
M s á t í  2 0  f ü l .
S B 3 2  f e i s ^ i s á r  9 ,  

3Z%ÍW„ év folyam, 2 8 . szám
Megjelenik csütörtök ét szombat ktoéíeUvet 

MINDEN NAP
Szerkesztőség ét kiadóhivatal:

Budapest, VI., Rózsa-u. ill. (Tel.: 112-44. 25Í-2S.J 
Levélcím: Budapest Sí, postafiók 24.

_̂__*avtr<iti cím: Nemzeti Sport Budapest

Csehszlovákiában! 2 Ka, Romániában !0  lel
£,“íZtf iá,lan 30 Gr., Németországban $0 Pf. svájciján 20 c., Franciaországban 1.50 franc 

Olaszországban 1 líra, Amerikában 6 cent. 
Előfizetési dtf. Belföldre negyedévre 12 P„ egy 
nőnapra 4.50 P, Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh
szlovákiába és Romániába 16 P, egyéb külföldre 18 P

mm

Tatabánya győzelme 
a Nemzeti iajnok- 

sá§ eszméjének iga
zolása

Kehrling Bélát
ünnepelte tegnap a teniszszövetség 
tanácsa, mely a Szövetségi Ház díszes 
elnöki termében ült össze. Rakovszky 
István ü. v. elnök köszöntötte először 
a kormányzói kitüntetésben részesült 
bajnokot, majd Pétery Jenő dr. emel
kedett szólásra. Pétery iskolatársa 
volt Kehrlingnek s egyike ma is leg
jobb barátainak, aki megkapóan köz
vetlen, szívhez szóló szavakkal fes
tette le Kehrlinget, a bajnokot és 
Kehrlinget, az embert. A tanács tag
jainak harsány éljenzése és tapsolása, 
közben állt fel Kehrling Béla, hogy 
köszönetét mondjon az ünneplésért. 
Akadozó, bizonytalan hangon kezdett 
beszélni:

— Nagyon, nagyon köszönöm ezt_ a 
szép ünneplést, igazán nagyon jól 
esett. . .  — mondotta elfogódottan. — 
Alig találok szavakat, hogy kifejez
hessem azt a hálát, amit irántatok 
érzek. Hiszen általatok, barátaim, a 
W közreműködésetekkel ért engem e,
0  magas kitüntetés is . . .

Itt Kehrlinget élénk ellentmondás 
sok szakítják félbe:

■—' Magad szerezted! Te vívtad ki 
Magadnak 20 év dicsőségével!

— Mégegyszer köszönöm nektek a 
szereteteteket — folytatja Kehrling, 
aki most már csak nagy akaraterő
id  tud tovább beszélni — és ígérem, 
hogy tovább fogok küzdeni . . .  amed
dig csak küzdeni . . .  tudok, . .

A magyar bajnok, a Jjl esztendős 
Kehrling, számtalan nehéz harc 
diadalmas hőse, a mosolygós, az 
elegáns Kehrling szava itt végkép^ el
akad. A torkát nagyon összeszorítja 
a vaegilletődöttség, a szemében könny 
T^syog. De az újra viharos erővel ki
törő taps most perceken át zúg, a 
gratuláló, szerencsét kívánó barátok 
Pedig sorra sietnek Kchrlinggel kezet 
szorítani s nem is engedik, tovább 
»köszönni” , fogadalmat tenni. Hiszen 
beszélt helyette egy negyedszázad 
Rengeteg sportsikere s minden szóba 
foglalt ígéretnél nagyobb ígéret az ö 
ÚJazi. ideális sportember lelkülete.

Rakovszky elnök szól most még 
Pár' szót az ünnepelt bajnokhoz s 
aztán lezárult a hivatalos ünnepség, 
Mely a tanácsülés után a Kehrling 
tiszteletére rendezett baráti vacsorán, 
a fehér asztalnál folytatódott.

4 : 0 - r a  n y e r t e  e l s ő  e g y i p 
t o m i  m é r k ő z é s é t  n a g y e g y -  

l e t i  v á l o g a t o t t  c s a p a t u n k
N ehezen  indult nek i a csapat a  küzde lem nek  s csak as 
I. fé lidő 35. percében lövi A v a r  a kedé lyeke t m e g n yu g 
tató vezető gólt —  A m á so d ik  fé lidő első gólját A v a r  
fejelte, azután Toldi két vá ra tlan , hosszú bom oája  falait

utót a k a p u b a

lydanesti prolikoiSÉáSt-AlexaiÉia vái.
4 : 0  ( 1 :0 )

A csapat legjobb része a  ha lfso r vo lt — A véde lem nek  
kö n n yű  m u n ka  jutott —  A  két szá rn y  n a g y o n  igyekezett

M a :  K a i r ó  e l l e n  j á t s z u n k
nri _x l  2 *,1 *** 4-AnA'.™ 7>»

—  Távirati jelentésünk  —

A német B) válogatott 
nemcsak hogy főn 
Budapestre, hanem 
még vidéken is sze
retne mérkőzéseket 

■ —  Saját tudósítónktól  —

Megírtuk, hogy az úszószövetség 
augusztus 15. és 16-ára, mialatt a 
halogatott úszó- és vízipólcicsapat 

amerikai túrán lesz, a német 
második garnitúra vízipólócsapatot 
meghívta az itthoni második garnitu- 
^  ellenfeléül. A németek válasza 
most érkezett meg, nemcsak hajlan-_ 
ao.cnak mutatkoznak a budapesti 
szereplésre, hanem még hosszabb kör- 
**ra is vállalkoznának. Szeretnének 

vidéki városokban is játszani. 
MUSz most azzal a tervvel foglal

té i ^ogy a német vízipólózóknak 
tényleg teremt vidéki szereplési lehe- 

segéket és talán a vidéki válogatot- 
allítja velük szembe.

M a g ya r te n isze ző k  
a R iv iérán

‘ —  Saját tudósítónktól  —

Kehrling, Gabrovitz és Zichy gróf 
most vasárnap indul el a Riviérára, 

°1 három egymásután következő 
ersenyen indulnak el. A szövetség- 
»  S7,|í| v°lt arról, hogy Sbraub Elek, 

, „Sy _Drjetomszky riviérai játéka is 
onyös volna a Davis Cup-csapat 
asodik egyesjátékosának kijelölése 

??mPontjábó>l, döntést azonban 
ben az irányban nem hoztak. 
Kaumgarten Magda szintén kiutazik 

. hiviérára s ott három versenyen 
Jiuul, majd résztvesz a bordigherai 

ersenyen is. Lehet, hogy Aschner
Is ,id.5t szakít magénak néhány- 

®6tes riviérai edzésre.

Copyright by  i/>e
/v e m s e í l  ő p o r i

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

(Nagyegyleti válogatott csa
patunk egyiptomi túrája kelle
metlen eseménnyel indult: a 
rossz idő miatt el kellett ha
lasztani a vasárnapra kitűzött 
alexandriai bemutatkozó mér
kőzést. A túra f  oly tatása azon
ban már kellemes eseménnyé 
alakult, mert a hétfőre halasz
tott mérkőzést szép győzelem
mé alakították ki az: Újpest—  
Ferencváros—Hungária leg
jobbjai. A győzelem igen nagy
fontosságú, mert hiszen isme
retes, hogy külföldi túrákon az 
első benyomás milyen solcat 
jelent. Ezen a ponton nincs 
semmi hiba, mert nemcsak a
győzelem számszerű nagysága,
hanem a mutatott játék is tel
jesen megfelelt a magyar fut
ball kiváló egyiptomi hírneve- 
nek. Most már csak azért kell 
szurkolni, hogy az Egyiptom
ban időző gárda bírja _ az 
iramot. Ez a hét ugyanis igen 
mozgalmas lesz számára, hiszen 
kedden .és pénteken Kairóban 
kell kiállnia a zötá gyfPre> 
hogy vasárnap már ismét. 
Alexandriában legyen és revan- 
sót adjon a hétfői győzelemért. 
Reméljük, hogy a magyar fiuk 
tudása és akarata meg fogja 
állni ezt a nehéz próbát is, 
mint ahogyan fényesen vizs
gázott az első meccsen is. A 
é :0-ás alexandriai győzelemről

He fogadjon el
46 fillérért mást, mint valódi
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Pluhár István főmunkatársunk 
az alábbi táviratot küldte:)

Alexandria, február 8.
Az időjárás 

hétfőre javult, 
bár még min
dig

borús és 
szeles

maradt. így 
azonban már le 

lehetett játsza
ni a mérkőzést, ami a magyar csa
pat teljes sikerét hozta meg.

A látogatottság erősen meg
érezte

a bizonytalan időt és a hétközna
pot, de ezen már nem lehetett se
gíteni.

A csapatnak jót tett a vasárnapi 
pihenő. Hétfőn délelőtt már szoká
sos meccselőtti hangulat uralkodott 
a Windsor-szálló halijában. A han
gulat bizakodó, de azért nem volt 
ment minden idegességtől. Amint 
már ilyenkor szokás. Korán fo
gyasztották el a fiúk a könnyű ebé
det, utána rövid pihenő követke
zett, m ajd autókon vonultunk ki a 
Stadionba.

A csapat igen meleghangú fo 
gadtatásra talált a közönség köre
ben, látszott a korábbi úttörők 
ragy hatása. A  honi csapat meg
jelenését is természetesen nag> 
ováció kísérte.

K lonaris bíró sípjelére Mándi
vonult a középre, hogy a helyvá
lasztás . műveleténél segédkezzen. A 
sorsolásnál a szerencse az ellenfel
nek kedvezett, úgy, hogy

az I. félidőben szél ellen
játszott a magyar csapat.

A  m agyar csapat a következő 
összeállításban vette fel a harcot

Aknai —  Mándi, Dudás
Barátky, Sárosi, Lázár *—•

Táncos, Avar, Kalmár, Toldi, 
Híres.

Már az első akciók után megmu
tatkozott a magyar csapat felsőbb- 
séges tudása. Úgy a technikai, 
mint a taktikai fölény a mi olda
lunkon volt. Ennek csak lelkes és 
energikus játékot tudott az ellen
fél "szembeállítani, ami azonban 
elég volt ahhoz, hogy gólhelyzetein
ket semlegesíteni tudja. Persze 
így is többet támadtunk, mint az 
alexandriai csapat, gólhelyzetünk 
is voltaképpen csak nekünk volt. A 
14. percben Toldi hosszú lövése 
célt tévesztett. Két sarokrúgásunk 
nem hozott eredményt. Ezután fo 
kozatosan változott a játék képe.

váló jobbösszekötő biztos láb
bal küldte a labdát a hálóba.

1:0.
Félidő végéig némileg javul a hely-

Az itthoni csapat nagyon 
erőre kapott

és teljesen kiegyenlítetté tudta 
tenni a játékot. A  játéknak ebben 
a periódusában a magyar védelem 
is munkában volt, mert a játék 
hullámzása során hol az egyik, hol 
a másik kapu előtt forgott a labda 
Az egyiptomiak egy kornerhez is 
jutnak, amit azonban védelmünk 
biztosan paríroz. Csatársorunk 
ekkor csak Táncos és H íres egy- 
egy lefutásával kísérletezett, a bel 
sok azonban nem tudtak eredmé
nyesek lenni. Most már az egyip- 
tomiak is ki tudtak dolgozni hely
zeteket kapunk előtt, védelmünk 
azonban résen állott. A  Mándi—  
Dudás pár biztos lábbal rombolta 
szét az ellenfél akcióit.

A játék forduló pontja volt 
a 35. perc,

amikor ügyes kombináció után há
tulról előrehozott labdával Sárosi 
a balszámyat küldte harcba. A  
labda rövidesen átkerült a jobb
oldalra, ahol egy-két húzás

Avart szabaddá tette és ki-

Avar,
aki az első gólt érte el Egyiptom
ban . . .  sőt a második gól is az ő 

nevéhez fűződik . . .

zet annyiban, hogy a magyar csa
pat már újra valamivel többet van 
az egyiptomi kapu előtt, három 
komért is kierőszakol, a mezőny
ben azonban az egyiptomiak válto
zatlanul erősen támadnak. Fedezet
sorunk azonban már ekkor bizto
san tartja kezében a játék irányí
tását. Az utolsó öt percben Avar, 
majd Kalmár próbálkozik meg né
hány lövéssel, de a félidő végéig aa 
eredmény nem változik.
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Sárosi,
akinek klasszisát immár a piramisok 

országában is megcsodálták

Szünetben
Mariássy dr. biztatja a fiúkat, 
Korholnivaló nincs, mert mindenki 
jól játszik, csak a csatársor gólra- 
törő ereje ellen lehetne emelni ki 
fogást. A  csatárok fogadkoznak 
hogy a II. félidőben már potyogni 
fognak a gólok.

A játék így is indul.
Az első perctől kezdve kezé
ben tartja a csapat az irá

nyítást.
Előbb Sárosi küldi néhány ragyogó 
passzal útnak a jobbszárnyat, Tán
cos beadásai veszélyesek, de az 
egyiptomi védelem még bírja az 
iramot. Barátky egy keresztpassza, 
majd Lázár labdái Hírest küldik 
frontba. A  fürgelábú balszélső ele
mében van, amikor lefutásokról 
van szó, beadásai már nem ilyen 
pontosak. Fedezetsorunk elállja a 
félvonal táján a pályát, az ellenfél 
csak elvétve tudja átlépni ezt a 
demarkációs, vonalat.

