjobb formájuktól.
A mérkőzés arany ser leg-vándor- 

, 1Ja tehát továbbra is az osztrá- 
birtokában m arid, hogy to

vábbi 10 éven át várja, hogy vég

gyen
Utána a bécsi Erich Erdős

dúlt még Pohl és Wittmann is, de | következett aki eddigi eredmé- 
ez a két gyorshölgy bukott s fel- nyei után bizonyos csalódást kel
adta.

%es
donáb

sorsa melyik, ország tulaj- 
'a vezeti majd.

R'eá l a  le g fő b b  5 0 0 0  
m é te re n

Tegnap este a szombat estinél 
hasonlíthatatlanul jobb rendezés
ei került sorra az osztrák— ma- 

«yar mérkőzés befejező távolságá- 
hak lefutása.

Az első p^r a Jteiter— Mosánszky 
Pár volt, Reiter nyugodtan futott s 
c°iyé t folytonosan növelve bizto-
Eah győzött,

Reiter osztrák 9:21.3jviosa

Moser m egtréfóljí 
Pfeiftert

Az osztrák— magyar mérkőzés 
utolsó 5000 méteres futama után.
Fritz .Moser és Preindl engedélyt volu í.%ÍSi.
kapott arra, hogy 5000 méteren esoiyázása fejlődik, az első 
fussanak párban. Moser ugyanis! helyezett nívóját azonban 
be akarta bizonyítani, hogy H * '
P feiffer, az osztrák szövetség el

tett. Futása tartalomban és len
dületben elmaradt attól, amit 
vártunk tőle. Egyébként elegán
san korcsolyázott. Vadas Márton 
szabadkorcsolyázása tarta lomban 
Erdős felett állt, előadásán azon
ban meglátszott, hogy óvatosan 
futott. A legjobb kiír azért az övé 
volt. Kertész Ferenc szabadkor-

két 
ma

még nem éri el.
A páros mükorcsolyázást a bécsi

Saját tudósítónktól —
bécsiek tegnap tisztán jobbak vol
tak. Harmadik a Tusok— Balázs 
dr. pár volt, mely bukása ellenére 
jól szerepelt s verte a Wundrakné 
Philipovich Ily— Zappe párt. Ez a 
kettős még nem szokott teljesen 
össze s futásukon meglátszik, 
hogy nem műjégpályán —  tehát 
nem megszakítás nélkül —  gyako 
rolnak.

A szombati vérsenyben a junior 
férfiak közt. Patakit megérdemel
ten győzött. Scholdan negyedik 
helye azonban nem reális. Jobbat 
érdemelt volna. A  nőknél —  Szi 
lassy Nadine bukása miatt 
Nyilas Vilma került az első helyre. 

Részletes eredmény:
Részletes eredmény:
Nemzetközi párosvei seny: 1.

Gaiilardné— Petter Bécs 5.5

Svájc legfontosabb síversenyét, a
Parsenn-derbit pom pás téli időben, 
kiváló hóviszonyok m ellett bonyoiitot- 
ták  le hetedízben. A start a 2600 m é
ter m agasban lévő W eiss F luh bagón  
v o lt és az útirány az 1750 m éterrel 
alacso-nya-bban lévő K üllisbe vezetet*. 
A fér fia k  kategóriájában D ávid  Z ogg , 
m ultévi győztes sí defektus m iatt a 
rersenyt fe ladta , távoliéte ’oen az arl- 

berg i W alch  győzött 18:19 m p-es 
idővel az arosai F iihrer 18:43 m p es 
az osztrák F öge  1 9 :09 mp előtt. A 
nap leg jobb  ide jét azonban a  junior 
G asper fu totta  17:46 m p-cel. A  höl
g yek  kaegóriájában  a davosj B á rta n  
kisasszony g y ő zö tt  19:33 m p-es idő
vel. A h ölgyversenyzők  a Gaudergrat- 
ró l indultak és 8 k ilom éteres útvona
luk az 1000 m éterrel le jebb  fekvő 
K üllisbe vezetett.

JÓS sikerűt a Szelky 
eslókverceay,

m elynek esem énye K ár
páti és Tasnády kettős 
kihívás! v iada la  volt
—  Saját tudósítónktól —

cjcuuaruuc— j. w u . ’ —  A Szelky Ottó-emlékverseny
10.88, 2. Galló— Diliinger BKE 9.5 * niindpn várakozáson felül jól

74 Q rPnc«6lí-----I ________________ sili. A „-,,'>-<̂ 14- nXr/Xfán

nöke méltánytalanul járt el veiz\Gaillardné Scholz Ldly— Petter pár 
szemben, mikor helyette Reitertl megérdemelten nyerte. A  kettős 
futtatta a mieink ellen. Moser csak- remek összmunkát mutatott s 
nem teljes körrel vert rá Preindl-1 programját végtelen bájjal adta 
re, az osztrák csapat tartalékembe- ej$_ Néhány tartalombéíi ujdonsá- 
rére s elért ideje tényleg jobb volt, got js mutattak. Ilyen volt például 
mint nWfir Reiteré. akár Lebané! I „ vmanlocros -náros mélv niruett.

mp. —

mint akár Reiteré, akár Lebané!
A próbafutás eredménye: Moser 

9:15.7, Preindl 9:45.8.
A verseny befejezte után Szent

a különleges páros mély piruett. 
A második helyre a Galló Lucy— 
Diliinger pár került. Ez a kettős 
nem fogott ki jó  napot: Diliinger

mszky magyar 9:33.8 mp.
iRészidő 1500 és 3000 m éterre: 

Keiter 2 :4 7  és 5:35, Mosánszky 
Z:r\° és

A második párban Riedl és Wint- 
. r fut. Rajt után Wintner erős 
jhamot diktál s 1000 méternél már 

, fű méterrel vezet. 1590 méter- 
” él még tartja 10 méteres előnyét, 
he aztán Riedl rákapcsol és elmegy 

ellette. Wintner további három 
or, után valamit hoz ellenfelén, de 

tá + Riedl újabb erősítést már 
Cpteleu átvenni s erősen leszakad. 

Riedl osztrák 9:09.5 mp. —- 
zd er masyar 9:21.3 mp. 
(Részidő 1500 és 3000 m éterre: 

^edt 2:42 és 5:24, Wintner 2 :hl, 
5:27.)
^.Az utolsó párban Leban fut 

f e l i e n .  A  verseny igen érdekes- 
«ek ígérkezik, mert a két futőkö- 
7 ,  aszerint, hogy melyik futja a 

eiso( melyik a külső pályát, hol 
®yik, hol másik van elől. 2500 
éternél Vita 10 méterrel meg- 

akv ’ Libanon látszik, hogy 
kor tud erősíteni, amikor akar.

■ \ a.z erősítés 3000 méter után be 
fnt' et!cezik s ekkor az osztrák 

0 hemek, hosszú húzásokkal 
gy szerűen ellép Vita mellől s fél 

körrel veri.
Beban osztrák 9:17.2 mp. —  
la magyaj- 9:35.2 mp.

r 1500 és 3000 m éterre:
és és Wintner egyformán 2 :j5

Hogyan alakult 
a végered m én y?

méteres futamok után a 
Ppntdllas 139.3— 141.6 volt Auszt-
tmtv. 'la,vara. Az 1500 méteres fu - 

3zerzett Pontok: 150.7
mái Ausztria javára. 5000
AnZ+e" : 166.8— 171.03 megintcsak 
tehát r 'a âv^ra"  Végeredményben

WLaVUy uacjciTO nem íogutb ivi íutpui. jl
Györgyi, a MOKSz elnöke a kor- egyizben erősebben, de ezen kívül 
csolyacsarnok nagytermében beszé- ;s párs7,0r hibázott. A pontozásnál 
det mondott, melyre H. P feiffe r  L^adt bíró, aki holtversenyt pon- 
talpraesetten válaszolt s az arany- hozott az első két helyezettre, a 
serleget, melyet a MOKSz elnöke U egnapj futás alapján azonban ez
... .1 • ___ + rltíJ 517,1 j e .. ____  __14. J ̂ .1,̂ 14- Aneki nyújtott át, továbbadta az 
osztrák gyorskorcsolyázóknak.

•.»*. Elvégre., nem■ én, . hanem ök 
nyerték meg ——. mondotta.

a pontozás nem volt indokolt. A .20 —  198.24

— 10.74, 3. T u ssák — Balázs dr.
BKE 15 —  9.06, 4. Wundrak— 
Zapoe Gablonz 20 — 8.22.

Nemzetközi szenior férfiverseny: 
1. Vadas Márton BKE 5 —  291.96, 
2 E. Erdős Bécs 10 —  287.65, 3. 
Kertész BKE 15 —  284.90, 4. 
Zappe Gablonz 20 — 242.32.

Nemzetközi junior férfiverseny: 
1. Pataky BKE 6 —  230.08, 2. 
Terták BKE 9 —  225.16, 3. 
Szendrő BKE 17 —  216.02, 4. 
Scholdan Bécs 20 —  212.48, 5. 
Szekrényessy BKE 23 helyezési 
szám, 6. Lesk Gablonz 30, 7. Kou- 
delka Prága 35.

Nemzetközi junior hölgyverseny: 
1. Nyilas BKE 10 —  204.6, 2. Klee- 
dorfer Bécs 10 —  204.00, 3. Wein- 
wurm BKE 16 —  2( 0.1., 4. Szi- 
lassy BKE 19 —  198.9, 5. Kertész

3.

II E B I  6:4-re verte
a B1E jé g U k i csapatát

— Saját tudósítónktól —
Tegnap délelőtt a műjégpályán 

igen rossz jégen barátságos mérkő
zést játszott egymás ellen a^BBTE

. WCWB ca ,4V. I Streif 2:02.9 mp-el és 
ninv között. A BKE-ből h ián yzott győzelemmel az összetett ver- 
Lator dr., viszont játszott Miklós II. senyt is megnyerte az innsbrucki 
A BBTE csapatában Scnyey is szere- j Lantschner előtt, 
pelt.

BBTE: Hircsák — Senyey, Bliess- 
ner

sikerült. A zsúfolt nézőtér előtt 
versenyzőink remek küzdelmeket 
vívtak. Tasnády és Kárpáti két 
mérkőzése egyenesen élmény volt. 
A  kihivásos mérkőzés végül is 
döntetlenül végződött, mert Kár
páti a görög-római, Tasnády 
pedig a szabadbirkózásban győ
zött. Papp dr., Tunyoghy, Keresz
tes és Matúra pompás akcióit 
zúgó tapssal jutalmazta a közön
ség. Részletes eredmények:

Zombory MAC győz pontozás
sal Gyarmati Testvériség ellen, 
Széli HAC győz pontozással Fe
renc MTK ellen, Kárpáti UTE 
győz 8 p alatt Tasnády MAC ellen 
hídbetöréssel, Rétháti MTE győz 
pontozással Hegedűs Bp. Vasutas 
ellen, Tunyoghy FTC győz ponto
zással Göndör Törekvés ellen, 
Papp dr. MAC győz pontozással 
Fekete Postás ellen, Rétháti MTE 
győz 7 p alatt Szeiffert Vasas 
ellen csipődobással, Tarányi győz 
pontozással Gáspár Vasas ellen.

1 402.8 p„ 2. Schramer 380.2,
| Leupold német 380.2. pontozással iraspar vasas eueu,

A Magyar Turista Egylet teg- Varga RSzKRT győz pontozással 
at» nnhncrnknn háziversenyt ren- tttt?' 'Tnoonnrioi MAf!

Az osztrák összetett síbajnok
ságot a német Stoll nyerte_ 657.10 
ponttal. A versenyt Mária-Zelí- 
ben rendezték.

Cortina d’Ampezzoban a höl- 
,, j gyek slajomversenyét rendezték

játszott egymás ellen a B ő in  tegnap. Győzött a svájci R.r T J T i í l s S i .  m p-c é, e , « .  ,

Szászország síbajnokságait 
Oberwiesenthalban rendezték. A:v. - i Uberwiesentnalban

— Haray Bikár. Barcza, csere.! tanuló norvég Knud
Stoics, Heuthaler és Erdody. |

BKE: Marx — Weiner, Barna dr. Kobberstadr, —  , -----------------  nyerte az uSrove}-
—  Jenev Miklós II., Blazejovsky, senyt és az összetett versenyt is, 
csere : Rajnai, Margó és Gergely II. utóbbit 647.85 ponttal Bleidl

A gólok sorrendje ez volt: 1:0,1 (639 pont) előtt. Leonhard, az 
1:1, 1:2, 2:2, 2:3, 3:3, h:2, 5 $ , 5:4, ugróbajnokság védője csak hete-
- '  A  részidők: (1:1, 1:2, i d l .  1 j : ,.  m  —ai------- 1 «.

_  serű csí—
mutatót. Bikér"a helyzetek előkészí

6:4-’ A  részidők: (1:1, 1:2, 4:1). — 1 dik lett, de 49 méterrel ő ugrott
A BBTE nagyszerű csatárjátékot iegnagyobbat. 
mutatok Bikár a helyzetek elokeszí- .
tésével HAray és Barcza jó lefuta- A jugoszláv sibajnokságokat
sokkal "és lövésekkel tűnt ki. Jó volt Kranijszka Gorán rendezték. 18.íLHvlVíll tro .
Stoics és Heuthaler is, A védelem
ben  B liessn er . erélyes, H ircsák rgen

km-es futás: 1. Leupold német
1:34:08, 2. Bognár 1:37:09, 3.UCU „ j i .U t .U ü j U. iJUglUU .v/v, w

ügyes. Senyey — aki most lepett at az Fnapp 1 :39 :3í6. —  U grás: 1~ __ szinten c « /o *FTC-ből a budaiakhoz — szintén
megállta a helyét. „1301

A BKE csapatában a csatársor! 
megint széteső játékot mutatott A 
csatárok „maguknak játszanak S 
emiatt a jobbnál jobb helyzetek rs 
veszendőbe mennek. A védelem sok
szor megzavarodott_ az ésszel játszó 
budai csatárok támadásai során.

M inder Frigyes nem bíráskodott 
hiba nélkül.

Vrana csehszlovák 221.6 (34,
2. Lukesch csehszlovák 

22Q.9, 3. Schramel 209.3. —  ősz- 
szetett versenyben 1, Jakopic

nap Dobogókőn háziversenyt ren 
dezett a Zsembery vándordíjért. 
Verőfényes időben, a hegy észak- 
nyugati lejtőjén, igen jó  15— 20 
centiméteres havon bonyolították 
le a férfiak 8 km-es, a nők 2 kilo
méteres futását. Férfiak: 1.
Győry Károly Péntekiek 34:54, 
2. Bucsek Henrik Sasok 35:07, 3. 
Mészáros Lajos Sícsoport 36:41,
4. Küchtag Zsigmondyak 37:12,
5. Schön Dezső Sasok 38:02, 6.
Schönviszky László Péntekiek 
38:09, 7. Márton Gábor Sícsoport 
38:28, 8. Nárgány Vilmos 3Ö-as
öregcserkész 39:55, 9. Papp La
jos 30-as öregcserkész 40:01, 10. 
Fekete András Péntekiek 40:07. 
45 induló. —  Zsembery vándor
díjas csapatversenyben: 1. Sasok 
(Bucsek Henrik, Schön Dezső, 
Vargha Pál, Alberkovits Ottó, 
Baubach László) 3:23:36 mp, 2. 
30-as öregeserkész cs. 3:26:40, 
3. Péntekiek 3:28:29, 4. Zsigmon
dyak 3:30:50. Hölgyek: 1. Alber
kovits Józsefné Sasok 9:37, 2.
Kerner Mária Sícsoport 9:40, 3. 
Bona Ilona Sasok 9:53, 4. W itt
mann Jakabné Sasok 11:38, 5.
Ács Júlia Sasok 11:44, 6. Buday 
Kató Sasok 12:58.

Horling UTE ellen. Tasnády MAC 
győz szabadbirkózásban 8 p alatt 
Kárpáti UTE ellen átfordítással. 
Keresztes MAC és Matúra BSE 
szabadstílusos bemutató mérkő
zést vívott.

Jaj de jó ötlet
A Hungária-úton beszélték va

sárnap:
—  Mit lehetne csinálni ilyen

sáros pályával, hogy fölszárad
jon! "

—  Nagyon egyszerű! Egy 
csomó meccset kellene lejátszani 
rajta, a játékosokra annyi sár ra
gadna, hogy a pálya egészen föl
száradna.

J Legjutányosabb

intézeti
| ágyak, bútorok, matrac, , 

pokróc és ágyneműé 
Zi-SB ALAPiTTATOrT: 1SM

ÍPflPLAN

pontot
Ausztria 456.8 pontot, 
Magyarország 470.1 p

^ f - t o t t  fel s mivel a számí- 
szL  mesZeténél f ogva az az or- 
tot -gy°Z’ amelyik kevesebb pon- 
Vív^ z> a győzelmet Ausztria 
nyel m ^ é^Pedig nagy fftlény- 
gel „  avaly 4-11 pont különbség
i t  t  e8zfeffünk, idén a különbség 
ará’ 3 ° n1;nyira nőtt. A vereség 
ráz,/J0í a^ növekedését magya- 
ióvni’ tavaly az osztrákok
hj gyengébb csapattal állottak

Mükorcsolyázás Béeshen. A
Semmeringen tegnap lebonjmíí" 
tott nemzetközi műkorcsolyázo- 
versenyen a férfi mükorcaolyá- 
zást Hugó Distler (W EV ) nyerte 
282.46 ponttal, 2. Ottó Hartz- 
mann (Véréin Kunsteinbahn En- 
gelmann) 272.06 mp. A  női mű- 
korcsolyázást Hilda Holofsky 
(W EV) nyerte 298.a6 ponttal. A 
páros műkorcsolyázást a Papetz 
— Zwack pár (W E V ) nyerte 11.16 
ponttal.

Bajnoki jéghokkimecca Eperjesen-
Vasárnap délután E perjesen  az E per
jes i K orcso lyázó  Egylet és a Kassai

LEGJOBB

P M L

(0':0, 0:0, 1:0)
Csenela ütötte

arányban, A
:0 

gólt

Budai hegyek és környéke: Nincs sízésre alkalmas hő.
Galyatető: 10-—15 cm.
Mátraháza-IIékes: 5— 15 cm.
Bükk-„Bánkut'’ : 15 cm.
D obogókő ; 8 cm.

Ausztriában:
Rax-Sehneeberg: 75 cm, Schmittenhöhe— Zen am See: 80— 20 

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

Svájcban:
Á rosa: 60— 80 cm, Davos: 60— 100 cm, Klosters; 50— 100 cm, 

Mürren; 15— 40 cm, Pontresina: 30— 100 cm, St, Moritz; 30— 50 
cm, Zerm att: 5— 35 cm.

LEGOLCSÓBBn r LAN

Kárpitos
ára-, vas 
és réz-
la uAa liüllAlimtmw

SZŐNYEG, POSRÖC, FÜGGÖNY,
ágy- és asztalterítők, gyermek- 
kocsik, nyugszékek, leányszoba, 
előszoba minden k iv ite lb e n  

kaphatók:

Gichner János
BUDAPEST. VI!., ERZSÉBET-KÖRÚT 28. SZ
Nagv katalógust postán bér- 

mentve küldök.
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Újra Landry a nemei fedett- 
pálya teniszbajnok

—  Távirati jelentés, —
Bréma, február 7.

. A  rémet fedettpálya teniszbaj
noki verseny döntő mérkőzéseit ma 
játszották. A  férfiegyesben a fran
cia Landry megvédte bajnoki címét 
a svéd Östberggel, a tavalyelőtti 
bajnokkal szemben. A női egyesben 
Hilde Kraliwinkel legyőzte Ham
mert s ezzel már harmadízben sze-

páxosban^ a ^ D e s t l r t ^ s ^ r g  I S S S f  W “ U®®1 
német-svéd pár győzött a francia “. f *  CS?da’
Landry— Leqeay pár ellen míg a enn? az elso klira7 a —  épp-
v e e y s p i r J L n V k m S \  Í 3 * “Dp^art v\áv Ipo'VA'7'fö o JFí/ib I szambán nsm volt túlságos
bera svéd L  inokinár? A ^  I a konkurrencia- Sokan ne“  nettek
ros P *A ,, ?á'| róla tudomást, voltak, akik mél-
P ^ Y zíár fi ? fi.g Ám ;t'ií;'reíe7 ‘ tánytalannak tartották, hogy a Peitz pár 6:2, 6:3 aranyban verte j müvészetek a s p o r t é  egySOr-

Hétfő, 1932 február &

13 versenyágban, az amster 
dominál jóval nagyobb fel 
iceszüSfseggel keszyinek ol.,
egész világon a Sosangelesi\A készülő profi boxfestület

szellemi olimpiára
Felsorakoznak m ár a m agyar pályázók is

— Saját tudósítónktól —

A modem „szellemi olimpia” 
múltja sokkal kisebb, mint a testi 
kultúra nagy próbájáé. Amster
damban rendezték meg először 13 
versenyszámban a szellemi olimpia

a Horn von Ende együttest és győ
zelmével harmadszor szerezte meg 
egymásután a bajnoki címet.

Tildén kikapott Najuchtól.
Hosszabb szünet után Paterson- 
ban vendégszerepeit a Tilden- 
„teniszcirkusz” . Az egyesben a 
német Nüsslein 6:3, 6:3, 3:6, 6:4 
arányban már másodízben le
győzte Tildent, míg a párosban a 
német Nüsslein— Najuch pár 6:4, 
7:5 arányban győzött a Tildén—  
Bürke pár ellen.