A  13. percben újra a fedezet, 
sorból indul ki a támadás,

8 labda tologatva vándorol át mind 
a három half lábán, mikor Lázár 
meglepően átvágott labdája Táncos 
elé kerül. A jobbszélső lefut, be 
adása átmegy a közép irányán 
túl, de

Kalmár visszaemeli a labdát 
és Avar remektempójú ugrá
sával biztosan száll a leve
gőbe, a labda pedig repül 

fejéről a sarokba. 2:0.
Most elemében van a csapat. Úgy 
fest, hogy nagyon sok góllal fog  
győzni. Alig telik el két perc, már 
újra az egyiptomi hálóban van a 
labda. Most a balszárny kapta a 
hosszú Labdát hátulról. Az egyip
tomi védelem lassan beidegzódött a 
magyar csatársornak még t 
16-oson belül is tologatás játék
modorára,

senki se várja tehát Toldi 
lövését, ami 20 méterről jön, 
de úgy süvít, hogy a meg
lepett alexandriai kapus csak 
akkor eszmél fel, amikor a 
hálót rezegeti a labda. 15. 

perc: 3:0.
Most már biztos a győzelem, a csa
pat kezd könnyedebben, de annál 
szebben játszani. A támadások vál 
takozva gördülnek a jobb- és bal
oldalon, a középen azonban

Kalmárnak nincs szerencséje
a lövésekkel. Pedig tömik labdával 
hátulról is, oldalról is. Negyedórás 
ostrom után kissé felszabadul az 
egyiptomi kapu. Egy komerhez is 
jutnak az egyiptomiak. Az alexan 
driai csatárok előretörését azonban 
Mándi biztos lábbal szereli. A lab
dát Dudás kapja és hosszú ívben 
küldi előre. Most is

Toldi kapja a labdát és fel
buzdulva a harmadik gól si
kerültén, ezúttal is  a 16-oson 
kívülről vágja meg a labdát, 
amit nagyszerűen talál úgy, 
hogy az egyiptomi kapus már 
hiába vetődik utána, 30. 

perc; 4:0.
A negyedik gól után az egyiptomi 
csapat teljesen a védelembe szorul 
vissza. Most már abszolút fölény
ben vagyunk, az ellenfél csatárai 
is hátul lábatlankodnak, hogy a to
vábbi góloktól mentesítsék kapu
jukat, Újabb komerek árán azon
ban sikerül megúszniok gól nélkül 
az .utolsó negyedórát. A  mérkőzés
nek ez az utolsó fázisa teljes mér
tét ben érvényre juttatta a magyar 
futball nagy tudását és fölényét. 
A bíró pontosan jelzi a félidő vé

gét és a csapatok a közönség ová
ciói között hagyják el a pályát.

Kom erarány 9 :2  a magyar 
csapat javára.

Meg kell állapítani, hogy a há
rom nagy egylet kombinált csapata 
igen értékes és nagyjelentőségű 
győzelmet aratott itt Alexandriá
ban. A csapat bemutatkozására na
gyon figyeltek az egyiptomi szak
körök és a sajtó és a mai játék 
után csak egyhangú dicséret lehet 
a vélemény.

A  csapat komolyan vette a mér
kőzést és ennek megfelelőleg min
den tagja minden tudását latba- 
vetve játszott. Hogy

nem ment mindenkinek egy. 
formán a játék,

ez kézenfekvő. Ez sem változtatott 
azonban azon az összbenyomáson, 
amit az itteniek nyertek a csapat
ról. Hiszen ezek nem tudják, hogy 
Kalmár még nagyobb fegyver
tényekre is képes és hogy Barátky 
nak sem igazi helye a jobbfedezet 
posztja. Tehát a csapat minden 
tagja dicséretet érdemel.

A  védelemnek voltaképpen 
nem volt nagy munkája.

Aknai kevés labdát kapott, komoly 
feladat elé nem állították az ale-

Lázár,
aki fedezettársával, Sárosival együtt 
a csapatból a legjobb játékot nyuj-

és most már még nagyobb bizoda- 
lommal néznek a további mérkőzé
sek elé.

Ma este el is utazunk Ale-
xandriáből

és az éjszakát már Kairóban fog
juk tölteni a National-szállóban.

A keddi kairói mérkőzésre 
csak kedden délben jelöli ki 

a csapatot Mariássy dr.,
lényeges változás azonban aligha 
lesz. Talán Turay jut szóhoz a csa
társorban.

Pluhár István.

A nagyváradi RC Éta tag 
csapata sérlitteiei fiizfelt, de 
mégsem akar kazajM, kan 

utánpótlás! kér
— Telefonjelentésünk —

Nagyvárad, február 8.
Ma távirat ér

kezett az úton 
levő NAG-tól s 
ebben a túra
vezetőség a há
rom legutolsó 
mérkőzésről szá
mol be. Eszerint 
csütörtökön Niz
zában a megerő
sített OGC Nice-t 
7:1 (2 :1 ) arány-

Tessék megmenteni
a M agyar Kupát!

N égy tényező  —- Legelőbb azon segít
sen az MLSz, amin könnyűszerrel se
gíthet — D íjazást a legszebben sze

replő am atőröknek
— Saját tudósítónktól —

tóttá a hétfői első meccsen.

xandriai csatárok. A hátvédpár 
voltaképpen csak az I. félidő utolsó 
félórájában végzett érdemleges 
munkát. Ekkor azonban kifogásta
lanul megállta helyét. Mándi nagy 
taktikai tudása biztosan rombolta 
szét az egyiptomi csatárok egysze
rűen felépített akcióit, Dudás is 
mindig a helyén volt. A  II. félidő
ben azonban már csak nézték a 
mérkőzést.

A  fedezetsorban volt látható 
a csapat két legjobb embere.

Sárosi is, Lázár is elemében volt. 
Mind a kettőnek pompásan érvé
nyesült nagyszerű technikája, re
mekül megértették egymást és va
lóságos gerincet adtak a csapatnak. 
Barátky is szorgalmas volt és küz
dött, ő azonban ezen a még meg 
nem szokott helyen nem ért fel Sá
rosi és Lázár klasszisához.

A csatársorban csak Kalmár 
teljesítménye halványodott el

a többieké mellett, ő  is igyekezett, 
valahogyan azonban nem ment 
neki a játék, amint szerette volna. 
Az irányítás munkáját is gyakran 
átengedte Avarnak, majd Sárosi
nak, a kapu előtt sem sikerültek ki
törései. A  két szárnyon nyugodott 
a csatársor játéka.

bán győzték le. Kovács és Bodola 
3— 3, míg Rónay egy gólt rúgott.

Szombaton Marseilleben 1:2 
arányban kikaptak, bár félidőig 
még 1:1 volt az eredmény. A 
francia csapat annyira durván 
játszott, hogy Kovácsot és Ko
csist sérülten le kellett vinni a 
pályáról. Sőt egy játékost kór
házba kellett szállítani. A já 
tékos neve a táviratban elcson
kult. A harmadik meccset Mont- 
pellierben vasárnap szintén 1:2 
arányban vesztette el a NAC. 
(A  méi-kőzésről már írt a Nem
zeti Sport. Szerk.)

Végül közli a túravezetőség, 
hogy ezen a héten még Francia- 
országban játszanak, majd át
mennek Svájcba, ahol négy le
kötött mérkőzésük van. Tekintve, 
hogy sok a sérült, kérik, hogy 
Sepit és Sferát küldjék a csapat 
után.

Nagyváradon a távirat alapján 
nagy az izgalom. Különösen azért, 
mert nem tudják, hogy ki az a
játékos, aki kórházban fekszik. 
A vezetőség egyébként még nem 
döntött, hogy küld-e játékost a 
csapat után.

A három újabb mérkőzéssel a 
NAC túramérlege most így fest: 
Nyolc játék, öt győzelem, három 
vereség, 31:13-as gólarány.

H.

Vasárnapi eredmények
Barátságos mérkőzések

Ez a két szárny pedig egy
mással versengett, hogy me

lyik mutat jo b b  játékot.
Ennek a privát küzdelemnek az 
eredményét pontosan jelzi a gólok 
döntetlen megoszlása. Két gólt csi
nált a jobbszárny és ugyanannyit 
a balszárny. Táncos ötletes labda- 
vezetése, Avar technikás tankjáté- 
sa, Toldi lövőkészsége, Híres nagy 
gyorsasága és virgoncsága mara
dék nélkül érvényesült ezen a mér
kőzésen. Persze, akik idehaza is is
merik ezeket a játékosokat, látták, 
hogy az utazás és az idegen kör
nyezet mégis csak levett valamit 
ezeknek a csatároknak legjobb for
májából. így  is olyan volt azonban 
játékuk, ami megmutatta a ma
gyar futball szépségeit, belső tar
talmát.

A  csapat vezetői teljesen meg 
vannak elégedve a  csapat játékával

SzTE—Hálókocsi 1:1 (1:0). Góllövő: 
A gócé SzTE és Szabó. Heves küzde
lem. — SzTE II.—Hálókocsi II. 1:0 
(0:0). Góllövő: Szüos.
SzRTC vegye*—K. Húsos vegyes 3:1
(1:0).

TSC, FLK komb.—Siketnémák 3:2 
(2:0). — TSC, FLK II.—Siketnémák
II. 2:1 (1 :0).

Diadal vegyes—Kéve vegyes 1:0 
(1:0).

ÉMOSz—B. Vasutas MOVE 3:0 
(2:0). Szőrijö-út Góllövő: Kronovitz 
és Szalai (2).

MFTR—P. „11“ FC 5:2 (3:1). Nép
sziget. Bíró: Himmler. Góllövő: Woisz 
(2), Ozigler, Prodanovics és Ebner, 
ill. Molnár és Bauerle. Az MFTE 
tartalékosán is biztosan győzött.

KAOE-ETC 0:0. Soroksári-út 
Bíró: Uglár. A mezőnyből kiemelke
dett Lassingleitner és Csörgő (KAOE) 
játéka. — KAOE II.—ETC II. 1:0 
(2:0). -  KAOE ifj.—NSC MILL 0.-0.

Fér. Vasutas vegyes—Fér. Törekvés 
vegyes 1:1 (1 :1). Góllövő: Szolyák 
(Fér. Vasutas), ill. Nagyházi.

VAC-Szeifert SC 4:3 (2:1). Góllövő: 
Eiehmann (2), Schwarcz és Straus®, 
ill. Nikoda (2) és Paár.

NSC MILL—KAOE ifj. 0:0.
LTE ifj.—BSzKRT ifj. 1:0 (0:0).
PTBSC—NSC vegyes 1:2 (0:2). — 

NSC—PTBSC MOVE 1:0 (0:0).
CsKAC MOVE—P. Jutagyár 6:4 

(3:0). Csillaghegy. Bíró: Török. Erős 
küzdelem után győzött a MOVE- 
együtíes. Góllövő: Szepesi (8 ), Dcn-
csik, Hindi 6 s Neugebauer, ill. 
Sohuszter (4). — CsKAC MOVE II— 
P. Jutagyár II. 6:1 (4:0).

Orvosi Műszerész—NJTC MILL 3:2 
(0:1). Góllövő: Sós (2) és Kerstinger, 
illetve Barabás és Odri,

A  szezón megindult. Kupamér
kőzésekkel. A  rajt nem nevezhető 
valami fényesnek. A  Hungária- 
úton, a Nagyszombat-utcán is rá
fizettek a rendezőegyesületek a 
mérkőzésekre. A  langyos érdek
lődés okát a következő tényezők 
teszik:

1. Az idő, sajnos, nem volt lan 
gyos, hanem hideg.

Z. A csapatok tartalékosak vol
tak vagy pedig készületlenül áll
tak fel.

S. A gazdasági helyzet front
ján a helyzet változatlan.

1. Baj van a közönségnek a 
kupamérkőzések komolyságába ve
tett hite körül.

Az első három tényezőn nehéz 
változtatni. Legalább is a változ 
tatás kívül esik az MLSz hatás
körén. Az idő remélhetőleg rövi
desen kitavaszodik, megenyhül s 
a nagycsapatok legjobbjai haza
jönnek (remélhetőleg sikerrel 
gazdagon) Egyiptomból. A  gaz. 
dasági helyzettel már nem ilyen 
egyszerű a dolog, viszont meg 
nyugtató, hogy jobbrafordulása 
nem futballsportunk irányítóin 
fordul meg. Mint a 4. pontban 
foglalt „kupahitel”  ügye.

Viszont 4. pontunk tárgyában 
sürgős intézkedésekre volna szük
ség az illetékesek részéről. Hiszen 
annak idején, a kupamérkőzések 
felújításakor olyan gyönyörűen 
elképzeltük a Magyar Kupa mécs
eséit az Angol Kupa mintájára, 
ha nem is ragaszkodtunk a kupa
döntő 100.000 nézőszámához. 
Eleinte volt is érdeklődés és em 
lékszünk MTK— FTC kupadöntő' 
re, amelyen több mint 20.000 
néző jelent meg. De azóta sike
rült teljesen lejáratni a kupa
küzdelmeket. i -

Pedig tenni - kellene valamit, 
mert addig, amíg a vegyesbajnok
ság elve megvalósítatlan, ez az 
egyetlen komoly küzdelem, amely 
az 1. liga kiválóságait összehoz
hatja a főváros és vidék nagy 
képességű amatőr csapataival. Nem 
egészen a mi dolgunk, hogy orvos
szerekről gondoskodjunk, de annak 
idején öt amatőrcsapatot tüntet 
tünk ki a Nemzeti Sport plakett
jeivel a Magyar Kupában muta
tott pompás szereplésükért.

A  BLASz és a többi amatőr
szövetség most is összefoghatna 
valami hasonló gondolat megvaló
sítása érdekében. Miért ne tűz 
hetnének ki például 11 aranyérmet 
annak az amatőr csapatnak, amely 
beverekszi magát a kupadöntőbe, 
11 ezüstöt annak, amely eljut a 
középdöntőig és 11 bronzot annak, 
amely csak az elődöntőben adja 
m eg magát? A  profiszövetségnek 
pedig a maga csapatai számára 
kellene gondoskodni valami hason
ló buzdításról.

Az MLSz-nek feltétlenül tennie 
kellene valamit a kupadöntő társa
dalmi eseménnyé emelése érdeké
ben. Az Angol Kupát maga az an
gol király adja át a győztes csa
patnak, mennyire emelné a Ma
gyar Kupa jelentőségét, ha meg
nyerését államfői kézfogás jutal
mazná. Itt nagy mulasztások ter
helik az MLSz-t, hiszen a kis szö
vetségek élénksége, élelmessége, 
talpraesettsége egyik-másik sport
águnkat a legmagasabb körök előtt 
is udvarképessé tette. Miért nem 
tudná ezt migcsinálni a legnépsze
rűbb sportág is?

És tessék elképzelni azt a propa
gandát, amit a futballnak tenne 
például az a hangos filmhíradó, 
amely szétvinné a legkisebb vá
roskába is a jelenetet, amint Ma
gyarország kormányzója átnyújtja 
a Magyar Kupát a kupagyőztesnek 
s elbeszélget a fiúkkal. . .

Szövetségi beszélgetés 
a Kupáról

A  szövetség déli társalgásának 
is a kupa volt a főtémája. A  III. 
kér.— Bohn FC mérkőzésre 660 
pengőt fizettek rá, de a Hungá- 
ria-úti kettős mérkőzésnek is volt

párazáz pengő deficitje. Újpest 
tehát nemcsak sportbelileg, de 
anyagilag is rosszul járt s sokan 
igazat adtak neki, hogy eredeti
leg vissza akart lépni az „üzlet
től” . Megjegyzés nélkül itt adjuk 
az elhangzott megjegyzéseket:

Preismann PLASz-alelnök: Egy 
évig ki kellene hagyni a kupa- 
mérkőzéseket. Talán ezalatt el
múlna a közönség csömöre, ame
lyet most a kupa iránt érez.

Rosenberg MLSz-alelnök: Az
MLSz foglalkozott is azzal a 
tervvel, hogy szüneltesse a Kupát 
és a Corinthián-díjat is. Sajnála
tos az érdeklődés hiánya, azonban 
a Tatabánya győzelme hatalmas 
érv a vegyesbajnokság gondolata 
mellett.

Preismann: Ugyan kérem,
nem szabad egy ilyen mérkőzés
ből mindjárt messzemenő követ
keztetéseket levonni. A  Tatabá
nya külföldön nem nyerne mécs
esét.

Faragó Lajos, a Budai „11**
intézője; Nana, azért ezt sem 
lehet mondani, mert a Bohn kül
földön néhány olyan eredményt 
ért el, hogy az I. liga bármelyik 
csapata is büszke lehetne rá.

Steinberg Sideny, Hungária- 
vezérszurkoló: A  Hungária csak 
nehezen verte meg l:0 -ra  a tata
bányáikat, valóban kell nekik 
tudni valamit.

Kenyere? MLSz-főtitkár: A
kupamérkőzések szüneteltetésé
ről szó volt s attól tettük függő
vé, hogy milyen lesz az érdeklő
dés (nemcsak a közönség, de az 
egyesületek részéről is) a mér
kőzések iránt. Ami a kupamérkő
zések iránti érdeklődés fokozását 
illeti, pesszimista vagyok. Csak 
az egyesületek tehetnének vala
mit, de amíg náluk közömbösség 
mutatkozik a kupa iránt, addig 
a szövetség igazán semmit sem 
tehet. Mi meghívtuk már a kul
tuszminisztert. Igaz, hogy he
lyette csak egyik helyettes ál
lamtitkár jött ki, de a végén 
örülnünk kellett neki, mert a 
nagycsapatok kiestek már előző
leg. Nem azért, mert az ellen
felek nagyon jók lettek volna, 
hanem, mert könnyedén vették a 
mérkőzésüket, tartalékokat sze
repeltettek. Tessék csak vissza
emlékezni a tavalyelőtti Bocskai 
— Bástya kupadöntőre. Hogy le
het társadalmi eseménnyé avatni , 
olyan kupadöntőket, amiket a tár
sadalom maga sem vesz komo
lyan. S főleg nem veszik komo
lyan az egyesületek.

A fenti fejtegetésekkel szem
ben, amelyek híven tükrözik 
vissza a futballsport mai vezé
reinek mindenbe beletörődő, élet
telen és ötlettelen gondolkodás- 
módját, fenntartjuk a bevezető 
sorainkban elmondottakat, állít
juk, hogy jószándékkal és aka
rattal a kupaproblémán isv mint 
a futballsport minden baján, se
gíteni lehet.

A Középblokk tegnapi ülésén be
számoltak a kiküldötek a nagyegye- 
sületekkel folyó tárgyalásokról, vég
leges állásfoglalásra azonban nem 
került a sor, mert a tárgyalások to
vább folynak. Ma délután is tárgyal a 
Középblokk a nagyegyesületek kép
viselőivel s valószínűleg ekkor kap
ják meg a nagyok válaszát előterjesz
tett kéréseikre. 1

Két meccset játszott egymásután 
Csikós, az EMTK MILL kapusa. Az 
első csapat kapuvédője, Kratochwill 
ugyanis nem jött ki a meccsre és így 
Csikósnak kellett beugrani helyette. 
A  nagy hidegben a végén már egé
szen dermedt volt a fiatal kapus és 
csak így tudott egyenlíteni a reme
kül küzdő EMTK ellen a Törekvés.

A futballsport válságáról és annak 
megoldásáról előadást tart Horvát 
Lajos. Beszédét vita követi. Az elő
adás a futballbörze helyiségében lesz 
(Vilmos császár-út 21. I. 4.) 10-én, 
szerdán este 7 órakor.

Borbély KAOE a P. Rákócziba kér
te átigazolását.

Az Újpest csütörtökön délután fái 
3 órai kezdettel a Turul TE ellen 
játszik barátságos mérkőzést a Me
gyeri-útón.
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„ Hideg is volt, de egyéb kö
rülmények is hozzájárultak ahhoz, 
hogy némely újpesti szurkoló se
hogyan sem tudott felmelegedni 
csapata irányában.

Újpest spórol
—  Minden rossznak megvan a 

r^ga jó oldala! —  mondta egy 
újpesti a meccs után.

Hol itt a jó  oldal? —  bosz- 
súankodott egy másik.

~~ Megspóroltuk a prémiumot! 
ruaja maga, mennyi pénzbe ke
rtit Jakube?

Rémes vicc a fagypont alatt
Egy ismeretlen humorista meg

kérdezte Nagy Tibort, a Turulintézőjét:
■  Mondja, jómódú fiú  Senger? 

Dehogy. Sőt!
. ~T Akkor mondja meg, mi a 
Különbség a háborgó Adria és 
tenger között!

■  fogalmam, sincs!
~!~,Az egyik zengő tenger, a 

Knsik tengő Senger .

Fogy a nép
ifikor a meccsek elmúlta felé 

■ zallingózni kezdett a közönség, 
2y szólalt meg egy szatirikus 

hajlamú néző:
A közönség nőttön f o g y . . .

összetartás
másodikligabeli játékos 

■oroméi mondta a tatabányai 
győzelem után:

yoyd  -p in ce  étterem
"wrm-utca 2. »*., a Dunakorzónál

ise-R-/in?.uSzer étlapszerinti ételekből. Házhoz 
JL-^mthaté, P 1.50, 10 jegyfüzet P 1 4 .-

~~ Hót e n n e k  i g a z á n  ö r ü l ö k !

~~ M a g a ?  M i é r t ?

M i  a m a t ő r ö k  ö s s z e t a r t u n k .

Hajrá Tata
*&y biztatták a tatabányaiakat. 
Sy újpesti szurkoló mélabúsan 

Mondta:
— j j j a> e z e f a t  n e m c s a k  a  le l -  

w s e d é s  f ű t i !

—  H á t ?

A t a t a i  b r i k e t t !

F o g o ly  Jóska faultol
t  4  népszerű Jóska elég erélyes 
i v ,en volt. Keletit egy alka- 

mai úgy elfaultolta, hogy sze- 
psak úgy gurult a keményre 

rőku göröngyökön. Keleti ké- 
inondt a f ólidőben fejcsóválva

fa td toh i^ ig ^°g m^g eZ °  *'og° 1'y
Játékostársa mosolyogva 

Qndolta neki:
“~~ M a g a  r é g  n e m  le s z  a  v i l á -57071., _

^  jótorku szurkoló
há«Í8et! ’ «az Újpest hátvédje né
pi luftot rúgott a mérkőzés 
t * L \ Egy  tájékozatlanabb néző 
|ont Dudással tévesztette össze 

_ ai'a8°san ordította feléje: 
d á s !  V t 9 y ^ zz  D u d á s ,  v i g y á z z  D u -

^omszédfaT néZŐt megbÖkte a
^lúgosabban kiabáljon! íg y  
"tálat szik el Alexandriába!

Szóvicc
peitni • ^TjPest-mérkőzés az utolsó 
SPT. kig döntetlenre állt. A  néző- 
az izgalommal figyelte
v é l e k h a j r á t  és többen úgy 
kerül d . ’ hogy hosszabításra 

a sor. Akadt azonban 
jóstehetség iS( aki imigyen b e-

t u d n  ^ 6SZ t)ól. C s a k  a z t  n e m  
B e m  m ’ h o g y  T a t a  b á n j a -e  v a g y

D ic s ő s é g

j>Z?5azs, tüntetést rendezett a 
Rnk; 1 fándult 200 tatai, m ikor 

nt bíró nem adta meg az

általuk jogosnak tartott tizen
egyest. Olyannyira hangosak vol
tak, hogy a vörös Takácsnak kel
lett eléjük állnia, szócsővel fel
szerelve, hogy lecsillapítsa őket. 
Nehéz munka volt, de sikerült 
valahogy. Meg is  ̂ jegyezte egy 
nagybajuszé tatabányai bácsi:

—  Nahát gyüket hozzánk ta- 
nuni az a híres Fradi-béközép!

Senkey játszik
Senkey edző űr nagy népszerű

ségnek örvendett és hatalmas 
tapsot kapott szép kapufalövé
séért. A  második félidőben azon
ban már panaszkodott a derék 
edző, hogy már vége lehetne^ a 
játéknak. A  végén meg is je
gyezte :

—  Hiába, valahogy megválto
zott a világ! Azelőtt nem volt 
ilyen hosszú a második félidő!

T á n co l a bek k
Az óbudai fronton Wernert 

néha bizony megforgatták a bé
késcsabai csatárok. Werner leg
közelebb az egyik Bohn-csatár 
előtt jobbra-balra topog, hogy 
megzavarja. Mire bekiabálnak 
neki:

—  Ne rumbázz!

A z  ism erte tő je l
Mindenki Szaniszlóra volt kí

váncsi. Mikor egy új néző érke
zett, már kérdezte is:

-— Melyik a Szaniszlót
—  Az, az a fehér kesztyűs!
•—  Miért játszik fehér kesztyű

ben?
—  Olyan gyengén jtászik, hogy 

másról nem ismernék meg kü
lönben . . .

ata i s z é n  —  p o r o s z  szén

Tatabánya szereplésével felvir
radt a szénvicceknek. Tegnap így 
beszéltek Újpesten:

— Hallottad? Az Izzóban áttér
nek porosz szénre. A  tatai nagyon 
darabos.

— Ez egészen friss elhatározás 
lehet, mert tegnap még tatai szén
nel fűtöttek be nekünk.

N in cs  k ü lö n b sé g
Újpest szurkolóit így vigasztal

ták a tegnapelőtti vereség után:
.— Ne búsuljanak, hiszen igazán 

mindegy, hogy melyik csapat győ
zött.

— ???
— Mind a kettő b(B)ányai- 

csapat.

S e n k e y ,  mint é lő  p é ld a
Senkey tevékenységét különös f i 

gyelemmel kísérte egy kis csapat 
amely gyakran látja hétköznap is 
munkában a kék-fehérek szigorú 
„edzőjét” . Senkey egy rosszul sike
rült lövésénél Harmath Imre, a 
népszerű író megjegyezte:

—  Látjátok! Ilyenkor mondja
Ica a'tréningen: így  szoktatok
lőni ti!

la k d e  msámm^ 

i á i s c u k

a &áycá&i QtadícutsUi' €Ü€m >

i á t é U t o s c r t  u f o ü U c  

a T&c&wwáws cáOf%cdák

f o s o z e a t U t o t t a k

a g M d ^ké te k csőfalát
—  Saját tudósítónktól —

A múlt héten már megírtuk 
azt, hogy a nagyegyesületek 
megállapodtak: 14-én a zágrábi
Gradjanski ellen a Ferencváros 
játszik. Erre vonatkozóan már 
régebben kötöttek megállapo
dást. Lényege az, hogy amennyi
ben valamelyik nagyegyesület 
egyedül játszana a zágrábiak 
ellen, akkor két-három játékost 
kölcsönkérhet a másik két 
nagyegyesülettől. Most a Fe
rencváros élt is ezzel a jogával 
és kölcsönkérte a vasárnapi 
mérkőzésre

Barna és Fülöp, a Rákoshegyi SE 
két erőssége a Nemzetinél jelentke
zett felvételre. Barna már a vasár
napi edr/imérkőzésen részt is vett, 
ahol kitünően játszott, míg Fülop a 
keddi edzésen mutatja he tudását.

FT C -p á ly a  Üllői-űt

Vasárnap, február 14-én, 
délután 3 órakor

Ferencváros—  
Gradjanski

nemzetközi mérkőzés 
Előtte 1 órakor

Hungária—lljpesf
barátságos mérkőzés

Újpesttől Sárost, Jakubet és 
a Hungáriától Titkost.

Különösen Jakube kölcsönkérése 
ad majd érdekességet a mérkő
zésnek. Újpest új centere tehát 
mégsem a lila-fehér, hanem a 
zöld-fehér színekben mutatkozik 
be. Ez lesz a vasárnapi mérkő
zés pikantériája. Jakube rendes 
helyén, azaz centert játszik,^ míg 
Újpest eddigi centerét,^ Sárost 
középfedezetnek akarják ját
szatni a zöld-fehérek. Ez azon
ban még nem végleges, miután

a zöld-fehéreknek rendelkezésére 
áll Bukovai is. Végeredményben 
a Gradjanski elleni csapatot így 
állították össze:

Háda —  Takács I., Korányi 
—  Laky, Sáros vagy Buko
vai, Berkessy —  Titkos, 
Takács II., Jakube, Szedla- 

esik, Kohut.
A  Ferencváros— Gradjanski

mérkőzés előtt, mint már meg
írtuk, a Hungária— Újpest ba
rátságos találkozó kerül sorra.