Elvetették az olasz javaslatit a 
kerékpárosét nemzetközi 

nagygyűlésén
—  Saját tudósítónktól —

A Nemzetközi Kerékpáros Szö
vetség (UCI) szombaton Párisban 
tartotta LV. kongresszusát, ame
lyen tizenegy nemzet képviselői 
vettek részt. Az UCI felvette tag
ja i sorába Uj-Zélandot. Nagy vi
tát provokált az olasz kerékpáros 
szövetség javaslata, amely azt in
dítványozta, hogy a professzió-1 ........... ....... »
nista országúti világbajnokságot zik Budapest testneveléséről szóló 
a jövőben három futammal: 2001 hatalma.? munkájával, kívülük

bán vonuljanak fel, végeredmény
ben tehát nem volt túlságosan ne
héz az érvényesülés, sőt volt olyan 
szám is, amelyben nem adták ki 
az első díjat. így  is magyar di
csőség azonban, hogy a 13 ver
senyszám közül az egyikben a ma
gyar szellem győzedelmeskedett, 
bizonyságául annak, hogy nemcsak 
a tehetség, hanem az érvényesülés 
biztosításának képessége is meg
van a magyarban. Mező Ferenc 
dr.-nak az epikai művekkel pályá
zók között kivívott első helye tehát 
mindenképpen tiszteiietreméltó és 
alkalmas volt a magyar olimpiai 
sikerek növelésére.

Ám Los Angelesben sokkal, de 
sokkal nagyobb lesz a versengés 
a szellemi olimpián is. Részint 
azért, mert az amsterdami győz 
tesekre hulló hírnév másokat is 
megfogott, részben azért, mert 
már a szellemi olimpiának is kezd 
múltja lenni, talán aiz előkészítés 
és propaganda is hatásosabb 
szóval az egész világon nagyará
nyú készülődés folyik a losange- 
lesi szellemi olimpia IS számára.

Mező Ferenc dr. sikerén felbuz
dulva, az irodalmi csoport epikai 
osztályára vetették rá magukat 
legnagyobb lendülettel a magyarok 
is. Az „Ú jkor atlétikája” című 
művével erre készül Misángyi Ot
tó, Hodászy Miklós is erre pályá-

km-es és 100 km-es futammal és 
17 km-es hegyiversennyel, még
pedig az elsőt együttes indítással, 
az utóbbi kettőt pedig külön indí
tással fussák le. Ezt a javaslatot 
kis szótöbbséggel —  52:46 arány
ban —  elvetették, úgyhogy az 
országúti világbajnoki versenyt 
ezentúl is a régi rendszer szerint 
bonyolítják le éspedig a profesz- 
szionisták_ 200— 250 km-es távon 
külön indítással, az amatőrök pe
d ig 100— 150 km-es távon. Az 
1936. évi berlini XI. olimpián is 
eszerint a rendszer szerint futják 
le az országúti versenyt.

Az 1933.^ évi világbajnokság 
megrendezését a kongresszus 
Franciaországra bízta. Az 1934. 
évi világbajnoki verseny megren
dezésére Németország és Lengyel- 
ország, az 1935. évi versenyre 
pedig Lengyelország és Belgium 
igényeit ismerte el a kongresszus.

Az UCI vézetőségét változatla
nul megválasztották az 1932. 
évre is.

Parisban a tegnap megrendezett 
nemzetközi kerékpárversenyen részt- 
yett Walter Sawall német világbajnok

Doros György dr. és alkalmasint 
Mező Ferenc dr. is indul. Hajós 
Alfréd a fedettuszoda tervrajzával 
és a mellé tervezett egyéb sport- 
létesítmények tervével mindkét 
építészeti csoportban pályázik. A 
grafikai művek csoportjában részt- 
vesz Manno Miltiadesz is, a világ
hírű magyar sportrajzoló.

Mint M ártonffy Miklós dr. infor
mált, kívülük is sokan érdeklődtek 
már a szellemi olimpia feltételei 
iránt. Van tudomása arról, hogy 
egyesek filmszcenáriummal, mások 
rádióhang játékkal akarnak pályáz
ni, szóval a legmodernebb művésze
tek is képviselve lesznek.

A versenyek az alábbi számokban 
folynak (zárójelbe tettük az illető 
számban az amsterdami győztes 
nevét):

I. Építészet, a ) Épületek tér 
vezése (amsterdami győztes J 
Wals holland „A z amsterdami sta
dion” ).

b) Városépítészet (A . Hensel 
német „A  nürnbergi stadion” ).

II. Zene. Itt három alcsoport
ban lehet pályázni.

ÜL Irodalom.

velési Tanácshoz, amely azoknak I 
Los Angelesbe küldéséről gondos
kodik.

Brandi és Hajai kivételével 
ntteatsi itgjeteat a B) teret 
tegnapi edzéséi. ott volt 

Braniteieer is
—  Saját tudósítónktól —

A válogatott B) vízipóló keret teg
nap este hat órakor tartotta a Nem
zeti Sportuszodában első vízi edzé
sét.

A keret tizennégy tagja közül 
tizenketten megjelentek,

csak Brandi és Hazai nem volt ott. 
De megjelentek a tréningen az 
úszók is, ez rendkívüli szám volt, ön
kéntes edzőóra. A vízipólózók Kom- 
jaai, a-z úszók Kugler Sándor veze
tése mellett készültek.
, yízipólózók létszáma érdekes 
külföldi vendéggel gyarapodott. Meg
jelent ott a tegnap reggel Budapestre 
erkezett belga válogatott vízipóló 
kapus, Brandeleer is és résztvett a 
közös munkában.

szervezői az olimpiára való 
kiutazásban és az ottani győ
zelemben reménykedő esélyes 
amatőrök közül senkit nem 
akarnak maguk közé bevenni

— Saját tudósítónktól —
I

Brandeleer ugyan elég gyengén 
védett,

de mentségére szolgálhat, hogy ez 
volt a tavalyi évad bezárása óta az 
első edzése. Minthogy ma is, holnap 
is  ̂resztvesz az edzéseken, a végén 
meg formába jöhet. Három edzés — 
mar egy kicsit sok is lesz egy rend
szeresen nem dolgozó belgának.

Az edzés hat órától félnyolcig tar- 
^°U., Hat ̂ órakor már igen kevés volt 
a közönség és ami volt, az önkénte
sen átadta helyét a válogatottaknak 
es beérte a folyó munka szemléleté
vel. Amit viszont a válogatottak 
azzal háláltak meg, hogy hét órakor, 
záráskor nem, küldték ki őket, hanem 
megengedték nekik az edzés végéig 
ott való tartózkodást.

Az uszólc Székely András, Nagy 
Károly, Mészöly s néhányan az ifjú
ságiak közül voltak a tréningen. Szé
kely dolgozott különösen nagy ambí
cióval. Az idén nagy eredményekre 
készül. . .

A magyar professzionista ököl
vívó sport megszervezésére megindí
tott tárgyalások első fázisáról már 

j hírt adtunk. Az azóta elmúlt pár 
nap sem múlt el tétlenségben. Az 
alakulás erkölcsi erejét biztosító fél 
és az anyagiakat adó másik fél között 
állandó megbeszélések folynak.

— Halljunk valami újdonságot az 
új  ̂ professzionista alakulatról — 
szólítjuk meg informátorunkat.

— Sok értelme nincsen még annak, 
hogy már most nyilatkozzam — vála
szol kérdésünkre az, aki az ügy állá
sát a legalaposabban ismeri. — Egyet 
azonban már most ki kell jelentenem, 
semmi szándékunk sincsen azokat az

I amatőröket a professzionisták tábo- 
\ rába hívni, akiknek az olimpián 
esélyük van.

— Mert mi azt hisszük, hogy min
den híresztelés ellenére is ott lesznek 
a magyar ökölvívók Los Angelesben 
és tartjuk magunkat olyan jó magya
roknak, hogy azoknak ottani esetleges 
győzelmét a mi anyagi érdekeinknél 
is többre becsüljük. Még egyszer 
mondom, ezeket csak az olimpia után 
vesszük át a professzionisták közé. 
Feltéve, ha akkor ök is azt akarják!

■— Ehhez pénz, még hozzá sok 
pénz kell — vetjük közbe.

— Az anyagiak tekintetében sem

§
akarjuk ezeket a fiúkat a faliul 
vinni. Tudjuk jól, hogy a külföldfa 
is jól megalapozott üzleti vállalti? 
más professzionista ökölvívó ,M‘ 
tálló” tartása, vagy a versenyre? 
dezés. Erre a célra 20.000 pengő $  
rendelkezésünkre, amit abban 4 
pillanatban tudunk használatin 
venni, amint arra szükségünk vét* 
Ebből az összegből kapnak a pro4 
fesszion.ista versenyzők rendszert* 
fizetést. Egyszer és mindenkori 
megszűnt ezzel az a rendszer, and 
eddig nálnnk dívott akkor, amitifa 
valaki profeszionist lett. A mi 
professzionistáink ugyanis eddij 
egyszer-kétszer mérkőztek, kaptati 
100, vagy nagyon jó esetben íOO 
pengőt és aztán utána szegre akaslk 
hatták a kesztyűt a szájukkal 
együtt. Az úgynevezett menezset' 
nek elfogyott a pénze és a vet- 
senyző nem kapott több mérkőzést• 
Ég és ■föld között lebegett. Profest4 
szionista volt és még! sem volt at.

— Mikorra lehet számítani, hog?
az egész alakulat a nagy nyilvános
ság számára hivatalosan is érett 
lesz? , -sj

— Ez bizonytalan, de a Nemzett 
Sport lesz o legelső, amelyet min4, 
denről a legpontosaban informáld 
fogunk.

is. A motorvezetéses* egyórá? k e r ^  I Lí™ . éf  leir\ m*?.ek A 1* , K
párversenyben Grassin győzött, Pail-1 ^ .ler,lynskl lengyel ” 0ílm Plai hlm 
lard, Linart és Sawall előtt, A  nem
zetközi flyeryersenyt a belga Sche-a

és Foucheauxrens nyerte Gerardin 
előtt

A Majna melletti Frankfurtban
tejfnap a hatnapos kerékpáros ver
seny végétért. A versenyzők összesen 
3292.600 kilométer távot tettek meg.
Végeredményben: 1. Schoen—-Tietz, v.
243 pont 2. Rausch—Hürtgen 447 land „Vörös lovag” ).

müvek  (nem volt
nusz” )

b) Drámai 
győztes).

c) Epikai müvek (Mező Ferenc 
dr. magyar „Az ókori olimpia tör
ténete” ).

IV. Festészet.
a) Festmények (Is. Israels hol-

pont, 3. Van Kempen—Brasspenning 
841 pont, 4. Goebel—Dinale 257 pont

Ú j idők
K é t  lány beszélget a jé g e n :
—  A  tegnapi g yo rsversen y után  

igazán nagyon m egbántott a 
S a n yi!  M eg jeg yzést te tt az ala
kom ra !