Ma dől e l :  főnnek-e  
21-ikére a délném etek

—- Saját tudósítónktól —
A középblokk képviseletében Herzog 

Edvin nemzetközi bizottsági tag teg
nap délután beszélt telefonon a dél
német szövetség megbízottjával, 
Wohlschlegel elnökségi taggal s kö
zölte vele, hogy a délnémetek anyagi 
követelése túlzott, viszont készek va
gyunk megfizetni a délnémetek vasúti 
; egyét és a budapesti tartózkodásá
nak költségét s hasonló feltételek 
mellett hajlandók vagyunk reváns- 
mérkőzésre is Münchenben, vagy 
Nürnbergben. Wohlschlegel erre a 
javaslatra a mai nap folyamán adja 
meg a választ, de máris kifejezte azt 
az óhajt, hogy ne a „ Csikók” , hanem 
„Budapest” , vagy esetleg „Közép- 
magyarország” csapata legyen az el
lenfelük. Miután ez csak névkérdés, 
természetesen az óhaj tejesítésének 
nem lesz akadálya. Csak más akadaly 
ne merüljön fel.

Amennyiben a délnémet megoldás 
nem sikerülne, altkor belgrádi válo
gatott csapatot hozat a középblokk. 
Megvan a remény rá, hogy a BSK és 
Jugoslavija kombináltja látogat el ez 
esetben Budapestre.

A 21-i programra vonatkozó tár
gyalásokat élénk figyelemmel kíséri a 
Budai „11” , amely Belkót kérte el 
kölcsönbalszélsőként a Sabariától, de 
a kölcsönzésről csak akkor lehet szó, 
ha Belkóra nem lenne szükség a dél
németek, illetve belgrádiak^ ellem. A 
budaiak Belkó akadályoztatása esetén 
a Turultól elszabaduló Kohut IL-re 
számítanak.

Pető:
„A  Som ogynak feltét
lenül kel! egy kapus és 

SCármánon kívül még 
egy csatár"

—  Telefonjelentésünk —

Kaposvár, február 7,
Jakube tegnap este megtartotta 

búcsúlakomáját s ma délután el
utazott Kaposvárról. Távoztával egy
szerre súlyos összeállítási gondok zu
hantak a Somogy vezetőségére.

Erről a kérdésről beszélgettünk 
Petővel, a csapat jeles edzőjével:

— Jakube eltávozása súlyos vesz
teség, de nekünk nemcsak az ő el
árvult helyét kell betöltenünk. A So
mogynak feltétlenül kell egy kapus és 
Kármánon kívül még egy csatár. A  
csatár lehetőleg center legyen. Kár- 
mánnal ugyanis — ha egyáltalában 
megkapjuk — jobb összeköt öt kí
vánunk játszani. Ez a hely úgyis elég 
régen vár megfelelő emberre.

— Hogy azután mi lesz a center- 
kérdéssel, azt nem tudom. Bízóm 
abban, hogy a vezetőségnek sikerülni 
fog majd megfelelő játékost szerez
ni erre a felelősségteljes posztra.

__ A kapuskérdés is nagyon
aktuális, mert Erdős, hiába, nem 
megfelelő megoldás.

így az edző, a vezetőség pedig 
__értesülésünk szerint — máris meg
tette a szükséges lépéseket s lehet, 
hogy az első mérkőzésen már két- 
három új játékossal megerősödve lát
juk viszont a kaposvári gárdát.

Debrecenben lesz a Ferenc
város— Bocskai kupamérkőzés

— Saját tudósítónktól —
Az országos intézőbizottságnak teg

nap két kupaelődöntő mérkőzés idő
pontját jelentették be. Mind. a kettőt 
február 2 1 -re:

Nemzeti—III.. kér.
Ferencváros—Bocskai.
Utóbbinál azonban hozzátették, 

hogy — legkésőbb március 2 0 -ikám 
Az IB tudomásul vette a bejelentése
ket s a második mérkőzés pályavá
lasztóját ki is sorsolta, miután az 
előző fordulóban mind a két ellenfél 
otthon játszott. A sors a Bocskainak 
kedvezett és így a mérkőzés szín
helye: Debrecen.

A Nemzeti—III. kér. mérkőzés vi
szont a közópblokk által tervezett vá
logatott mérkőzés elé kerül, amelyik 
elé eredetileg a Ferencváros—Bocskai 
mérkőzést tervezték. De — a sors 
másképp akarta.

Erdőváros megjárta. Az országos 
intézőbizottság tegnap érdekes igazo
lási csalás ügyében hozott ítéletet. 
Megállapította, hogy Pászt Rezső 
örökre eltiltott ULK-játékos Pászt 
Jenő néven, öccse, Pászt Lajos ULK- 
játékos pedig Pászt László néven ̂ ha
mis adatokkal igazoltatta le magát a 
középmagyar Erdővárosi SE-hez. Az 
igazolásokat megsemmisítve a bizott
ság a még büntethető Pászt-fiút hat 
hónapra tiltotta el a játéktól, Kapi
tány Károly, erdővárosi intézőt^egy 
évre függesztette fel s az Erdővárosi 
SE is kapott 10 pengő büntetést, ame
lyet 14 nap alatt különbeni felfüg
gesztés terhe mellett be kell fizetnie 
a szövetség pénztárába. S ráadásul 3 
hónapig játékost sem igazolhat. Más
kor jó lesz vigyázni!

Amatőrbajnokságok zárása: június
5-én. Az országos inézőbizottság teg
nap kitűzte az országos bajnoki dönő- 
mérkőzések terminusául június 12—  
19—26-ikát azzal, hogy legkésőbb^ jú
nius 5-én az alszövetségi bajnokságo
kat be kell fejezni. Sorsolásra azért 
nem került a sor, mert az új szabá
lyok szerint a tavalyi védő — ha 
most is bekerül a döntőküzdelembe —  
erővesztő az első fordulóban. Tehát 
sorsolni csak az alszövetségi bajnok
ságok befejezte után lehet.

A Postás a Vasassal játszik edző 
mérkőzést szerdán délután fél 4 óra
kor a Lóversenytéren.

Három betege van a Postásnak. 
Illyés, Fehérváry és Mátéffy van je 
lenleg beteglistán, ezért nem játsz
hatott egyik sem a vasárnapi mérkő
zésem

Eckcr Rezső, a Vérhalom főtitkára 
hirtelen elhunyt. Temetése ma dél
után 3 órakor lesz.

Jugoszlavija—BSK — 10.000 néző! 
Őszinte irigység fog el a hír halla
tára: Belgrádban vasárnap barátsá
gos (!) mérkőzést játszott egymás el
len a két helyi rjvális, a Jugoslavija 
és a BSK. Klug Frigyes volt  ̂a bíró 
s 10.000 néző volt kíváncsi rá. Feb
ruár elején, hidegben-fagyban. Az 
eredmény (2:l-re győzött a Jugosla
vija) talán nem is fontos, de a belg
rádi közönség sportszeretete imponáló 
és a jugoszláv futballsport nagy fej
lődésének biztató Ígérete. Budapesten 
nem is barátságos, de kupamérkőzé
seket játszottak s 2000 néző sem volt 
rájuk kíváncsi. Van miért irigyelni a 
belgrádi futballt.

Szülik ujját törte. Az óbudai kapu
sokra rossz idők járnak. Biri sokáig 
bajlódott megrepedt lapockájával, a 
vasárnapi mérkőzésen Szülik is roez- 
szul járt: hüvelykujja törött. Tegnap 
már sinbe is tették s 3— 4 hetes pi
henő után talán össze is forr. Elég 
gond ez a III. kér, számára, amely 
két nehéz belgrádi mérkőzés előtt áll. 
Nagy várakozással tekintenek éppen 
ezért Biri érkezése elé, aki pécsi tar
tózkodását befejezve a mai edzésen 
már résztvesz. Itt dől el, hogy elég 
jól érzi-e már magát s tudja-e vál
lalni a belgrádi feladatot, avagy köl- 
csönkapue után kell néznie az óbudai 
vezéreknek.



4 s e a r
„Ujpes! a balnoftságra készül, j 

nem íeüruár 7 -re !...“
Saját tudósítónktól

E G Y I P T O M  FELÉ
az Újpest edzője 
a vasárnapi vere-

Bányai Lajos, 
nyugodtan beszél 
ségről,

Igaz, hogy nem használt tekin
télyünknek az eredmény, —  mondja 
— de semmi csüggesztö hatása nin
csen. Mindenki tudja, hogy fárasztó 
túrán voltunk, sérültekkel érkeztünk 
haza_ és csak szerdán kezdtük meg a 
tréninget. Négy napi előkészület pe
dig nagyon kevés olyan erős ellen
féllel szemben, mint amilyen a TSC 
volt! A csapat nem erre a kupa- 
mérkőzésre készült, nem február 7-re, 
hanem a bajnoki kampányra! Elekor 
kell elérnünk a legjobb formád. A 
kupameccsre csak bizonyos oldalról 
jövő nyomásnak engedve kényszerű
ségből álltunk ki. Ne mondják, hogy 
Újpest negligálja a kupát.

Az FTC nem esik kétségbe

Az a bizonyos balkáni vonat, 
melyen végre udvarias, büro

kráciától ment, de mégis 
szabálytudó vasutasokkal aka
dunk össze — A jugoszláv-görög 
határ — Hosszú utazás, jé véggel 

Megérkezés Athénbe

Kedd, 1932 február 9-

ISHa Somjai és Havas el 
ment, jön Bódogh és Sen- 

duia, sőt újra játszik 
KeSchen is '

j Pluhár István főmunkatársunk levele a válogatott futballisták uta
zásának Szalonikitől Athénig terjedő részéről

Sokáig ugyan most még nem 
nézheti. Eltűnik még szemünk elől 
a nagy víz s ahogy feljön a reme
kül ragyogó nap, egyre jobban h* 
ladunk az út egyik legszebb, leg
jellegzetesebb része felé. Éppen 
ebédnél ülünk, amikor a viaduk
tok sora következik s a vonat szer
pentinen kanyarog felfelé.

—  Itt találhatott volna 
terepet Matuska —- mondja Kő
vágó.

Róla tudják az újpestiek, hogy 
nem szereti az olyan helyeket, ah™ 
az ember a nyakát törheti. Dudás, 
aki délutánra —  kétnapi alvás 
után —  annyira, amennyire mé£Í8 
csak kialudta magát, azzal szórako
zik, hogy a Borosával kártyázó Kő
vágót ugratja. S Kővágó jó mé
dium. Őszinte szörnyülködéssel bá
mulja meg a különböző szakadéko
kat, sziklás völgyeket s ha jól fi
gyelte az ember, láthatta, hogy, 
bele-be!esápadt egyik-másik csodál
kozásba. Lehet ugyan, hogy 
már a napsütés okozta!

Hiszen süt a

Saját tudósítónktól

Mint derült égből a villám, olyan 
váratlanul érte pénteken a zöld
fehér amatőröket Havas távozásá
nak a híre. Bár az FTC berkeiben 
egyesek nemrég suttogtak erről, de 
senki sem merte komolyan venni a 
dolgot. Valószínűtlennek gondol
ták azért is, mert Havas állásában 
kitűnő beosztást kapott. De a kis 
FTC-half mégis elment. Anélkül, 
hogy bejelentette volna távozását. 
A  legnagyobb megdöbbenést azon
ban az keltette, hogy mikép jutha
tott Havas az útleveléhez. Izsák 
mester, az FTC kiváló edzője is 
erről panaszkodik.

— Egyenesen felháborít, hogy 
került Havas kezéhez az útlevele. 
Legutóbb, amikor a nyomdászválo
gatott küföldön volt, Havas útleve
lét a BLASz-tól kapták meg. Ami
kor pedig hazaérkeztek, a BLASz- 
ban —  úgy látszik —  nem tartot
ták fontosnak, hogy visszakérjék $ 
a nyomdászok sem rohantak fel a 
szövetségbe. Havas így könnyű
szerrel hozzájuthatott az útlevél
hez.

■— Egyébként mi nem vagyunk 
kétségbeesve sem Havas, sem pe
dig Somlai távozása miatt. Annál 
is kevésbé, mivel hozzánk jön a 
Postás két jelessége, a volt MILL- 
válogatott Bódogh és Sendrda. 
Régi csatárunk, Keleken is újra 
tréningbe állt. Baj tehát nincs és 
—  remélhetőleg —  nem is lesz!

Athén, február 3 
Az Excelsior 

szálló, amelyben 
megszálltunk, itt áll 
az athéni főtér, az 
Onoma sarkán. Itt 
lüktet ennek a nagy 
városnak a szíve 
itt legnagyobb

Kraysell
térségéből.

(Testvériség) felépült be-

A  Magyar Kupa elődöntőiről ké
szült felvételeinket állítottuk ki 
fényképkirakatunkba (Teréz-körút és 
Podmaniezky-utca sarok, postaépü
let). 1. A Tatabányai SC csapata. 2. 
Székely tizenegyesből megszerzi a 
Tatabányaiak első gólját. 3, A Hun
gária—Turul Magyar Kupa-mérkő
zésről. Senkey támadja a Turul-ka
put. Felvételeinket kiállítottuk még 
a László és Kohut cég József-körút 
42. sz. alatti kjrakatában.

Újpest — mint már jelentettük — 
vasárnap a Hnngáriával játszik ba
rátságos mérkőzést. Az újpesti fiúk 
szorgalmasan készülnek erre a meccs
re, melyen el akarják feledtetni a 
vasárnap mutatott játékot.

A középszlovenszbói (losonci) ke
rület tavaszi sorsolása: I. osztály. 
Április 3.: Rimaszombati ME—Rima- 
szombati POS. Apátfalusi SC—Lo
sonci AFC, Pelsőci SC—Ipolysági FC, 
Kagyolei TC—Füieki TC. Április 10.: 
PSC-RME LAFC—FTC, RTC-IFC, 
BPOS-ASC. Anrilis 17.: EME—RTC, 
LAFC-IFC, FTC—ASC, PSC-RPOS. 
Április 24.: RME-FTC, RTC—LAFC, 
IFC—RPOS, ASC—PSC. Május 1.: 
LAFC—RME, IFC—ASC. RTC—PSC, 
RPOS—FTC. Május 22.: IFC—RME, 
RPOS—LAFC, ASC—RTC, FTC—PSC. 
Május 29.: ASC—RME, PSC-LAFC, 
FTC—IFC, RPOS—RTC.

* Jól fog aludni, ha a tengerisót
és szibériai fenyőt tartalmazó 40 fil
léres Pilavirmal készíti fürdőjét.