—  Hogyhogy?
—  A z t  mondta, nagyon gyen ge  

a h ajrám !

b ) AqvM.reU.ek (J . Jacoby luxem
burgi „Rugby” ).

ej Grafikai müvek  (W. Nichol- 
son angol „12 sportkép” ).

V. Szobrászat.
a) Szobrok  (P . Laadowski „A

boxoló” ).'
b) Plakettek  (E . Grinauer oszt

rák „Érmek” ).
A  szellemi olimpiám résztvevő 

pályamunkákat március 31-ig le
het beküldeni az Országos Testne-

Német stafétarekord. A  nem
rég alakult Schwimmsport Vé
réin Berlin Hinze, Langer, 
Priewe és Schmidtből álló stafé
tája a 4x50 méteres gyorsúszás
ban szombaton este 1:51.6 mp-es 
eredménnyel új német rekordot 
úszott és a kölni Sparta eddigi 
rekordját 0.6 mp-el megjavította.

Lipcsében a Schwinunclub Stern 
Leipzig és a Sebwimmvéréin 98 Bér
űn klubközi úszóviadalát nagy meg
lepetésre a lipcseiek nyerték meg 
522.9:508.8 pontarányban.

Hosszabb lesz az úszóidény Dehre- 
cenben. A  debreceni nagyerdei uszo
da vize volt talán a leghidegebb aa 
egész országban s éppen ezért Debre
cenben volt a legrövidebb mindig az 
úezóideny. A tulajdonképpen vett két 
nyári hónapon kívül alig lehetett esi 
az uszodát használni s ez nyomot ha
gyott a debreceni úszók készületein 
is. Most arról értesül az úszószövet
ségi hogy a nagyerdei uszodába be
vezetik a melegvizet s a hideg hóna
pokban s az esetleges hideg napokon 
Is mesterségesen íelmelegítik • 
vizet.

Agyondicséri a német sajtó 
Szobolevszkyt a Dübbers elleni 
berlini mérkőzés alkalmából. 
Megállapítják a berlini lapok, 
hogy Carnera nagy csalódást kel
tett, Gühring elleni mérkőzése 
csak mészárlás volt, minden szép
ség nélkül. Az óriások helyett a 
törpék voltak a nap hősei, Düb
bers és „Sándor” . (Ezen a néven 
indult Szobolevszky). ök  ketten 
olyan küzdelmet vívtak, amire 

I minden szív gyorsabban dobo
gott. Mindenki .tombolva ünne
pelte őket. Feledve volt minden 
bosszúság. Olyan közbekiáltások, 
hogy „Carnerának kellene ezt 
látni! Gühringnek is !”  a közön 
ség körében élénk visszhangra 
találtak.”  M ajd: „Dübbers egy
szeriben a közönség kedvence 
lett. A kölni boxoló ezt teljes 
mértékben megérdemelte, de nem 

[ kevésbé szolgált rá erre az ő  teg
napi ellenfele, a Párisban élő 
nagyszerű magyar Sándor, egy 
karcsú, hajlékony, hallatlanul 
bátor és tüzes küzdő, aki semmi
ben sem maradt Dübbers mögött 
és különösen ütőtechnikájában 
elegánsabb volt magánál Düb- 
bersnél is. A  menetek gyilkos 
iramban peregtek le, gyakran állt 
a két ellenfél szorosan egymás 
mellett és úgy harcolt. Egyszer- 
kétszer Dübbers nekilendült és 
sikerült egy pár telitalálata, 
amelyekbe mindent beleadott. És 
csak ennek a különösen éles 
támadókedvnek, meg nagyobb ta 
pasztalatának köszönhette mini 
mális pontgyőzelmét, amellyel 
különben a közönség egy része 
—  Sándor dicsőségére —  nem ér
tett egyet” .

Nyikos II. SzTK győz Tóth SzTK 
ellen, Vadas SzTK győz Vida SzTK 
ellen, Mezei SzTK győz Kopás* 
SzMTE ellen, Ambrus SzMTE győ* 
Prágai SzTK ellen, Nyikos I. SzTK 
győz Varga SzTK ellen, Puszti SzTK 
győz Kaposi HTVE ellen, Túri SzTK 
győz Forgács' (Törekvés) ellen, Mis- 
key (Törekvés) győz Bodai SzTK el
len, Kiss ISC győz Bence BSE elleni 
Pasztula (Törekvés) győz Bencze 
HTVE ellen. Három bemutató mér
kőzés is volt: Bozsik KTE—Mészáros 
(Törekvés), Kondorry M A C —-Takács 
ISC (az est legszebb küzdelme)) 
Szabó MAC—Váry.

Debrecen város ökölvívó baj
nokságait is megrendezik. A  ver
seny megrendezését a Debreceni 
TE vállalta magára. Miután en
nek propaganda jellege is van, a 
versenyen csak Debrecen város 
ökölvívói vehetnek részt és azt 
február 15-én rendezik meg. Már
cius hó folyamán nagyobbsza- 
bású versenyt akarnak a debre
ceniek nyélbeütni, amelyre Buda
pestről a Bp. Vasutas ökölvívóit 
hívják meg.

€H25BB®-
L u ftü ziet . . .

Az eperjesi Törekvés most ren
dezte meg Eperjes város egyéni 
ping-pongüajnokságát, melynek vég 
eredménye ez: 1. Vajdicska (Eper
jesi ev. kollégium), 2. Fischgrund 
(E. ev. kollégium), 3. Glück (Kassai 
Törekvés), 4. Majorovits (Eperjesi 
Törekvés).

Magyar ökölvívó sikere Fran
ciaországban. Néhány esztendő
vel ezelőtt Ransburg az MTK 
színeiben aratta győzelmeit. Az- 
óta  ̂ Franciaországban telepedett 
le és^Mulhousban aratja most az 
ökölvívói babérokat. Február 
elején résztvett klubjának a BC 
Mulhouse-nak túráján és ez al 
kálómmal Kembsben a kerületi 
bajnokkal, Christennel került 
szembe. A bajnokot már az első 
menetben annyira kikészítette, 
hogy az folyton vérzett és jófor
mán közel sem tudott Ransburg- 
hoz jönni. „Nagyon jó benyomást 
keltett Ransburg — írják a helyi 
lapok —  aki nagyon könnyű győ
zelmet aratott Christen fölött”.

Az SzTK meghívásos ökölvívó
versenye tegnap a siker jegyében 
zajlott le Szegeden. Eredmények:

az utóbbi évek legnagyobb luftüz
lete: így írnak a bécsi és berlini la
pok a Zichy—Braun-féle sztratoszféra 
repülésről. Nemrég járta be a vi
lágsajtót a hír, hogy a magyar ex- 
autóbajnok és a bécsi „ mérnök“ tár
sultak. hogy legyőzzék Piccardot és 
nála is mélyebben fúrják be magukat 
a mindent beborító űrbe. Büszkék is 
volnánk erre, ha — nem jelentek vol
na meg leleplező cikkek a legkomo
lyabb külföldi újságokban. Először 
is kiderítették, hogy Hans von 
Braun nem is mérnök, bár annak 
tituláltatja magát. Megállapítják, 
hogy „ ta lá lm án yaa  relatív ma
gasságot regisztráló műszer tudomá
nyos körökben nem elismerést, ha
nem derültséget keltett. Hogy a „ ta
lálmány“ olyan számításokon alap
szik, melyek tévesek és a legelemibb 
fizikai törvényekkel állanak hadilá
bon. Hogy a derék finanszírozónak 
eddig 90.000 sillingjébe került az űr
repülés terve, de a kezdetnél még 
mindig nincsenek túl.

Ha Piccard nem volna svájci ál
lampolgár és belga származású, ha
nem német, úgy talán a sovinizmus 
számlájára írhatnák a fulmináns 
méltatásokat. De így — valószínűleg 
van valami igaz a cikkekben. Min
denesetre sajnálatos, hogy a magyar 
exbajnok ilyen szomorú szenzációk
nak gyújtópontjában jelenik meg 0  

világ közvéleménye előtt.
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A Honvéd Tiszti ¥C csapata 
m egnyerte az Idei épéé- 
csapatbajnokságot Is
Kis é rdek lődé s, de  ko m o ly , szép  k ü z 
de lm ek ci ba|noki v e rse n ye n

— Saját tudósítónktól —
Tegnap reggel kezdődött az idei l Tabajdy 6 , Prückler, Hajós, Pécsi 
»kn ----  ,, . . ■ - , ' m"  9.—2 pont.Parbajtőrcsapatbajnokság a BBTE 

tornacsarnokában. A versenyre be
nevezett hét csapat közül kettőt: a 
Honvéd Sportoktató Tanfolyam a) 
es b) csapatát a szövetség nem en
gedte elindulni, mivel a szabályok 
hatarozottan kimondják, hogy csak 
tagegyesület vehet részt magyar csa
patbajnokságon. Az ilymódon meg
maradt öt csapat körmérkőzést ví
vott. Az öt csapat körmérkőzésben 
i"írneccse1' vívott, melynek felét dél- 

ei°tt, felét délután döntötték el,
A délelőtti mérkőzés teljes érdek

telenség mellett kezdődött s bizony 
® e 8  elegendő versenybíró sem állt 
kezdetben rendelkezésre. Délután 
?e™ nézte több néző a versenyt, jól 
lehet az igazán szép küzdelmek meg
érdemelték volna az érdeklődést. 
Örömmel láttuk, hogy párbajtőr- 
vívásunk a mostoha viszonyokkal da
livá  komolyan fejlődik. Az elmúlt 
evek versenyeivel szemben itt már 
igazi épéevívást láttunk s egy-egy 
vivő már nagyon közeljár a világ
klasszishoz. Az érdekes verseny min
őén pillanata szép sportot nyújtott s 
Egálomban is 'bővelkedett. A ver- 
senyt a HTVC pompás vívói nyerték 
a Pillérrel megerősödött MAC 
csapattal szemben is. Szép vívásuk
kal és sok szívet-eláruló küzdelmük
kel megérdemelték a bajnoki címet. 
A MAC csapata is nagyon jól vívott 
Í.,a többi ellenféllel szemben biztos 
Menyben volt. Igen szép teljesít- 
ta6nyt mutatott a RÁC együttese is 
? a ®SE és BEAC csapatában is lát- 
tunk a fiatalok között olyan épée- 
yivot, alti sokat ígér a párbaj vívás 
Jövőjére.

A-verseny lefolyása:
MAC—BEAC 21:11 pont.
Hatz 7, Nagy 6 , Pillér, Idrányi 

4~-4 pont.
Bay 6 , Gözsy 3, Zöld 2, Barcza 0 

Pont.
RÁC—BSE 20:12 pont.
Eckl 6 , Schréder 6 , Dingfelder 6 , 

padanits 2  pont.

annak, aki tovább menne. Tehát 
— amint nálunk mondják ■— . tus- j 
aránnyal ne lehessen kiesni. Ilyen j 
esetben az érdekeltek — az egyenlői 
pontszámmal bírók között — külön 
mérkőzést javasolnak az olaszok. : 

A monnkói szövetség javaslata: 
Megállapítja, hogy a legutóbbi kí

sérletek bebizonyították, hogy a ver- 
senyzőknek mégis csak a régi kör- 
vívási -rendszer a legszimpatikusabb. 
Fenntartani javasolja tehát ezt a 
rendszert oly kiegészítéssel, mely sze
rinte ennek a rendszernek legnagyobb 
hibáját, a lazsálást kizárja. Ezt a 
következőképpen képzeli el:

A verseny általában az eddigi mód
szer szerint folyik le ; előmérkőzések . 
és középdöntők az eddigi kiesési rend- 1___ ^ n i *  t o-Tb.nTVtml i i" o ct. t

HTVC— BEAC 23:9 pont.
Maszlay 7, Somogyi 6 , Kalniczky 6 , 

Borovszlcy 4 pont.
Bay 5, Gözsy 2, Barcza 2, Palocz 

0  pont.
MAC—BSE 26:6 pont.
Pillér 8 , Hatz 7, Idrányi 7, Nagy 

4 pont. .
Prückler 2, Hajós 2, Pécsi 2, Ta- 

bajdy 0  pont.
RÁC—BEAC 19:13 pont.
Dingfelder 8 , Schréder 7, Eckl 2, 

Szidanovits 2 pont.
Gözsy 5, Bay 4, Barcza 2, Palocz 

2  pont.
HTVC—RÁC 17:15 pont.
Borovszky 6 , v. Somogyi 4. Kal

niczky 4, Maszlay 3 pont.
Schréder 6 , Eckl 6 , Dingfelder 3, 

Szidanits 0 pont.
BEAC—BSE 18:U pont.
Bay 6 , Barcza, Palocz, Zöld 4—4

pont. _ .,
Tabajdy 8 , Prückler 4, Hajós 2, 

Pécsi 0 pont.
(Pécsi nem indult s minden asszo- 

ját vereségnek könyvelték el.)
MAC—RÁC 23:9 pont.
Pillér 8 , Idrányi 7, Nagy, Hatz 

4— 4 pont. _ , , ,
Szidanits 5, Dingfelder, Schreder 

2—2, Edd 0 pont.
HTVC—BSE 2Ó:8 pont.
Maszlay 8 , Hatz Ottó, Borovszky 

6 — 6 , Tímár 4 pont.
Tabajdy, Prückler 4—4, Hajós, Pé

csi 0  pont.
HTVC—MAC 21:11 pont.
Borovszky 7, Kalniczky 6 , Masz

lay, Hatz Ottó 4—4 pont.
Pillér 6 , Idrányi 5, Nagy, Hatz 

József 0 pont.
Végeredmény:

1. HTVC 4 gy. 6  p.
2. MAC 3 gy. 6  p.
3. RÁC 2 gy. 4 p.
4. BEAC 1 gy. 2 p.
5. BSE 0 gy. 0 p.

szer szerint nyernek ^lebonyolítást, j 
A döntőt is levívnák úgy, ahogyan 
eddig. A helyezési sorrend ̂  megálla
pítása azonban nem a döntőben elért 
eredménytől (elért győzelmek, illető
leg pontszámoktól) függ, hanem 
attól, hogy a döntőbe került vívók 
közül a verseny folyamán, _ az elő- 
mérkőzést és középdöntőt is bele
számítva, ki kapta a legkevesebb 
tust. -

Lengyelország javaslata:
A nemzetközi versenyek zsűrijé

nek összeállításánál az volt tapasz
talható, hogy az elnök rendszerint 
megfelelt a kívánalmaknak, ellenben 
a tagolc mind szaktudás, mind pár- 
tatlanság tekintetében ŝok kívánni 
valót hagytak maguk után.

Javasolja ezek alapján, hogy ün
nepélyes nyilatkozat szerkesztessék, 
mely minden egyes verseny előtt 
felolvasandó és melynek felolvasása 
után minden zsűritag jelentse ki, 
hogy „tudomásul veszem és eszerint 
fogok ítélkezni” .

Egyes nemzetek kéviselőrnek bízó- 
nyos° beleszólást óhajt engedni a 
zsűri összeállitasaba, körülbelül oly- 
formán, amint az olaszok akarjak.

Kötelezőiig óhajtja kimondani, 
hogy minden versenyre, a résztvevő 
vívók arányában a nemzetek zsűri
tagokat is kötelesek legyenek kikül
deni éspedig:

3  vívó után 1  tagot, 6  vívó után 
3 tagot, 10 vívó után 4 tagot.

Aki ennyi zsűritaggal nem jelenik 
meg, a versenyen nem vehet részt.

flpgat ksriaiiiÉsisi! Hatse* 
(Gpr) nyerle, a Dsaplaisa!!- 
nggt peíi a SzBiÉaMyi VC

i— Tele fon jelentésünk —

ftissijlstm  ■ jsöis

— Saját tudósítónktól

A  Pénzintézeti Sportegyletek Li
gája a BEAC vívótermében tegnap 
rendezte bankközi zárt VIII. baj
noki kardvívóversenyét, __ amelyen 
nagyszámú és előkelő közönség je
lent meg. A  versenyre 19 vívó ne
vezett. Három előmérkőzés, 2 kö
zépmérkőzés es a 6 -os döntő er eo- 
tr-.énye alapján:

Bankbajnok az 1931— 32. évre^és 
a m. kir. Postatakarékpénztár ván
dordíj védője: Jele Ferenc Posta
takarékpénztár 5 győzelemmel, 2, 
Gonezy Lajos Magyar-Olasz Bank

3  gy., .3. Jeney Kálmán Kisipari 
Hitelintézet 2 gy., 20 kapott *és 8  

adott tus, 4. Menzer Iván Postata
karékpénztár 2 gy., 20 kapott és 5 
adott tus, 5. Klein József Keres
kedelmi Bank 2 gy., 21 kapott, tus, 
6 . dr. Tutzenthaler Aurél Kereske
delmi Bank 1 gy. .

A magyar királyi honvédelmi 
minisztérium vándordíjáért vívott 
pontversenyben: 1. Postatakarék
pénztár 25' ponttal, 2. Pénzintézeti 
Központ 24 ponttal, 3. Kereske
delmi Bank 24 ponttal, 4. Kisipari 
Hitelintézet 16 ponttal, 5. Magyar- 
Olasz Bank 9 ponttal,

Németh:.! Kálmán, a Liga elnök
ségi tagja a TÉBE nevében kiosz
totta a díjakat.
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Felgördül.-a függöny a^nagy szisi- 
melynek haplendie az 
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Saját tudósítónktól
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A F1E kongresszusa most 
fog la lk ozik  az olimpiai 
k érd ések k e l
Egész sereg éj iovcasSfflit szerepel ® kors- 
gresszus tárg y sorozatán
A m a g y a r szövetség nem vesz részt 
© kongresszuson

— Saját tudósítónktól —
-A FIE, a vívók nemzetközi szer- i rint a nemzetközi szövetség székhelyé 

yezete nagy harcait kiáltva most ü l ! mindig az az ország, amelyben a leg- 
pssze Genfhon *„ nlimrdai I közelebbi olimpia sorra kerül, tekm
^rdéseríe íett S L z ^ O ^ s T o g y  * *  nélkül az olimpia helyére^négyirt — „ acicuu ilcltűi UziZiUii a liu-gjr
tovendö tisztikarát megválassza. A  
®agyar szövetség devizahiány 

iatt nem vesz részt a kongress
zuson, hanem csupán más nemzet- 
6 . ,Pv' seBeti magát.

■.r., j legfontosabb pont az olimpiai 
rdes, amelynek során el kell dön- 

- ni> BoSy kik fogják a versenyt 
Túr? ™ ĵOS Angelesben s ha a 

JE-nek nincs módja kiküldeni 
Pyiseletet, akkor eayáltalában le- 

GVen-e ,• -
a PIE vivds az olimpián. Minthogy 
1- 1» , módot fog találni a megfe- 

képviseletre, biztosra kell
tartják10̂  a v v̂l̂ szó'mo M̂t me9~

, Az elnökválasztással kapcsolat- 
is elvi kérdéseket kell tisz- 

•mfns- ugyanis majdnem
dig annak a nemzetnek adták 

az elnökség^ ahol az olimpia kö- 
elt& az utóbbi esetben ettől 
i ,; ,k> mert nem akarták Ameri-

ak adni s most is erős pártja 
- T, ,arilla|í>. hogy az idén se adják 
i-Hr,sTn̂ 'e^nck> a következő olimpia 
pl* ®.Zoinek. Ebben a kérdésben 

,Zoí  elvi határozatot hoznak s
u kerül csak a személyi kérdésre a sor.

«tE meof ?nt0s kérdések eldöntése 
rp , nehány érdekes javaslat sze- 
adunk- amelyekhől szemelvényt

vívószövetség javaslata: 
toroleg az eddigiektől, mely sze-

tet nélkül az olimpia helyére, négy 
évenkint egy elnök és egy helyettes 
elnök választassák. Jelöltessék ki 
azonfelül nyolc nemzet, melyeknek 
képviselői alakítanák a nemzetközi 
vívószövetség végrehajtó bizottságát. 
Az így megalakuló elnökség évenkint 
kétszer az elnök által kijelölt valós
ban összejön. E bizottság döntéséi a 
megjelentek számára való tekintet 
nélkül kötelezők volnának.