A  Pécs-Baranya csapata vasárnap
délután Pécsbányatelepen a DPAC- j 
cal játszotta ez évben első barátsá
gos mérkőzését. A profik fölényesen 
nyertek 10:4 (6:0) arányban. Már 
!9:0-ra vezetett a Baranya, mikor 
fc ' jöttek az amatőrök is. A Baranya 
góljai közül kettőt Fogas, négyet 
Halas, hármat Táltos és egyet Ko
csis lőtt.

szívverése, a forgalma. Innen indul 
a mélyített vasút Pyreusba, itt 
száguld keresztül legtöbb autó. A 
villamosok egymást kergetve ka
nyarognak s az utcán, a tér sar
kain, kávéházai, üzletei előtt állan
dó zsivajjal igyekszik megkeresni 
a kenyerét sok-sok mindenféle 
árus.

A kenyeret most itt is nehéz 
megszerezni!

Valahogy mégis
derűsebb a képe <ennek a 
világnak, mint az otthoni

nak,
amelyből jövünk. Talán a napsütés 
teszi, amely tavaszi, tiszta, kék ég 
alatt kísért idáig reggel óta. Talán 
a keleti és déli színekkel tarkázott 
utca láza, sokféle színe, fénye, 
árnya, amit mind nem értünk, nem 
érthetünk, csak sejtjük alatta a 
jobbat, boldogabbat, mint amit a 
mi otthoni színeink, arányaink je
lentenek!?

Mindegy, valamiképpen mégis
több könnyedséget, elvisel
hetőbb viszonyt sejtet ez 
a tarka összevisszaság, ez a 
forgalom, ez az élet zaja,

aminek kellős közepén mi most az 
utazás fáradalmait akarjuk ki
pihenni.

Rászolgált a társaság a pihenőre. 
Az út nagyon hosszúra nyúlt s a 
mai nap már bizony próbára tette 
az idegeket. Dehát ez a rengeteg 
földet, még a képzeletnek is nehe
zen bejárható világot átutazott fut
ballistatársaság bírta az iramot.

Az éjjel ugyan kellemetle
nül megviselt mindenkit.

Az volt a terv, hogy éjfél előtt át
vonulunk már abba a kocsiba, 
amelyben majd Athénig utazunk.
A másikat ugyanis, amelybe Bel- 
grádban szálltunk fel, Szalonikiben 
hagyja a vonat, tudtuk jóelőre. 
Görög földön ez a gyors, amely a 
budapesti gyors és a Simplon- 
expresz kocsijaiból tevődik össze, 
nem visz olyan kocsit magával, 
amelyen harmadosztály is van. 
Langfdder már jóelőre kitervelte, 
hogy majd két-három órával előbb 
átköltözködünk s így  a kényelme
sebb kocsiban lesz mód az alvásra.

Ennek a tervnek a keresztülvite
lét azonban megakadályozta a vo
nat ellenőre s így

meg kellett várni Gyev- 
gyeliát,^ ahová csak éjfél 
után két órakor érkezik meg 

a vonat.
Nos, ez a változás semmi zökke

nőt sem okozott. Á  kártyacsaták to 
yább tartottak, sőt Blumék fülké
jében még a nóta is alig fogyott el 
a hosszú idő alatt. Éppen csak az 
íródeákok feladata nehezebb, mert 
hiszen egyre nagyobb számokkal 
kell operálni. Toldi már ezrekben 
jegyzi a poéneket s nagy a kaca
gás, mikor Táncos a második ezret 
is elhagyja.

—  Ezennel kinevezünk a túra ez 
redesévé —  mondja Blum Zoli,

A  határvizsgálat egészen símán 
és zavartalanul folyt le. A jugoszlá- 
vök is, a görögök is teljes udva
riassággal viselkednek a magyar 
futballistával szemben. A határ kö
rül lefolyt átköltözködés azonban 
váratlan nehézségeket hozott.

A rengeteg csomagot nem 
volt egyszerű dolog elhe
lyezni a szűk és kevés má
sodosztályú fülkével rendel

kező görög kocsiban.
így  esett, hogy az elsőosztályú fül
kébe is raktunk csomagokat, no 
meg oda is betelepedtek néhányan, 
főleg vendégkísérők, akiken ugyan
csak látszik, hogy nem szokták 
meg az ilyen utazásokat. A játéko
sok egyike-másika a harmadosz
tályú kocsiban nyújtózott végig, 
mert ott zavartalanul alhatott.

Azaz alhatott volna. Két óra jó 
val elmúlt már, amikor elcsende
sedtek a fülkék s bár a keleti idő 
számítás miatt egy órát most vesz 
tettünk a mutató előretolásával, öt 
óra felé már újabb kényelmetlen 
ség szakadt ránk. A  kalauzok nem 
engedhették meg, hogy az elsőosz 
tályú fülkéket is használjuk. Ezért 
Szalonikiben komoly tárgyalások 
indultak s meg kell állapítani, hogy 
a legteljesebb udvariasságra talál 
tünk.

az
a

Az állomásfőnök, látva a 
helyzetet, azonnal újabb 
kocsit csatoltatott a vonat
hoz, hogy bőségesen legyen 

második osztály rajta.
Sok példát hozhatnék fel ott

honi utazásaimról, amikor nem 
ilyen utasmennyiség, de jóval na
gyobb zsúfoltság mellett sem tet
ték meg pályaudvarainkon, hogy 
kocsit csatoljanak a vonathoz. Szó- 
rongani kellett akárhányszor Buda
pesttől Szegedig, Debrecenig, 
Szombathelyig, mert a bürokratiz
musunknak úgy tetszett. Szaloniki
ben, a Balkán igazi Balkánján, a 
szolgálatos vasúti tiszt —  nem is 
hiszem, hogy az állomásfőnök volt 
—  .még sajnálkozott is, hogy nem 
tudott előzetesen érkezésünkről, 
mert akkor ennyi zavar sem lett 
volna, hanem készen várta volna 
társaságunkat a külön kocsi. Pedig 
ahhoz a vonathoz csatolta, amelyen 
egy bécsi és egy párisi hálókocsin 
kívül csak az étkező jött velünk, 
meg a hozzácsatolt kocsi ment to
vább Athénbe. A kék hálókocsi, a 
vörös étkező után is nyugodtan 
odacsatolták a pótkocsit!

Az ülőhelyek kérdése így meg
oldódott, de nem oldódott meg jó- 
fomán Athénig a csomagok ügye. 
Sok önkéntes kísérőnknek ugyanis 
nagyon sok a csomagja s azok el
helyezése a legnagyobb nehézségek 
árán sem sikerült valami megnyug
tatóan. A kalauzok állandóan zsör
tölődtek emiatt, míg végül néhá
nyat a csomagkocsiba nem vitet
tek át.

A helyekkel is némi baj volt. A 
görögök szigorúan csak annyi he
lyet bocsátottak rendelkezésünkre 
—  illetve csak így akarták — , 
amennyien voltunk. így azonban 
vajmi nehéz lett volna aludni. S 
mivel i  hölgyeket már elgyötörte 
az út s a tapasztalatlan túrázók is 
odavoltak, csak hosszas rendezke-

dés után talált valamiféle pihenő
helyet az egész játékosgárda.

Az Újpest-fülke volt 
egész herce-hurca alatt 

legélelmesebb.
Kővágó irányítása mellett Dudás, 
Borsányi, Avar és —  nem lennék 
újságíró, ha nem a legélelmesebb 
társaságban lennék ilyenkor —  jó 
magam volt a lakója ennek a fül
kének. Megfontolt taktikával ütöt
tünk rajta az egyik fülkén, amely
ben egy idegen aludta édes álmát” s 
pillanatok alatt berendeztük úgy, 
hogy a további hurcolkodás viha
rait elkerülhettük. S mikor Szalo
nikiben elbúcsúzott tőlünk utitár- 
sunk, Táncos egészítette ki a fülke 
létszámát hatra.

A  kedélyek kisebb hullámzását, 
amit ez az éjszakai vándorlás, ké
nyelmetlenség idézett elő, meg
nyugtatta a már hat óra után meg
kezdett teázás. Az étkezőben hoz
ták a hírt, hogy a szövetségi ka
pitány és Híres, majd később má
sok is olyan fülkébe jutottak, 
amelyben két hölgy utazik. Nagy 
volt persze az ugratás, évődés, tré
fálkozás a kapitányi helyezkedés 
körül s ez a körülmény egy csa
pásra ismét visszaadta a kedélyt, 
amit az előbb még nagy veszély fe 
nyegetett. Mariássy komolyan je 
lentette ki:

-  Oda kell mindig a kapitány, 
ahol legnagyobb a veszély! Nem 
hagyhatom a játékosokat magukra 
vezetés nélkül ilyen aknás zóna tá
ján!

A  hasonlat éppen helyén való 
volt, mert hiszen már előttünk csil 
lógott a tenger vize. Az egyik asz
tal erre azzal szórakozott, hogy

különböző tengeri rémségek
kel

olyan szépen 
nap.

Ha nem lennének olyan kopárak 
ezek a görög sziklahegyek, ha neB1 
lenne olyan nincstelennek látszó e! 
a vidék, a tökéletes tavaszi boldog' 
ság képe tárulna elénk. így azofl' 
bán nyomorúságos szállásokat 1“' 
tünk a sziklahegyek oldalába vágva 
s itt-ott botorkálnak a tar mezőkön 
a nagyszőrű juhok.

Még az uzsonna is a vonatban 
ér bennünket. De elfogyasztása 
után nem sokkal már felhangzik ** 
első kiáltás:

—  Már idelátszik az Akro* 
polis ! , 'Jk

Ettől kezdve megtelnek az abla* 
kok, megélénkülnek a tikkadt fin' 
kék. Egyre jobban, egyre többet 
veszünk ki a közeledő csodákból 8 
Antal mérnök ■ büszkén, örömmel 
állapítja meg, hogy tanára most *8 
megadná a jelest görögből, mer* 
hiszen még mindenre jói emlék' 
szik . . .

Aztán nyomorúságos házak, jel
legzetes athéni utca során ballag a 
vonat, mígnem megá’ l a pályaudva- 
ron, amely egyáltalán nem kelti va
lami világváros pályaudvarának a 
benyomását. Rauchmaid, KünsztWi 
Hesser áll a várakozók között s ve
lük indulunk befelé gyalogosan, se- 
táiTa a szállóba.

Pluhár István.

ijesztgette Éliás Blankát, aki első 
komoly tengeri útjára készül. 
Turay a Rodáról mesélt el rémsé
geket, majd elmondotta, miképpen 
kötötte derekára annak idején 
Potya a délamerikai úton a tizen
két labdából álló mentőövet. A cá
pákról és más szörnyű állatokról is 
szó esett, Turay elmesélte a ten
geri temetést, mert háromízben is 
látott olyat.

Nem csoda, ha „az ezred Blan
kája”  egyre sápadtabb lett. Lehet, 
hogy nem is ezektől a meséktől, ha
nem amint mondja, attól, hogy az 
este kissé elrontotta a gyomrát. A 
mamája parancsa szerint ugyanis 
igyekszik hízni és sokat evett a ki
tűnő vacsorából. Utána már hiába 
volt a tornázás, siestázás, fekete, 
mely mellett énekkel szórakoztatta 
az étkezőben maradt társaságot. A 
fiúk ugyan nem honorálták kel 
lően. A nagyobb rész inkább gra
mofont hallgatott a fülkében, va
laki meg, mikor az egyik német 
dalnak vége volt, így dicsérte meg

—  Nagyon szép volt a szövege
és jó  hosszú!

Mindezek mondom nem rontot
ták a hangulatot, Blanka mégis 
egyszer csak halálsápadtan támoly- 
gott ki a fülkéjéből s panaszkodott, 
hogy kevereg a gyomra. Hamaro
san rendbe jött ugyan, de a fiúk 
most már húzzák, ugratják s a 
tenger, meg a tengeri betegség 
minden gyönyörűségét oh'-T élénk 
színekkel ecsetelik előtte, hogy 
m áris borzadva néz a tengerre.

Kanada rugby-válogatottja Japán
ban túrázik és ott nyolc meccset í°® 
játszani. A csapat január 16-án szál}* 
partra Yokohamában és első meccsét 
a Wasada egyetem csapata ellon * 
Tokyoo Jingu Stadion-ban 26:1® 
arányban nyerte. Február középé® 
mérkőzik a legerősebb japán együt
tessel, a Meiji egyetem csapatával.^

1 Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.

A BSzKRT minden valószínűség 
szerint Borszéki nélkül fogja kezdeni 
a tavaszi évadot, mert a játékos 
őszi sérüléséből még nem gyógyult 
teljesen fel és az idén még meg sertt 
kezdhette az edzést. Ménesi, altit 
erős hülése akadályozott a munka-; 
bán, felépült és legközelebb ismét« 
játszik. Király vidéken tartózkodik 
és a legutóbbi meccsen ezért hiány
zott.

Mindenütt jó, de legjobb otthon. A
tripoliszi NTC az ősszel a Népsziget-1 
re tette át a székhelyét, majd más
hol is próbálkozott, míg végül a ta
vaszra újra visszatért a Gyöngyösi- 
útra, mert — mint mondják — mégis 1 
a legjobb otthon. „Most csak az a 
baj — panaszolják elégedetlenül —t 
hogy a tavasszal csak a gyenge el
lenfeleket hozzuk haza, míg az erő
sek, akiknek sok a nézőjük, elvisz
nek minket".

Füstös, a BSE fiatal hátvédje a 
sarkát fájlalja és ezért tartott vasár- I 
nap pihonőt.

Meggyengül a TLK, mert Markó, 
a csapat- jóképosségű összekötő csa
tára külföldre távozik.

Uj csatára MÁV Előrében. Ráoz, a 
Székesfehérvári ARAK összekötője a 
vasutasok klubjába lépett. ,

Pollák NTC hosszú szünet után’ 
újra játszik.

Fézler IV., a ZSE tehetséges csa
tára meggondolta magát és tavaszra 
ismét résztvesz csapata mérkőzésein, 

Kocsis, a most visszaamatőrizált 
volt Bocskai-hátvéd, a Hungária 
bokkjenek testvéröccse az Elektro
mos-tréningeket látogatja.