Indokolása e javaslatnak az, hogy 
némely országban, ahol az olimpiát 
rendezik, a vívás nincs olyan fokon, 
hogy a nemzetközi szövetség emoke 
,z illető ország szövetsége tagjaiból

vnnerneof nT V rtT'RSclS'OK”
tx/j JLliei/U VJL&JuCtg, V v.
kikerülhetne, másrészt oly országok
nak, melyeknek nincsen reményük 
arra, hogy olimpiát kaphassanak, de 
ahol a vívás fejlett sport, lehetővé 
akarja tenni az elnökség megszerze- 
set

Olasz javaslatok: a zsűri össze
állítására vonatkozólag. „ .

a) Csapatversenyeiméi a
összeállítását illetőleg a két érdekelt 
nemzet kölcsönös megegyezése legyen 
az irányadó. A direktórium _osak 
akkor volna hivatva a zsűri össze
állítására, ha a felek megegyezni nem 
tudnának. n>,

Egyéni versenyek döntőjére ha
sonló a javaslat.

b) Csapatversenyeknél, ha a pon
tok száma egyenlő, holtverseny mon
dandó ki minden esetben, ha a kapott 
tusok különbsége nem nagyobb, 
mint a csapat vívóinak száma. ̂

c) Minden verseny előmérkőzései- 
ben (legyen az egyéni vagy csapat) 
ne eshesesn ki olyan versenyző, ki
nek ugyanolyan pontszáma van, mint

Győr, február 7.
A  nyugati kerü

let bajnoki verse
nyének . második 
napján a kard
csapat és egyéni 
bajnokság talált 
gazdára. Csapat
ban a Szombat- 
helyi VC gárdája 
(miként tőrben, 

karban is veretlenül) szerezte meg 
a bajnoki címet. Igaz, hogy itt is 
csak két ellenfele volt. A  Győri 
VC ellen is, a Veszprémi VC ellen 
is egyformán 9 :2  arányban nyer
tek a szombathelyiek. A  győriek 
már szombaton legyőzték a Vesz
prémi VC-t (1 0 :6-ra) a így a vég
eredmény :

1. Szombathelyi VC 2 gy., 2.
Győri VC 1 gy., 3. Veszprémi VC
o gy.

Az egyéni bajnokság izgalmas 
és nívós asszók után a győri Hat- 
sek győzelmét hozta. A bajnokság 
kérdése az utolsó asszóig bizony
talan volt. Utoljára egyformán 
1— 1 vereséggel Hatsek és Varga 
állott a plansra. Győzött Hatsek 
5:3-ra s ezzel bajnok lett, Varga 
pedig visszaesett a negyedik 
helyre.

Végső eredm ény: 1. Hatsek
GyVC 7 gy., 2. Gát SzVC 6 gy., 3. 
Meixner GyVC 6 gy., 4. Varga 
SzVC 6 gy., 5. Lukács W C  3 gy.,
6. Stigliíz GyVC 3 gy., 7, Simo- 
nyi W C  2 gy., 8. Thiring SzVC

Még néhány nap és megkezdődik a 
világíekordhaihászás nagy színjate- 
ka. Campbell, Smith, Iiaye Don, az 
amerikai 1800 lóerős Miller tizen
hathengeres a főszereplő, â néző
közönség soraiban .ott tolong az 
egész autós világ. Ha az első abszolút 
világrekorder Eaiph Benatz'y, a legen
dás gőzautós feltámadna hamvaiból, 
ugyancsak, nagyot nézne: mivé fej
lődött elgondolása, a „gyorsabban, 
mint mindenki” elv.  ̂ -

Kegyen vonulnak fel a színpadra. 
Campbellel az élen. Azt mondják, 
hogy Malcolm Ca,mpbellnek van a leg
több .esélye arra, hogy megjavítsa 
saját tavalyi abszolút világrekord
ját. És igazuk is van azoknak, akik 
így gondolkoznak.

M iv e l  föl telit© a  felet 
Camplie'?!?

Campbell egész télen át dolgozott. 
Alaposan átépítette a Kék Madarat. 
Még újra is zománcoztatta. A felesé
gének nem tetszett a halványkék szín 
— mondják —, hát sötetöoó árnyalat 
mellé szegődött. Ami a legfontosabb,

2 gy., 9. Szabó GyVC 1 gy.

fífiE ife— -

VM HÖFFMANN FESENéi:
I3U'pPiPBST W.agRlgC2Y°S I

új motort kapott a masina. 
Legalább" ötvön lóerővel „tudT .többet 1 
az új Napier Lyon tizenkéthengeres, j 
kompresszoros repülőmotor, papíron 
számították ki, hogy ez

ltb. IS—20 km-eg' sebességnöveJ 
kedésnek fele! meg.

Megváltozott az árámvonálázáS is. 
Uj orrot kapott a Kék Madár — ne 
nevessünk ezen. Negyszazítilomeíeres 
sebességben minden milli méter sza.- 
mít, a hosszabb orr még jobban csíók- 
kgnti a légörvenyeket és ezzel a lég
ellenállást. Gondoskodtak arról is, 
hogy ne történhessék meg a tavalyi 
eset és ne ugorhasson ki a sebesség- 
váltó és . ennek következtében _ ne 
túrázhasson fel a motor annyira, 
hogy szétmenjen a belső berendezése. 
Egyszerűen oldották meg a kérdést, 
mutatóujjnyomásra kiváltható

rögzítőszerkezetet
készítettek, mely megakadályozza a 
váltókarnak rázás, vagy egyéb be
hatás okozta kiugrását. A Kék Madár 
egyébként jelen pillanatban már a 
tengeren hajózik Daytona Beach felé.

K aye  Don
ssisredikáltósf toboroz
A másik aspiráns, a Kaye Don féle 

Sunbeam-gyártmányú Silver Buliét, 
az Ezüst Puskagolyó is készen van. 
Több mint tíz méter hosszú a masz
todon alváza, hosszúságban tehát 
máris világrekorder..

Karosszériával éa stabilizáló
farokkal együtt tizenhárom és fél 

métei*.
Csekélység! A baromnyi alkotmány 
most Lonuoaban van, Kayc Don meg 
szaladgál egész nap. Mert nem ad
ják a kását olyan olcsón, Pénz kell a 
daytonai kiránduláshoz.

Dollár.
! Ami -Angliában sem terem manapság 
j minden verébíészekben. Kaye Don 
i házalja a gyárakat, a Publicity Ma

nagereket, a reklámfőnököket. Szin
dikátust akar létrehozni. Érté alapon, 
azaz — korlátolt felelősséggel. És 
árulja a mozijogot, a fotó jogot, a 
reklámjogot. Még a hangost limesek
kel is próbálkozik. Mondják, nem 
hiába.

A cwkorrépás Smith ?
Smiht, akit nemcsak Ausztráliá

ban, sőt Ujsélandban ismernek Wi- 
zard, a boszorkamester néven, már 
túl van a nehezén. Ment már 300-on 
felül, de algha fogja ezt túlhaladni. 
Smith répaültetvényes. Cukorrépában 
csinál nagy kötéseket. Jó üzlet lehet 
ez az édes foglalkozás, ha viiág- 
rekördszörnyek építésére, elégendő 
— többek között — a haszon. Mond
ják, hogy a derék Smith motorja a 
közelébe sem jön a Campbell-féle 
Napiernek. Majd elválik.

Tizenhat henger© van 
a Hu$h-Hush"iiak!

Végre lehullott a lepel. Tudni már 
részleteket az amerikai világrekorder 
jelöltről. Kiderült, hogy nem Ray 
Keech féle önpusztító szerkezet.  ̂ Eb 
lenkezőleg. A  technikai finomságok 
felhasználásával épült. Azért a fél
puha, tehát nem nyers erő sem- 
hiányzik belőle. Csekély tizenhat ben. 
gere van a beleépített Miller-mötor- 
nak, mely

percenkénti hatezer fordulat 
mellett 1800 lóerőre képes.

A motor hengerűrtartalma nem ke* 
rült nyilvánosságra, de a nagy for
dulatszámról sejthetjük, hogy nem 
valami elefántontúlira hizlalt szer
kezettel állunk szemben.

Valószínűbb, hogy a motor alul 
van a" 1 2  literen.

Sok titokzatosat rebesgetnék érből a 
Hush-hush-nak keresztelt csodáról. 
Például azt, hogy mind a négy kereke, 
meg van hajtva.

Szóval indul az üzem. Az egyik jó
kedvű angol rajzoló az egyik nagy, 
lapban álomképet rajzolt Daytonárol. 
Elől hangosfilmeinek, hátul akkora 
autó, mint valami kisebbfajta állam
adósság. A mellette álló emberek feje 
épnen hogy felér a kerékagyakig. 
Mellette hatalmas tankkocsi. Olyan, 
mint amilyeneken a benzint szállít
ják szerte a városban Váltomék.  ̂ És 
mit: gondolnak, mi a kép aláírása? 
Néhány szó csupán, de annál ki* 
fejezőbb: Kenőolajat töltenek az 1950■. 
típusú „Lila Áfonya”  kompresszora 
részére. . .

Garmisch Partenkirchenben a né
metországi túraversenyt követő va
sárnap újabb automobil- és motor- 
kerékpárversenyt rendeztek, amelyen 
von Morgen, ismert berlini autóver
senyző Bugatti-kocsiján a verseny
kocsik kategóriájában 8:40:11 idővel, 
1 2 2 . 6  kilométeres óraátlagsebességgel 
győzött. A kisebb kocsik kategóriái
ban Lurani gróf (Alfa Romeo) és 
Kolrausch (BMW) győzött, míg a 
müncheni Mőritz (Viktória) az oldal
kocsis kategória győztese lett.
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ismeretlen Barsi sú lyos 
vereséget szenvedett első 
am erika i fedeftpáiya- 
ve rsenyón
Új fe d e f fp á iy a re k o i-d o k ,  n a g y s z e r ű  ered
m é n y e k  a  M Ü iro se  A A  v e r se n y é n

’A  magyar sportközönség nagy 
érdeklődéssel és érthető aggoda
lommal várta a beszámolót Barsi 
első amerikai szerepléséről. Min
denki tudta, hogy egészen ismeret
len környezetbe került, hogy viha
ros, hányatott hajóút után, kellő
leg ki sem pihenve, az éghajlathoz 
és pályához hozzá sem szokva kell 
majd első versenyén kiállnia a 
legjobb amerikai fedettpályafutók 
ellenhatók még ezenfelül a megszo
kott és a téli olimpián is érvényre 
juttatott erőszakos versenyzésük 
előnyeit is élvezik. Valóban csoda

FU TÓ , F O O T B A L L ,  B O X ,
VÍVÓ, BIÜKÓZÓ-CIPŐK

speciális készítője
Alnach Ferenc, Zsigmond-utca 9

ke 4:11.2 mp-re javította Nurmi és 
Ray közösen tartott 4:12 mp-es fe- 
dettpályarekordját. 60 yardos sík
futásban Toppino 6.2 mp-cel beállí
totta Murchison, Francisco, Bow- 
man, Quinn és Elder együttes re
kordját.

rctertlü
Távirati jelentés.

*| L®|lg-
Mai ieletíísgi 

külföldi aíisorrászsk
Hangversenyek:

8  ó,: Köln: Zenekari hangverseny
9 ó.: Milánó: Kespighi vezényel,

Dalművek:
8  ó.: München: Pompadour (Fali 

Leó) (3 felv.).
8  ó.: Stockholm: Orpheus (Glück) 

(3 felv.).
8  ó.: Heilsberg: A csók (Hubiczka) 

( 2  felv.).
8.15 ó.: Varsó: A hollandi me

nyecske (Kálmán) (3 felv.).
Könnyű zene, vidámság:

5 ó.: Becs; Zenei furcsaságok.
7.20 ó.: Prága; Kabaré.
7.45 ó.: Becs; Báli zene.
8 . 2 0  ó.: Köln: Kabaré.
9.30 ó.: Becs: Karneváli muzsika. 

10.30 ó.: Hamburg: Kabaré.
11 ó.: Lipcse: Könnyű zene.

Tánczene, jazz:
9.10 ó.: Breslau: Régi ésúj táncok
9.30 ó.: London (R ): J. Payne-

jazz.
10.30 ó.: Becs: Bárzene.
11 ó.: Köln: A jazz mesterei.
11.35 ó.: London (R ): Sydney

Kyte-band.

lett volna, ha Barsi már ezen az 
első versenyen sikerrel szerepel, 
hiszen a tavaly Amerikába rándult 
800-as világrekorder Séra Martin 
és honfitársa, Keller is súlyos ku
darccal kezdte túráját, hogy azután 
fokozatosan feljavulva a bajnok 
Ságban respektábilis helyezést ér
jenek el. Egyetlen európai ver
senyző volt csak, aki mindjárt első 
versenyén maga alá gyúrta ameri
kai ellenfeleit —  ezt azonban Nur- 
minak hívták és ő volt olyan óva 
tos, hogy majd két hónappal a 
versenyek megkezdése előtt már 
Amerikában tartózkodott.

Ennek meggondolása volt az, 
ami az első pillanatban keserves 
kiábrándulásként ható hír után 
mégis megvigasztalt. Ennek alap
ján remélhetjük, hogy a későbbiek 
folyamán az amerikai közönség 
egészen más Barsit lát majd küz
deni, mint aki szombat éjjel a Ma- 
dison Square Gardenben vereséget 
szenvedett.

Sajnálattal kell közölnünk egyéb
ként, hogy a versenyről várt rész
letes táviratunk, amelynek tegnap 
délelőtt kellett volna megjönni, ma 
hajnalig nem futott be. Egyelőre 
nem tudjuk okát adni, de lehetsé
ges, hogy newyorki tudósítónk ter
vezett budapesti utazásával áll 
összefüggésben. így  csak a hivata
los hírszolgálat adataira vagyunk 
utalva. Ez a jelentés a Millro.se AA 
(newyorki KAOE) versenyéről így 
hangzik:

A Millrose AA hagyományos 
nemzetközi fedettpályaver senyén
Barsi László csak ötödik lett 600 
yardon. A győztes ideje 1 :12.6 mp. 
CFedettpályarekord 1:11.6, H elffe- 
rich.)

Az amerikai atléták a versenyen 
nagyszerű eredményeket értek el 
George Spitz megjavította saját 
200.6 cm-es fedettpálya-magasugró 
rekordját 202 cm-re. Egy mérföl
dön a svéd származású Gene Venz-

Hamburg, február 7.
A mai napon rendezett fedett

pálya atlétikai versenyen, ame
lyen főképp Északnémetország és 
Hamburg atlétái vettek részt, a 
legjobb teljesítményt Siewert né
met dekatlon bajnok nyújtotta 
15̂  m. 15 cm-es súlydobásával. 
Még ezt az eredményt is elhomá
lyosította azonban a hamburgi 
Schröder 195 cm-es magasugrása, 
amely eredmény jobb, mint a 
Paseman által felállított német 
magasugró rekord, azonban hite
lesítéséről nem lehet szó, mert 
fedett pályán érték el.

Az UTE újonc mezei versenyén
a nagy hideg ellenére 23-an in
dultak. 1. Siklósi, 2. Fábián, 3. 
László.

Pelízer 2:31.4 mp. jó  idővel 
győzött a stettini fedettpályaver- 
senyen. 3000 méteren Helpapp 
8:53-al lett első, Kapp ellenében. 
A sprinterek hármas versenyét 
K öm ig nyerte Liersch előtt.

Budapest, 23 kw, 550.5 m: 9.15 ó.: 
A m. kir. Mária Terézia 1. honvéd- 
gyalogezred zenekarának hangverse
nye. Karnagy Fricsay Riehárd. 1. 
Pécsi József: Induló. 2. I. Ganne:
Huszárok, keringő. 3. Lincke: Revű-

á n g
T i b o r
Telefon: 435-48

Rádióaníikváriuma
Vili., Népszínház-utca 43.
Vétel, csere, eladás!!

Nagyszivü Wintner
— Mit szólsz hozzá? Wintner 

mindenkit a jóllakásig megvendé
gel bajnoksága örömére.

— Csodálom! Mikor pár napja 
valaki a bajnokságát tipelte, egé
szen mást felelt neki.

—  Mit?
—  Azt mondta: Abból

nem esztek!
ugyan

A MASz északnyugati kerülete
tegnap  ̂tartotta kögyűlését Székes
fehérvárott a vármegyeház nagyter
mében. A  központot Bajó főtitkár 
képviselte. A  tisztú.jításon az alanti 
tisztikart _ egyhangúlag választották 
meg: Elnök: Köler Jenő, társelnök: 
Bárt Rezső dr. és Gergely Sándor 
dr., alelnöki Fülöp József és Horváth 
József dr., előadó: Belopotoczld Ervin 
és Kovács József, pénztáros: Huszti 
László.  ̂ Ezenkívül választottak még 
10 tagú intézőbizottságot. Az intéző
bizottsági ülésen meghatározták az I 
idei versenyek időpontját és lebonyo
lítási helyét: március 13-án, július
3-án, augusztus 28-án és szeptember 
1 1 -én Székesfehérváron, május 5-én 
Veszprémben, augusztus 14-én és 
15-én, október 8 -án és 9-én Győrben 
lesznek kerületi atlétikai versenyek.

nyitány. 4. Wagner: Tannhauser, áb
ránd. 5. a) J. L. Ganglberger: Mese
erdőben, jellemkép; b) Chorin Géza: 
Pálmai gyorstipegő. 6 . Bachó István: 
Honvédtáborban, magyar ábránd. 7  

a) Bányay Aladár: Úgy várok ma
gára, keringő; b) ifj. Saphir Gyula: 
Ázsiában, rumba. — Közben 9.30 ó.: 
Hírek. — 12.05 ó.: Szalónzenekari
hangverseny. Karnagy Bertha István. 
L Zicher—Wacek: Keringő. 2. Kreuz- 
berger—Wacek: Egy nap a bécsi
erdőben, idillikus zenekép. 3. Szenkár 
Dezső: Cigányvér, dalkeringő. 4.
Kreisler: a) Szereim; bánat; b) Sze- 

I relmi öröm; c) Szép rozmaring. 5. G. 
Gerschvin: Foxtrott. 6 . Haász Ri-
chárd: Echoes of life, melódia
(hangszerelte Bertha István). 7 . 
Liszt: 3. Noctumo a „Szerelmi ál-
mok”-ból. 8 . Lehár: Vágyom egy nő 
után, ária „A mosoly országá’"’-ból. 
— Közben 12.25 ó.: Hírek. — 4 ó. 
Asszonyok tanácsadója (Arányi Má 
ria előadása). — 5 ó.: Károlyi Ár
pád és cigányzenekarának muzsikája.

Hollywoodban beszüntették 
a filmgyártást

Csak hat nagy filmet készítenek jelenleg
— Távirati jelentésünk  —

Hollywood, február 6 .
A gazdasági krízis szerfelett érez

teti hatását Hollywoodban. Á film
gyárak sorra zárják be üzemeiket. 
A Columbia például hat hétre csukott 
be, az United Artists és a Pathé áp
rilis előtt nem nyit újra. Sok más 
filmgyár bezárt még, úgyhogy jelen

pillanatban csak hat dolgozik: Parar 
mount, Metró GM, Universal, Rádió, 
Warner és Fox. Hollywoodban jelen1 
lég csak hat nagy filmet gyártanak- 

Általános az idegesség a színészek, 
szerzők, rendezők és munkások között. 
Több ezer ember áll munkanélkül,

CDM Takáts.

Teniáry Elza férjhez ment. A Né
metországban játszó magyar szárma
zású filmsrinésznő férjhezment a To 
bis-vállalat* úgynevezett „Tonmeis- 
ter“ -éhez. Charles Métainhoz.

Louis Trenker elutazott A m eri 
kába, mégpedig azért, hogy a „Csá- 
szárvadász“ angolnyelvű kiadásában 
is ó játsza a főszerepet. Február vé
gén azonban már újra Berlinben 
lesz.

Conradl Veidt részére 
Prof Arnstam rajzolta le.
után maszkírozta aztán

Rasputint
A rajz 

a borbély
Veidtet Easputinná. A  felvételek 
már elkészültek.

Marlene Dietrich berlini hírek sze
rint a berlini Scala-színházban ha
marosan vendégszerepel.

Henny Portent ünnepelték. Még
pedig Münchenben éspedig abból az 
alkalomból, hogy a „Duise Königin 
von Preussen“ című filmjének a be
mutatójára érkezett. Henny Portent 
a pályaudvaron Münchenben rég 
nem látott nagy tömeg fogadta.

Kik lesznek a Bársony Rózsi part
nerei. A _ magyar operettszínésznő 
most kezdi el Németországban a 
,Kót boldog szív" felvételeit. Part

nerül Hermáim Thimiget és Georg

Brigitte Helm mint grófnő, vagy
ahogy az új filmjének a címe mond- 
ja: „Die Grafin von Monté Carlo“> 
Partnere ezúttal Rudolf Forster lesz, 
de a szereplők között ott találjuk 
H. Junkermannt, Osear Sima-t, La
ci Engliseh-t és másokat.

Halmay Tibor új filmjét csütörtő,‘ 
kön mutatták be a berlini Primus- 
Palastban nagy sikerrel. A címe! 
Őfensége szórakozik. Halmay partne
rei: Lien Deyers, Trade Berliner,
Georg Alexander.

Ásta Nielsen újra játszik, de neifl
filmen, hanem színpadon. Savoir „Kis 
Katalm”-jának címszerepét játsza a 
Kurfürstendamm-theaterben. Úgy lát
szik, most dől el, hogy Ásta Nielsent 
viszontláthatjuk-e még beszélőfilmen, 

Piscator, az extravaganciájáról hí
res német rendező is beszélőfilmet 
készít. Természetesen orosz filmet.

Csapodár férjet játszik legújabb 
filmjében a Budapesten is jól ismert 
(Sárga liliom) Clive Brook.

.Kisasszony — téves kapcsolás!" 
Nem rossz cím. Berlinben már ját- 
szák ezt a filmet s természetesen te
lefonos  ̂ kisasszony a főszereplője. 
Mégpedig Magda Schneider. Part
nere Johannes Riemann, Trade Ber-

Alexandert kapta. i;ner ;s játszik a filmben.

( B t  H m m  — _Filmszínházak műsora

Rádiókészülék 
és lángszóró
Cser®
Résziét

le g e i i iy ö s e le a
BARIA ̂  TÁRSÁNÁL

legolcsóbban

L Ú D  V É G
eremverú gyárában kaphatók. 
A MASz, a Nemzeti Sport stb 

szállítója

Budapest, T h é k  Endre-ulca44.