Drőth I., a BVSC kitűnő jobbhalf- 
ja a TIK-ba gravitál. Belépésével 
jelentékenyen megerősödne a bajnok- 
aspiráns terézvárosi klub.

Tömeges kilépés az RTK-ból. Túr. 
Gömöri és tíz-tizonkét társul; kilép a 
Rákosszentmihályi TK-ból. A játéko
sok egy új MOVE-egyesület alapját 
fogják vetni.

í í • ■



Kedd, 1932 február 9. S v o fe ?

(csodálkozik) : 
Micsoda elnöki

El-
ülés

ŐK HÁRMAN
némi kis szünetet adr 
iah egymásnak és ön

maguknak, de szabad
ságuk lejárván, a hé
ten már újra meg
jelentek a törzskávé
ház sarokasztalánáL 
Persze nem egyszer
re. Először Kék Hugó 

robogott be, aki rögtön kényelembe 
helyezte magát s attól kezdve feltűnő 
türelmetlenséggel várta társait. Azaz 
Zöld Ferenc megjelenése sem lohasz- 
totta le türelmetlenségét, bár a 8:0~át 
neki is orra ajá dörgölte illő büszke
séggel, Ám ettől kezdve együtt les
ték Lila Leót, aki végre megjött, de 
akkor is csak úgy jött, mintha menne.

Kék Hugó: Hol jár kedves
Leó? Már aggódtunk, hogy va
lami újabb szerencsétlenség érte

keid Ferenc (felel Lila L. 
helyett): Most volt az Újpest 
elnökségi ülése és Lila úr bizto
san annak a végét várta, nemde- 
bár?

Lila Leó 
nöki ülés? 
lett volna?

Zöld Ferenc: Hát amelyiken
elhatározták, hogy mégse vesznek 
részt tovább a kupában.

Kék Hugó: Nagyon jó !  Ha-ha- 
ha-ha-ha. . .

Lila Leó (d ü h ös): Majd még 
összekerül a Tatabányával, vár
jon csak!

. Kék Hugó (most ő csodálko
zik)': Tatabánya? Ki az? Sose 
hallottam ezt a nevet..

Lila Leó (m érges): Majd
meghallja! Egész jó  kis csapat.
A Somogyot 5:2-re verte.

Zöld Ferenc (közbeszól): 
5:2-re? Most kezdem akkor érté
kelni az önök eredményét. Szép! 
Nagyon szép! Hiszen maguk 
csak 2 :l-re  kaptak ki. Meg van 
mentve az I. liga becsülete!

Lila Leó (örül a dicséretnek): 
Pedig akkor még Jakube is já t
szott a Somogybán.

Kék H ugó: C cccc! A  végén
kiderül, hogy az 1 :2 jobb ered
mény, mint a 8 :0.

Kila Leó; Nagyszerű! 8 gólt 
rúgtak a pilledt Turul-madár
nak . . .  Most van legalább miből 
élniök csekély félesztendeig.

Kék Hugó (fölényesen) : Azt
mondja, kedves Lila úr, mikor 
győztek maguk 8:0-i'a.

Lila Leó (gondolkozik): Per
sze, persze, erre most nem em
lékszem, de talán 5:0 is elég 
’ esz önnek. 5:0-ra nemrég győz 
tünk. Igaz, hogy gyenge ellenfél 
ellen. Valami H u n g ária ...
. Kék H ugó: Ilyen régi nótával 
Jön!

Lila Leó; De örökszép dalla
ma van. De hát, nem bánom, el
ismerem, hogy a 8:0 több, mint 
az 5:0, ha maga elismeri, 
hogy .. .

Zöld Ferenc (gúnyosan közbe- 
vá g ) : . . .h o g y  az 1:2 jobb, mint
a 8:0 ..

Lila Leó (m egvetőleg): Le
csúszott egyénekkel nem állok 
szóba.

Zöld Ferenc (fe lpa ttan ): Én-? 
Lecsúszott? Honnan csúztam le?

Lila Leó: Úgy csinál, mintha 
nem tudná. Hát Jakubéról, kis-
ocsém!

Zöld Ferenc (nyel egyet)’ : K ö
szönjük, de a tartalékcsapat 
számára kicsit drága volna ne
künk a Jaksi.

Lila Leó (dühös): Tartalék
s a t ?  Elkelne ő az egyben is!

Zöld Ferenc: Az nem biztos.
Nálunk Turay a center, nem 
kasn De maguknak feltétlen erő
södést jelent a Jakube-fiú. Vele 
talán még a Tatabányát is meg
érn ék .

Lila Leó (ugrik): Nagy dol
got csinál tartalékcsapatunk vé
tségéből.

Zöld Ferenc (már ő is mér-
Ses): Tartalékcsapat? Hallottak 
i yet? Kilenc válogatott -játszott 
fenne és az neki tartalékcsapat!

Kék Hugó (m egszóla l): Ná
lunk válogatott csak hét volt, de 
goi nyolc,

Zöld Ferenc (a közbeszólás 
izökkenti a mondanivalójából, 
osszúsan); Hallom, hogy Jaku- 
5 helyett Senkey lesz a Csikó

center.
Kék Hugó (valami az eszébe 

Jutó : Most már tudom, hogy
riert, nem győzte le Ú jpest Ta

tabanyát
Lila L. (gyanakodva h allgat).

Zöld Ferenc: Na miért?
Kék H ugó: Mert nem Bányai 

edző űr játszott benne centert. 
Zöld Ferenc: Nem rossz, nem

rossz. A  tatabányaiak ellen Bá
nyai tata. Egész jó.

Kék Hugó (büszkén)': A  leg
jobb persze egy gólképes csapat.

J o S k y b e  t e g n a p  e s f e  B ú d ® "  
p e s t r e  é r k e z e t t

K a p o sv á ro n  vo lt  fá té ko stá rsa l ü n n e p é lye se n  
elbwcsü-xfatfák és se r le g ge l lep ték  m e g  a z  e l
in d u lá s  a jk a im é v a l —  R ó z sá s  sz ínb en  látja a 
jövőt és b e széd  he lye tt in k á b b  a  pályán a k a r  

já tszan i Ú jpest új centere ■
— Saját tudósítónktól —

Három ember lelkesen várta 
tegnap este a keleti pályaudvaron 
a kaposvári személyvonatot. Há
rom újpesti ember: az öreg Jakube 
bácsi, Goda, Újpest csapatának in
tézőhelyettese és Dicky, Újpest 
csapatának lelkes szurkolója. Ne
gyediknek mi csatlakozunk mellé
jük.

—  . . .  külső C-v&gány jobbközép 
harsogta a hangosan beszélő s

mind a négyen siettünk kifelé. 
Újpest centere, Jakube elé.

Pontosan fél kilenckor futott be 
vonat. Az első kocsi első fele I. 

osztályú volt.
—  No ebben biztosan nem jött 

—  jegyzi meg Dicky. S megyünk 
tovább. A  kocsi másik fele II. 
osztályú. Üres. Jönnek a III. osz
tályú kocsik. Sehol se találjuk -Ja- 
kubét. A  vonat ugyancsak hosszú. 
Nagyokat lépdelünk. Jakube nincs. 
Coda már szól is:

—  Tíz perccel később jön a 
gyors, hátha azzal jön . . .

De azért megyünk tovább. S 
amikor , már kiérünk az indóház- 
ból, a legutolsó kocsi előtt meg
találjuk Jakubét. Éppen, a négy 
bőröndjét adja át a hordárnak. 
Örömmel üdvözöl bennünket. Halk- 
szavú, csendes, mint mindig.

—  Milyen érzés hazajönni . .  
végleg hazajönni?

—  A éra is hiszem el —  vála 
szol. —  De nagyon, nagyon örü
lök.

—  Csak nem serleget hozol a 
hónod alatt? —  kérdi Goda.

—  De azt —  válaszolja Jakube.
• Képzeljék, a fiúk mind nagyon

kedvesen, családiasán búcsúztat 
tak. Mind kijöttek a pályaudvarra 
s ott serleget nyújtottak át ne
kem. Valóban, egész meghatódtam.

—  A vezetőség is elbúcsúztatta?
—  Nem. Amióta eladtak az Új

pestnek, a vezetőségből nem lát
tam senkit. Nem érdemeltem meg 
ezt tőlük í . .

—  Ne búsulj —  vigasztalják 
most már úgysem lesz dolgod ve
lük.

—  Nem? Még tartoznak nekem 
elég helyes kis összeggel. Gondol
tam, nem kérem . . .  de most, hogy 
így kezeltek . . .

—  Biztosan nem tudja még 
mondjuk neki — hogy vasárnap a 
Ferencváros csapatában játszik 
centert. Újpesttől kérték el.

—  Ú gy?! És itthon lesz a mér
kőzés ?

—  Igen.
—  örülök neki. Örülök, hogy 

már játszhatom. A görög-jugo- 
szláv út óta ugyan nem játszót, 
tam, de jó  kondícióban vagyok.

—  Mit vár a jövőtől? Reményei?
— Nem szívesen beszélek. Én 

játszani akarok. Csak annyit 
mondhatok erre, hogy nagyon ró 
zsás színben látom a jövőt. A töb 
bit majd a pályán . . .

Aztán elválunk. Édesapja pedig 
viszi haza Újpestre az új lila-fehér 
centert. . .

Atlétáink is ameri
akarják biztosítani az olim

piai költségek egy részét
Az AÁU-t érdekli a dolog és Dániel Ferris 

táviratban kérte a számbajövő atléták 
eredményeit

— Saját tudósítónktól —

Az olimpiai kiküldetések ügye természetszerűleg elsősorban ér
dekli az egyes szövetségek vezetőit, akik összeköttetéseik felhasz
nálásával is igyekeznek olyan megoldásokat találni, amelyek ver
senyzőik olimpiai szereplését olcsóbbá tehetik és így azt biztosítani 
is hivatottak. Ezért Stankovits Szilárd, a MASz elnöke megkérte 
az Amerikába utazott Minich Jenő dr.-t, hogy nevében lépjen 
érintkezésbe az AAU vezetőivel, hogy

az úszók amerikai túrájához hasonlóan nem lehetne-e az 
atléták részére is néhány amerikai startot biztosítani

és ezzel a kiküldetéseket megkönnyíteni. Ez ellen sportszempontból 
sem emelhető kifogás, mert hiszen be lehetne osztani a versenyek 
egymásutánját úgy, hogy a Newyorktól Los Angelesig vezető út 
távolságban alig hosszabbodna, viszont az időbeli hosszabbodás 
alkalmat adna a versenyzőknek az amerikai kiima megszokására.

Őszintén szólva igen sok reményt nem fűzött a MASz elnöksége 
ehhez a tervhez és azt hitte, hogy az amerikaiak el fogják hárí
tani. Annál nagyobb örömet keltett tegnap Dániel J. Ferrisnek, az 
AAU főtitkárának Stankovits Szilárdhoz érkezett távirata, amely
ben

a túra ügyében való állásfoglalás céljából az olimpiai 
kiküldetésre eséllyel bíró atléták és azok eredményei 

iránt érdeklődik.
A MASz természetesen sürgősen közölni fogja  az olimpiai jelöltek 
névsorát és azt is, hogy legnagyobb részüktől az eddigieket túl
szárnyaló eredmény várható és a szövetség csak ezek elérése esetén 
küldi ki őket.

Hottay polgármester részt 
vesz a kezépblskk mozgal

mában
Közgyűlési tartott 

az Attila
— Telefon jelentésünk —

Miskolc, február 8 .
A miskolci Attila FC, az Attila hí

veinek egyesülete választmányi ülést 
tartott hétfőn, amelyen Hodobay 
Sándor dr. polgármester elnökölt. 
Résztvett az ülésen Zemplény Gusztáv 
dr., az egyesület fővárosi képviselője 
is, aki beszámolt a középblokk meg
alakulásáról és eddigi működéséről. 
Egyben tolmácsolta a középblokk ké
rését Hodobay dr.-hoz, hogy vegyen 
részt a középblokk egyleteinek elnö
keiből alakítandó bizottságban. Hodo
bay dr. örömmel vállalta a felkérést 
és már intézkedett is, hogy^ ezt _az 
elnöki bizottságot péntek estére hív
ják össze Budapestre.

Előzőleg az Attila FC mint szövet
kezet. tartotta közgyűlését _ csekély 
érdeklődés mellett, amit részben a 
hétköznapra és a korai órára lehet 
visszavezetni. A várt viharok el
maradtak, a közgyűlés simán _ folyt 
le. A lemondó Pollák látván főtitkárt 
örökös tiszteletbeli főtitkárrá válasz
tották, az elhunyt Siklóssy Antal já
tékos emlékét pedig jegyzőkönyvben
örökítették meg. A közgyűlés leg
szomorúbb pontja volt a'pénztári je
lentés, amiből meg lehetett állapítani, 
hogy az Attila, deficitje az elmúlt év
ben 2Ó.868 pengőre rúgott. A köz
gyűlés azért elhatározta, hogy _ a 
szövetkezet működését folytatni fogja.

Ezután megválasztották _ a követ
kező vezetőséget: Igazgatók: Zapo- 
toczky Jenő dr., Tamay Gyula es 
Fekete Lajos. F elügyelőb izottsag : 
Rimóczy Lajos dr, elnök, Kray Lajos. 
Hajtsik Imre, Popper Jenő, Kun 
Miklós tagok. Titkár: Meskö László. 
Pályaigazgató: Farkas Dezső. El
lenőr: Abramovies Lajos és Fodor 
Zoltán. Pénztáros: Hoblik Károly.
Főügyész: Gotthilf József dr. Ügyész: 
Kelényi Pál dr. Orvos: Herédy Gyula 
dr., Reiniiz Dezső dr., Silbemiann 
Miksa dr. és Fűrész Jenő djr. Ezen- 
kívül választottak 30 tagú választ
mányt és ugyanakkora sportbizott
ságot.

Visssaamatőrizált játékosok ama
tőrcsapatokban. Müller Gyulát (volt

Terézváros) a TLK-hoz, Kása Kál
mánt (volt Sabaria) a Postásokhoz’ 
Ábraliám Jenőt (volt Bástya) a Sze
gedi TK-hoz igazolták.