SZÍNHÁZ
Mai m űsor

OPERAHÁZ: (fél 8) 
verseny (III.) 

j NEMZETI SZÍNHÁZ: 
asszony (B).

Filharmóniai hang-

Vl., Podmaniczky-utca 39. 
Fióküzlet: VII., Rákóczi-út 30. 

(Nagydiófa-utca sarok)
Kérje díjtalan képes árjegyzékünket.

K3»«cai.«=apr :.v -  *rr-í~>-Tne—-  --r<;

6 ó.: Német nyelvoktatás (Szant- 
I györgyi Ede dr.). — 6.30 ó.: Rész- 

letek Komjáthy—Ernőd—Török „Fi

(fél 8) Az egyetlen

Fiókadmlnisztráeló Csehszlovákiában,
L i p a Ujságiroda, Bratialava, 

Hosszú-u. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr. Vadas Gyula

Helyettes szerkesztő:
Hoppé László

Nyomatott a Stádinm Sajtóvállalat Rt. 
kőrforffógépein. — Felelős üzenj vezető? 

GyŐry Aladár

KAMARASZÍNHÁZ: (háromn. 8) Gyöngy- kaláris (K 22).
VÍGSZÍNHÁZ: (8) Fizessen nagysád.
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) A  torockóí 

menyasszony.
KIRÁLY SZÍNHÁZ: (8) Hawai rózsája.
FŐV. OPERETTSZINHÁZ: (8) A  nyitott 

ablak.
ANDRÁSSYUTI SZÍNHÁZ: (9) Exher-

cegnő.
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: (6, 9) Uj 

műsor.
ROYAL ORFEUM: (fél 5, fél 9)

Kassner.
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Küry Klá- 

ra, Rótt és Tábori.
8TEINHARDT SZÍN PAD : (háromn. 9)ístemhardt.

zessen nagysád” c. operettjéből. Elő 
adja a Vígszínház zenekara, Kom
játhy Károly vezényletével. Közre
működőik Tóth Erzsi és Kalmár Pál. 
— 7.05 ó.: Molnár János felolvasása: 
„A beszéd, a zene elektromos nyel
ven” . — 7.35 ó.: A Filharmóniai
Társaság hangversenyének ismerte
tése. —- 7.40 ó.: A  Filharmóniai 
Társaság hangversenye a m. kir. 
Operaházból. Karnagy: Dohnányi
Ernő dr. Közreműködik Kulenkampff 
Georg hegedűművész. 1 . Mozart: Va
rázsfuvola, nyitány. 2 . Brahms: He
gedűverseny. Előadja Kulenkampff 
Georg. 3. Debussy: Egy faun délután
ja.  ̂ 4. Beethoven: II. szimfónia. — 
Majd: Bura Sándor és cigányzene-1

karának muzsikája. 1

B E n'7\ARS?.? ÍIV -  Irányi-u. 21. T. 83—3 —29.): Előadás: 5, 7, 8, fél 10. Vas.: 
fél 4, 5, fél 7, 8, fél 10. Táncol a 
kongresszus. (Lilian- Harvey, Willv 
Iritseh.) — A szóké válóok (Lien 
Deyers, Paul Hürbiger.) — Hangos 
magyar híradó.

J K 1,-’ József-körtit 63 T.: 
v V r l V ú  E,tí « dás: fél 5, negyed 8. 10. vas„ d-tol. Kismet („A  bagdadi kol- 

'■ 9P.6™4*- Dita Parlo). -  Hajsza a 
világ korul (magyar hangosfilm). — 
Neger szimfónia.

BUP AA  Ő3-: Széna-tér. T.: 51—5—00.1. Előadások hetk.: fél 5, 7. fél 
10, vas., ünnep: fél 3, háromn. 5, negved 

-1,0 ° rakor- Kék csillag 
? z . ld??:en légióból). — Pikáns 

adó1  1  V1S;l”  Slegíried ^rno). — Hír
C^ r ? T,0L (Paross-tér 32. T.: 34—3- 37 )

r  ° a-das:/„ 4'. 6’ 8- 10. Vas.: 2-kor ís 
ífI®r.la- Beim, Gustav Fröh

n riiJ .! Trukkfilm. — Hangos híradó
^ C A G O  <VII" István-út 39. Tel.: 32— 

t—7o.): Előadások: 5, fél 8, fél 10 Va- 
- ° aV -  01 Fantoma’g (30

™ iíé I y V fe ív . ) Talmadf )- -  A,ask-
C Eufn°i (V.áei; ut®a 9- T.: Aut. 87-4-02 ) 

ninadfjl  6L i8’ í  10‘ Szoml)„ vas., ün- 
FrHbiifí, 1’ fn  *6, 4eI 8l fél 1°- Gnstav 
Kismöth fir DkÍ® Pi*rl0 főszereplésé' el Kismet. (Knoblaueh regénye.) — Hí 
macsal, az Istenek trónja. (Dyhren furth dr. expedioiója.l i^ynren

DílCSJr (VI”  Teréz-körút 28 T.- 21 - 3— 
43, 25-9-52, 14-8-05.): Előadás: 4 \  o, 10, vasárnap: 2, 4. fi 8 10 t

t e i í  L ... w *  £ ■ «

E U1L i Vj ; , ,LÍr ÓM í;r®f .161-51.)Előadások: 4, 6, 8, 10 Fehér 
sportfilm, Arnold Fánck vígjáléka) <81'

rs í  e a . f r ;  * n mTr-  %

Magyar és külföldi büadék " ^ 3' “

LÍl"  S íHüadó. Memege 2 felv.). -

I A^FnIIIótL 8aíokI-T .?0S™ ^n! ^ T :UtEa,a.  f S
(Ottó Walbu1 3 tÓ̂  folyt- Kocaturfsta (Utto Walburg vígjátéka). — Fehér
” /gSö i 1ÍI n’ V/Sjáték>- -  Han 

kálvária-tér 6.
utóiső V l ó ' ;  vis° 2V él A ^he f0,yt«
film je)"8-  \viHyh Fr'fí"®
gyerek!) E iU es a detektívek (1000

KÍ4M0^2^l ,9 3hán5-ntca 42-44. T.:44 0—27.). Előadások: 8, 8, 10, vasár-
h á n í a v K ^ L 4’ 6' ^ W órakor Ne- 
Annv DnSi  ÍH?,rvé örökbecsű operettje 

GeorS Alexander, Osear 
A rllT .6- 3-9,'. t' ans Junkermann fősz.) — 

Erdelyben. (Ufa hangos 
kulturfilm.) -  Híradó.

MTDOVIKA (IX .,'-ü llő i ót 101.): Elő
adások: fél 5, 7, negyed 10 Vas. ün- 
n?p: t . ?,"tdl. Az első hál (Dolly Haas 
yig.iatéks), — Az eszi hadgyakorlat 
(Paul Hürbiger vígjátéké). i

NÉP (V., Váei-út 76, Tel.: 92—6—80.)!
Előadás: 5, negyed 8, fél 10. Vas., ün
nepnap: fél 3-tól. Liliom (Molnár Fe
renc műve filmen, film előtt: A hin
tés legény, meg a kis cselédlány. Vi- 
dos Jenő, Miklóssy Anny). — Csak 
téged szeretlek (Olga Csellova).

OMNIA (VIII., Kölcsey utca 2. T.: 301—- 
25.): Előadások: 4, 6. 8, 10, vasár- és 
ünnepnap: 2, 4, 6, 8, 10 órakor.
Transoceán (William K. Howard né
metül beszélő Fox-film je, Edmund 
Lőve,. Lois Mórán, Myrna Loy) — 
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. — 
liesta. — Mai Japán. — Miki. — Ber- 
lln — Vadállatok Kanaánja. — Flippy. 
— Amerikai jazz. — Az angol hadi
flotta. — Indokína.

PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzséhct-kör- 
ut 8 Telefon: 365-23,1 El ad.: 4 6, f 
lö. Hyppolit, a lakáj (Magyar han
gos nlra. Irta: Zágou és Nóti. Játszás 
Csortos, Goth, Kabos. stb.) -  Hangos 
híradók.

PATRIA (VIII., Népszínbáz-u. 13. T.: 45 
r ,6 ri-): Előadás: fél 4, negyed 8, 
liaromn. 10. Vas.: fél 3-tól „U 172“  
titkos küldetése (George 0 ‘Brion, Ma
rion Lessing.) — Síim kalandja. — 
Magyar es külföldi híradók.

(Nagymezö-u. 22— 
___2i T -! 220-98. 29SK A p Í i I S

10 Báró Hatvanynó Winsloe Christa 
film je: Leányok a nevelőintézetben. 
(Dorothea Wieck, Hertha Thiele.) — 
Flippy cs a szerenád. — Magyar és 
Metró hiradók. — Vas d. e. fél 11 ó.s 
Skippy (Jackie Cooper, Róbert Coo- 
gan).

ROXY (VII., Rákóczi-út 82 T. J : 49— 
8-24 ): ]Előadás: 4-től. vasárnap 2-től 
folyt. Faníomas (3 rész, 30 felv.) +. 
Az arizonai hercegnő (vígj.). — Han
gos híradók. (Első előadás mérs. hely.)

ÍVII-, Erzsébet-körút 
45' -T'j o42D.UÍG-. 419—02.): Előadás: 5,negyed 8, fél 10 Szomb., va s , ünnep- 
nap: 4, 6, 8, 10, Ben Húr (Hangos vál
tozatban. Rendezte: Fred Niblo. A fő
szerepekben Ramoo Novarro éa Bvttv 
Bronson.) -  Híradó.

TATRA (IX  Ollői-ót 63.): Előad.: fél 5,
7' n®p.ed Vas és ünnep: 2 -től folyt. 
Az első bal (Dolly Haas filmje). —
ri"játéka) Casanova (Buster Keaton

(Teréz-körút 60. T.: 19—7— 
67, 68 ): Előadás: 5. negyed 

fél 10, vasár- és iinnep-
naP: 4. 6, 8, 10 órakor
Nebantsvirág. (Hervé 

örökbecsű operettje, fősz.: 
Anny Ondra, Georg Ale

xander, Osear Karlweiss, Hans Junker
mann.) -  Aranyásók Erdélyben. (Ufa
hangos kulturfilm.) -  Világhíradó.

CORVIN (V ili , József körút és Ollől-ftt 
sarok. T.t 38 -9-88, 89-5-84.1: Elő-
a« s :  fél 6, fél 8. tél 10 Vasár
nap fél 4-kor is. Glória. (Brigitte Helm, 
Gnstav Fröhlich.) — Triikkfilm. — 
Híradó.

Wákóczl.ót SÍ. T.s 460—45 és
ilí n ' : Előadás mindennap: 4, 6, 8, 
10, Báró Hatvanynó Winsloe Christa 
Ilm.ie: Leányok a nevelőintézetben. 

(Dorothea Wieck, Hertha Thiele) -3 
Ronny-egy velcg. — Híradó.