Megsemmisítették Kontz István Bé
kési ISE igazolását, mert az igazolás 
a román szövetség kiadása nélkül tör
tént.

Braun, az Egyetértés halija a 
BTK-t választotta új egyesületéül.

Keserves a bíró sorsa. . .  Három 
kiütött fog. Bíró nélkül nem lehet 
játszani. Mégis a híró az, aki csak 
ritkán jut elismeréshez. A BEAC és 
a VIII. kér. SE második csapatainak 
mérkőzésén Bak Bélával történt meg 
a különös baleset: a játék vezetése 
közben a sípot állandóan a szájában 
tartotta és egy véletlenül nokirügott 
labda kiütötte, három fogát.

Bognár és Pulika, a VIII. kér. SE 
két erőssége vasárnap megsérült.

Beteg intézők. Mandik, a BSE és 
Vozik, a BTC intézője beteg.

Űj kapus a KFC-ben, Hete, aTCSC 
volt kapusa a kelenföldieket válasz
totta új egyesületéül.

Csurgó, a KFC csatára beteg
ségének utókezelésére Békéscsa
bán szanatóriumban fekszik.

Suga IV., a BRSC jobbszélsője 
bokahúzódásából felépült és a 
tavaszi szezonban újra sorompó
ba áll.

A KAOE és a MAFC vasárnap 
már bajnokit játszik. Az őszről 
elmaradt bajnoki mérkőzést ját- 
sza le a két csapat. A meces a 
MAFC Bertalan-utcai pályáján 
lesz.

A Postás első csaptának még 
nincs műsora vasárnapra. Előre
láthatólag a Nemzetivel fognak 
játszani a jeles zöld-fehérek.

A BRSC újrafelvételt kért a 
BLASz-tól a március 31-ig eltil
tott M ayer I. játékosa ügyében.

Erősödik az MSC. Kimnach 
TSC a megyeriekhez lépett.

Az UFC új intézője Beck András 
(III . Béesi-út 150.)

A III. kor. TVE vasárnap délután 
5 órakor játékosértekezletet tart.

Az I, kerületi Jóbarát új klúbhe- 
lyh-.j- >: Döbrentey-ntca, Hajdú-ven
déglő.

A Pest.erzsébeti Hunyadi SC klub
helyiséget változtatott. A helyiség. 
Pesterzsébet, Albert-utca és Latino- 
vits-utoa sarok.

Délném etország  csapata 
pom pás ellenfele lenne a 

m a g y a r  vá loga to ttnak , de a 
bajor atlétikát két k lassz is

kü lönb ség  választja  el 
a m ienktől

Miért akar a MASz B a jo ro rszág g al mérkőzni 
Délném etország helyett

■— Saját tudósítónktól —-
Meglehetős feltűnést keltett at

létakörökben az a híradásunk, 
hogy a MASz nemzetközi bizott
sága az elmaradó Berlin— Buda
pest viadal pótlásául és a nemzet
közi vérkeringés felfrissítésére új 
válogatott mérkőzés létrehozásáról 
tárgyal és ez egy Bajorország csa
pata ellen vívandó mérkőzés lenne.

Ha már a Német Birodalom vá
logatottjával mérkőznünk nem le
het, meglehetősen kézenfekvő volt. 
hogy a MASz egy német kerülettel, 
országrésszel lépjen érintkezésbe. 
Erre a célra önként kínálkozott 
Délnémetország, amely szerencsés 
fekvése és a közelmúltban Ausztria 
és Csehszlovákia ellen megvívott 
sikeres mérkőzése révén alkalmas
nak is látszott arra, hogy a kiváló 
magyar atlétagárda ellenfele le- 
gyen,

A MASz nemzetközi bizottsága 
azonban úgy találta, hogy a ma
gyar atlétika jelenlegi nagyhatalmi 
állásában nem teszi helyesen, hogy 
országrészekkel veszi fel a harcot. 
Ezért úgy tervezték, hogy

Délnémetország helyett Ba
jorország

válogatott csapatával keresnek 
összeköttetést. Bizonyára gondol
tak arra is ennél a tervnél, hogy a 
bajor boxolók milyen kiválóan, sőt 
túlkiválóan megállották helyüket a 
magyarokkal szemben. A másik ok 
az volt, hogy a magyar közönség 
bizonyára nem volna kíváncsi egy 
német kerület elleni küzdelemre, 
de egy egész ország ■— B ajoror
szág —  már alkalmasabb partner
nek látszik.

Kénytelenek vagyunk ezzel a hit
tel még a tárgyalások első idősza. 
kában szembeszállni, nehogy ké
sőbb keserű csalódásban legyen 
része a közönségnek és a szövet

ségnek egyaránt. A közönségnek, 
amely hiába várja a jó  nemzetközi 
mérkőzést és a szövetségnek, amely 
már későn győződik meg róla, hogy 
az általa jóakaratúan szervezett 
attrakció senkit sem érdekel.

Tisztában kell lennünk azzal, 
hogy a délnémet kerületet Bajor
országon kívül Würtenberg, Baden 
és Hessen alkotja és ezek az utób
biak területileg ugyan nem, de at
létikában lényegesen nagyobbak 
Bajorországnál. Hiszen ide esik 
Frankfurt, Stuttgart, Darmstadt, 
Freiburg, amelyek a német atlé
tika régi várai.

Még feltűnőbb a különbség, ha a 
legjobb délnémet és a legjobb ba
jor eredményeket vizsgáljuk, ame
lyek a legbiztosabb összehasonlí
tási alapot nyújtják az erőviszo
nyokat illetőleg.

Megállapítható, hogy a délnéme
tek néhány valóban elsőrangú erő
vel rendelkeznék. Ilyen sprinten a 
frankfurti Geerling és Eídracher 
(utóbbi 10.3-at is futott már 100 
méterre), 400-on az európai rang
listán Barsi előtt második Metz- 
ner, a 4 percen belüli 1500-as 
Schügen, a 15:04-et is futott 
5000-es Helber, az olimpiai helye
zett súlydobó Ubler stb. Ezek Ba
jorország csapatából, Übler kivéte
lével, mind hiányoznának. Dê  hogy 
érzékelni tudjuk a '-ülönbséget a 
délnémet és a bajor válogatott at
létacsapat erőkülönbsége között, az 
alábbiakban felsoroljuk a tavalyi 
legjobb délnémet eredményeket, 
zárójelben a két legjobb bajort. A  
két listának csak itt-ott van azo
nos embere.

100 m: Eídracher 10.7, Geerling 
10.7' (Drentwett 10.9, X  11-en fe
lül). —  %oq ni: Geerling 21.6, Neu
mann 21.7 (Drentwett 22.5, X



6
22.6-on felül).. —- 400 m : Metzner 
48.2, Neh'o 49 (bajorok 51.2-en fe 

jü l) . —  800 m : Paul 1 :574, Stepp 
1:58  (Ábel 1:58.4, X  l:59.4-en fe
lül). —  1500 m : Schilgen 3:59.2,
Rath 4:03  (4 :ll-e n  felül). —  5000 
m : Helber 1. 15:19, Schilgen
15:26 (Kapp 15:49.2 és X  15:54-en 
felül). —  110 m gát: Welscher 15, 
Sack 15.8 (Meisenberger 16.3, 
Lösch 16.4). —  Magasugrás: Brod- 
beck 182, Flister 181 (178-on
alul). —  Távolugrás: Dürr 714, 
K iefer 714 (Kopp 707, 688-on 
alul). —  Rúdugrás: Reeg 388,
Speck 363 (340-en alul). —  Súly
dobás: Schneider 15.39, Übler
15.29 (Übler 15.29, Kulzer 13.97). 
—  Diszkoszvetés: Rödl 43.65,
Buchbeister 41-55 (Rödl 43.65, F'i- 
scher 41.50). —  Gerely vetés:
Barth 60.45, Demetz 58.77 (Win- 
ter 56.86 és X  55.70-en alul).

Mint látható, a bajor csapat 
Ausztriánál egy klasszissá^ gyen
gébb. Ilyen ellenfelet keresünk?

Elsőrangú verseny lesz az M l  
idénynyüó meze! futása

Kelen, Hevele, Szilágyi, 
Sárvári, Simon stb. 

nevezett
—  Saját tudósítónktól —

Február 14-én megkezdődnek a 
mezei verseny ek. Az idén is az MTK 
az úttörő, de a múlttal ellentétben 
most nemcsak a kezdőket, hanem a 
juniorokat, sőt az elsőosztályú ver
senyzőket is szóhoz juttatja. Ezért 
láthatjuk mindjárt az év első. verse
nyén Kelent, Heveiét és az MTK szí
neiben először induló Szilágyit az in
dulásnál. Kilenc egyesület 143 ver
senyzőt nevezett és bizony a rövid 
távon elég nehéz lesz a beérkezők 
pontos sorrendjét megállapítani.

Teljes bajnokjelölt csapatát indítja 
a Vasas, az ESC és az MTK, ugyan
csak legjobbjaival áll ki a BBTE és 
a Miskolci VSC, míg az MTE egy 
régi sérelem, a MAC a korai termi
nus miatt nem indít csapatot. Az 
UTE csak a kezdőkhöz száll he, de 
ott az egész télen nagy ambícióval 
dolgozó Sárvárival. Örvendetes a 
BSE és PSC jelentkezése, de hiányoz
nak a főiskolások. — A kezdő és 
I. osztályú ötös és junior 10-es csa
patversenyre az alábbi nevezések ér
keztek:

BSE 11 (kezdő, junior, I. o.), MVSC 
7 (X o.) (Puhl, Besznyák, Fodor), 
MTK 27 (kezdő, junior, X o.) (Szi
lágyi, Simon, Ferihegyi, Ács. Vég
vári, Tuza), Pestújhelyi SC 7 (kezdő), 
ESC 51 (kezdő, junior, X o.) (Eper, 
Galambos, Majorosi, Hegedűs, Gé- 
gény, Belbázi), Soroksári AC 11 (kez
dő, junior, X o.) (Hevele, Eisricb, 
Ekrich), UTE 9 (kezdő) (Sárvári),, 
BBTE 15 (junior és X o.) (Verbőczi, 
Piros, Benke), Vasas 22 (kezdő, ju
nior, X o.) (Kelen, Prohászka, Ger
gely, Xendvai, Balogh, Biró).

A verseny a rákosi gyakorlótéren 
lesz vasárnap délelőtt 11 órakor 5 
km-es távon.

Uj amerikai rekordot állított fel 
15 mérföldön (24.105 m) Paul de 
Brayn, az Amerikában élő német ma- 
rathóni bajnok. A régi rekordot 1919 
óta Pores tartotta 1:23:24.2 mp-el, 
az új rekord 1:22:55 mp. — Még ez 
is elég gyenge, mert a világrekordot 
Appleby 1:20:04.4 mp-el tartja és 
Marttelin 25 km-es rekordja 
(1:22:28.8) 16 mérföldre átszámítva 
még ennél is jobb.

Papp György a bét minden napján 
csinál valami edző munkát. Eljár tor
nára, szorgalmasan mezeizik és két
szer hetenként úszik is. A  mezei baj
nokságban a hosszú szünetre való te
kintettel ugyan még nem áll ki, de 
az első pályaversenyeken már ott 
fogjuk látni a magyar 5000-es és 
3000-es rekordert. Kívüle különösen a 
volt ifjúsági Csiky és Vass szolgal
máé a mezőn a zöld-fehér csapatból.

F~ úhegyj Frigyes, az MTK kitűnő 
képességű távfutója hosszabb belgrádi 
tartózkodása után újra Budapestre 
költözött Az MTK mezei csapatának 
jó/ jön ez az erősödés.

StÜusfilm-bemutató lesz az FTC 
atlétái részére szerdán este 7 ,órakor 
a Testnevelési Főiskola film-előadó
termében.

* Bolondestély a Vigadóban. A  ha
gyományhoz híven az idén is lesz a 
Pesti. Vigadó összes termeiben feb
ruár 9-én, kedden, farsang utolsó 
napján fényes álarcos jelmezes bú- 
felejtő bolondestóly. Különös érde
kessége lesz az idén a rumba-tánc- 
verseny fényes díjakkal, szakértő 
^üri vezetése mellett. Kedvezményes 
jegyek néhány nagyobb dohánytőzs
dében és az Ezermester-bazárban 
(Jóasef-körút 17) vásárolhatók.

& *«***** , mS»eCH

Az olasz-magyar válogatott 
birkózó mérkőzést április 9-én 

szeretné megrendezni 
a szövetség

A  m agya r  vá logatott csa
pat részt vesz a négy nem

zet m érkőzésén  
Stockholm ban

— Saját tudósítónktól —
A birkózók szombati közgyűlését 

előkészítő tanácsülést tegnap este tar
totta meg a szövetség. Az adminisz
tratív jelentéseket minden hozzászó
lás nélkül vette tudomásul a tanács. 
Hasonlóképpen a prágai és pozsonyi 
szereplésről szóló jelentést is. Nagy 
örömmel vette tudomásul a tanács, 
hogy a szövetség nemzetközi ügyei
nek intézője, Sziebert Imre társelnök 
az olasz szövetséggel máris érintke
zésbe lépett és azt javasolta, hogy

a soron levő olasz-magyar válo
gatott mérkőzést április 9-én ren
dezzék meg Budapesten. Ezt meg
előzőleg az MBSz elfogadja a svéd 
szövetség baráti meghívását és 
március hó folyamán résztvesz a 
négy nemzet mérkőzésén Stock

holmban.
Erre a versenyre a svédek a magya
rokon kívül a németeket és észteket 
hívták meg. A csapat kijelölése vé
gett válogatott keretet állít fel a szö
vetség, amelybe Gyarmati (Testvéri
ség), Imrei UTE, Zombory II. MAC, 
Tasnády MAC, Fehér J. FTC, Széli 
HAC, Tóth UTE, Beke UTE, Kár
páti UTE, Ambrus dr. MAC, Zom- 
bory I. MAC, Hegedűs (Bp. Vasutas), 
Kamarás HAC, Tunyoghy FTC, Ma
rót; (Törekvés), Pető HAC, Papp dr. 
MAC, Fekete (Postás), Tarányi MTE, 
Badó FTC, Varga BSzKRT és Hor- 
Ii-mg UTE kapott meghívást.

Letárgyalta a tanács a Kaposvári 
Turul fellebbezését, amelyet a nyu
gati kerületi csapatbajnoki mérkőzés
ből való törlése miatt adott be. A 
tanács a kaposváriak óvását elutasí
totta és így a Székesfehérvári ARAK 
kerül össze a legközelebbi fordulóiban 
a Pécs; AC csapatával.

A  közgyűlést szombaton este 7 óra
kor tartja meg a szövetség a Szövet
ségi Ház nagy tanácstermében. Az 
előjelekből ítélve a közgyűlés teljesen 
síma lefolyású lesz és a hivatalos lista 
győzelmével ér majd véget.

A M E S z-V E O  m egala
kította a tisztikarát

— Saját tudósítónktól —
A VEO végrehajtó bizottsága teg

nap terjesztette a MESz igazgató
sága elé tisztikarának névsorát, ame
lyet az evezősszövetség igazgatósága 
az alapszabályok értelmében első íz
ben öt esztendőre nevezett ki. A 
tisztikar a következő': elnök: Gaupp 
József (BCsEE), alelnök: Weiser
Béla (MSzE) és Fodor István 
(BCsEE), ‘ titkár: Oszmann Elemér
(MSzE), szaktanácsadó: Kéméndy
Ernő (BCsEE), jegyző: Iványi Sán
dor (MSzE), ellenőr: Zakariás Ár
pád (MSzE), túraintéző: Bakty Lajos 
(BCsEE), versenyintéző: Zoltán Béla 
(BCsEE). A második szaktanácsadói, 
valamint második jegyzői tisztséget 
még nem töltötték be. A szövetség 
igazgatóságában az alosztályt az el
nök, a két alelnök és titkár mellett 
még két tag, Bodor Géza dr. és Zol
tán Béla képviseli.

A végrehajtóbizottságban beszá
moltak az alosztály eddigi sportmű
ködéséről. A  jelenleg edzésben levő 
54 evezős közül a szövetségi verse
nyekre nyolcast, négyest, dnblót és 
szkiffet állít majd ki az alosztály. A 
versenyzéshez szükséges hajók — 
hála a szövetség megértő támogatá
sának — részben már az alosztály 
birtokában vannak, részben pedig 
most szerzik be azokat. Ezeken kívül 
még a vándorevezős tömegek ked
venc hajótipusában, a kétpárevezős 
hajókban is indulnak majd az alosz
tály tagjai a versenyeken.

A szervezéssel kapcsolatos sürgős 
teendők elvégzésére az alosztály csü
törtökön este 9 órakor tartja meg 
legközelebbi ülését a MESz hivata
los helyiségében.

NŐK SPORTJA
A  japán  nők  
az atlé tikában

1931-ben elért legfőbb japán női atlétikai 
eredm ények
Japán női atlétikai rekordok

— Saját tudósítónktól —

Tashihiko Morita, lapunk te
jeiéi tudósítója érdekes beszá

molót küldött a japán női atléti
káról. 1931-ben a japán nők által 
elért legjobb eredményeket és a 
japán női atlétikai rekordokat 
tartalmazza ez a beszámoló. Sok 
szót nem is szükséges hozzájuk 
fűzni, —  beszélnek a számszerű 
eredmények önmagukért.

úgy látszik, hogy Hitominak, 
az elhunyt japán távolugró és 
síkfutó világbajnoknőnek máris 
akadt utóda. Watanabe ez az új 
csillag, aki 1931-ben 100 méteren 
12.4-et futott (Hitomi legjobb 
ideje volt 12.2> és távolugrásban 
5.50 méter (Hitomi világrekordja 
5.98 m.) volt a legjobb,, eredmé
nye, egyben ez az 1931-es legjobb 
japán női távolugró eredmény is. 
Világviszonylatban is nagyon jó 
Nakanisi ideje 80 méteres gát
futásban, 12.4 (a világrekord 
12.2!). Külön érdekessége a ja 
pán női atlétikának a hármas
ugrás, amelyben épp úgy indul
nak bajnokságokon, mint a többi 
atlétikai számokban, különös pe
dig ez azért, mert az atlétikának 
ezt az ágát Japánon kívül sehol 
sem űzik a nők. De lássuk a rész
letes eredményeket:
1931-ben elért legjobb eredmények:
100 m. (Átlag: 1931-ben 12.98,
1930-ban 13.06, világrekord: 12).

1. S. Watanabe
2. A. Tutikura
3. M, Nakanisi

12.4
12.9
12.9

200 m. (Á tlag: 1931-ben 27.67,
1930-ban 27.33, világrekord: 24.7 

Hitomi!)
1. K. Kajima
2. M. Arako
3. S. Watanabe

27
27
27.2

800 m. (Átlag: 1931-ben 2:40.08, 
1930-ban 2:50.47, világrekord:

2:16.4)
1. ü. Maki
2. A. Tanaka
3. T. Naitoo

2:36.6
2:37.4
2:37.6

80 m gátfutás. (Átlag 1931-ben 
14-3, 1930-ban 15.5, világrekord: 

12.2)
1. Jí. Nakanisi
2. Y. Muraoka
3. M. Yamaguti

12.4 !
12.9
13.6

Magasugrás (Átlag: 1931-ben 140.7, 
1930-ban 138.2, világrekord: 160.5)

1. K. Noguti
2. Y. Hirohasi
3. Y. Sagara

146
146
143

Távolugrás (Átlag: 1931-ben 5.5, 
1930-ban 5.108, világrekord: 5.98 

Hitomi!)
1. S. Watanabe
2. A. Tutikura
3. Y. Yuasa

5.50
5.25
5.16

Hármasugrás (Átlag: 1931-ben
10.598,1930-ban 10.297, világrekord 

nincs)
1. T. Koomoto
2. G. Rinsi
3. A. Tanaka

11.03
10.96
10.96

Diszkosz (Átlag: 1931-ben 27.941, 
1930-ben 27.310, világrekord:

39.62)
1. M. Isizu
2. Y. Oota
3. T. Sinozaki

34.32
32.45
28.60

Súlydobás (Átlag: 1931-ben 8.940, 
1930-ban 8.598, világrekord:

13.70)
1. M. Isizu 9.85
2. M. Sakata 9.82
3. S. Kotani 9.55

Gerely (Á tlag: 1931-ben 27.701, 
1930-ban 27.039, világrekord:

42.24)
1. M. Sinpo 34.82
2. N. Simizu 29.24
3. T. Miyakáv 28.78
Síkfutás:
Japán női atlétikai rekordok,

50 m 6.4 Hitomi, Tokio, 1927 
100 m 12.2 Hitomi, Oosaka, 1928

200 m 24-7 Hitomi, Tokio, 1929 
800 m 2:36.6 Maki, Tokio, 1931

Gátfutás:
80 m 12.4 Nakanisi, Tokio, 1931.
Staféta:
4x50 m 25.5 Josi-taisen, Tokio, 

1929.
4x100 m 51.6 L. A . C., Tokio, 

1929.
4x200 m 1:57.8 Yodanomizu Ko- 

jo, Yosino, 1927.
Magasugrás:
I m 46 Noguti, Tokio, 1931.

Sagara
Távolugrás:
5 m 98 Hitomi, Ooosaka 1928. 

(Világrekord!)
Hármasugrás:
II  m 16 Hasimoto, Tokio, 1926.
Súly dobás: ■
9 m 85 Isizu, Tokio, 1931.
Gerely:
34 m 82 Simpo, Tokio, 1931.

Végignézünk ezen a listán és 
egy kicsit el lehet gondolkoz
nunk. —  Japán nő! Gondolatban

magunk elé idézzük a japán nő 
képét, úgy, ahogy az bennünk él: 
kicsi, törékeny, finom, talán még 
a szellő is elfújhatná. Egyné
hány évvel ezelőtt még talán nem 
is tudta, hogy valahol, távol nyu
gaton szabad, erős asszonyok él
nek, akik sportolnak és versenye
ken indulnak. Ma pedig az a hely
zet, hogy ezeknek a nyugati nők
nek félelmetes vetélytársaivá let
tek a japán nők. Bámulatos aka
raterő és kitartás kellett ahhoz, 
hogy ezt elérjék. Érdekes kis ap
róság: Azt mondják, hogy átlag 
5 centit nőtt a japán nő, mióta 
sportol.

Nálunk pedig, magyaroknál mi 
a helyzet? Női atlétika! Nincs en
nél sivárabb terület! Összesen há
rom klub foglalkozik női atlétiká
val: az MTE, TFSC és az FTC  —  
no de ezt is inkább hagyjuk. Évek 
óta semmi, de semmi nem törté
nik ezen a téren nálunk. Egész 
biztos, hogy vannak egynéhányan, 
akik erre azt mondják, hogy hát 
„kérem, ha a nők nem atlétizál- 
nak, akkor mi sem csinálhatunk 
semmit” . Ez pedig nem igaz. Mert 
ha a MASz kiírná a bajnokságo
kat a női atlétikában is, akkor 
egyszeriben lenne egy egész sereg 
klub, amely szívesen megszervezné 
a maga külön női atlétikai szak
osztályát, mert hisz már előfor
dult a világtörténelemben, hogy 
nő is szerzett klubjának azokból a 
hőn áhított babérokból egy pár 
levélkét. És a dicsőség akkor sem, 
megvetendő, ha azt véletlenül nő 
is szerzi.

Az urak ott fenn a MASz-ban
egy kicsit elgondolkozhatnak eze
ken a dolgokon és nem ártana az 
ügynek, ha példát vennének japán 
kollégáiktól.

Kedd, 1932 február 9.

f H Ó S P O R T S
Hóvihar miatt elmaradtak 

a bobversenyek tegnap Laké Piacidban
—  Távirati jelentésünk

Hétfőn kellett volna megkezdeni a 
kettes bobversenyeket a téli olimpián. 
Ezeket az előfutamokat azonban nem 
tudták megtartani, mert olyan erős 
hóvihar volt, hogy a hófúvások miatt 
lehetetlen volt felszállítani a bobokat. 
Az előfutamok elmaradása kellemet
len ugyan, de a havazás mégis nagy 
örömei keltett, mert a friss hó így 
jobban befedi a pálya jéggé fagyott 
altalaját, ami eddig a legtöbb bal
esetet okozta.

Ha az időjárás megjavul, a kettős 
bob előfutamait ma bonyolítják le.

A sorsolás a németekre nézve kedve
zően ütött ki. A Kilián—Huber né
met világbajnok pár sorrendben ha
todiknak indul a Deutschland 1. bob
bal, míg a Huth—Ludvig német pár 
a Deutschland 11.-vel utolsónak star
tol. A bobokat sorrendben a lmvetke- 
zőkép indítják: Amerika /., Olasz
ország I., Románia, Belgium 
Svájc I., Németország Franciaor
szág, Ausztria, Amerika II., Olaszor
szág II ; Belgium II., Svájc II. és Né
metország II,

A  besztercebányai TV. nemzetközi 
síverseny kiváló sikert hozott. Több, 
mint 120 versenyző indult és a ver
senyeket nagyszámú közönség nézte 
végig. Az eredmények közül kiemel
kedik a norvég Uhland 42 és fél mé
teres sáncrekordja. Szlovenszkó baj
nokságát a besztercebányai Dano 
nyerte. 18 km futás I. o.: 1. Berg- 
hauer KV Vclká 1:32:56 mp, 2. Bretl 
HDV Spindelmühle 1:33:45, 3. Hilcser 
LZK Prága 1:41:59 mp. — II. o,: 1. 
Hrabal VS Prága 1:39:09, 2. Dano
SK Besztercebánya 1:40:55, 3. Záhor 
SK Pozsony 1:44:06. — 8 km futás 
III. o.: 1. Büdzsék SK Tátra 58:54 
mp, 2. Neu SK Besztercebánya 
1:03:14 mp, 3. Plastyik SK Pozsony 
1:04:38 mp. — 5 km hölgyek: 1.
Friedlender—Ha vélné LZK Prága
45:23 mp, 2. Dano Manya SK Besz

tercebánya 51:18 mp, 3. Bacsányiné 
Dobsina 58:47 mp. —  Szlovenszkó 
kombinált bajnoksága: 1. Dano SK
Besztercebánya 386.3 pont, 2. Gregor 
SK Besztercebánya 369.7 pont, 3. 
Záhor SK Pozsony 280.5 pont. — Ug
rás: Versenyen Mvül Uhland norvég 
40 és 42 és fél m ugrással. — I. o.: 
1. Breth Spindelmühle 28—29, 2.
Peoh LZK Prága 31x—32, 3. Wolf SK 
Reicheniberg 26.5—31x. — II. o.: 1. 
Berghauer KV Velká 26—28, 2. Doh- 
nálek Körmöcbánya 24— 27.

Baierisch Zellben kitünően sikerült 
síversenyt rendeztek, a futásban 200, 
az ugrásban 116 ( I) résztvevővel. A 
futóversenyt a sokszoros német baj
nok, Gustav Müller nyerte, aki a lő 
km-es távot 1:03:23 mp alatt tette 
meg. Ugrásban Kratzer 223.8 ponttal, 
40 és 30 méteres ugrásokkal lett első.

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

A usztriában:.
Rax-Schneeberg: 75 cm, Schmittenhöhe— Zell am S ee: 80— 20 

cm, Kanzelhöhe: 40— 50 cm, Arlberg: 15— 50 cm, M alln itz: 50 cm, 
Kitzbühel: 25 cm, Arthurhaus: 70— 110 cm.

Svájcban:
Árosa: 60— 80 cm, Davos: 60— 100 cm, K losters: 50— 100 cm, 

M iirren: 15.—40 cm, Pontresina: 30— 100 cm, St. M oritz: 30— 50 
cm , Zermatt; 5— 35 cm.
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A német síbajnokság nevezési 
zárlata február 8-án járt le. Eddig 
271 nevezés érkezett, vagyis két
szer .annyi, mint a múlt évben. A
16,2 kilométeres sífutásra 153-ar 
neveztek s ennek a versenync 
színhelye február 12-én Schreiber- 
hau lesz. A Himmelsgrund-sáncon 
lebonyolítandó síugrásra 138 ver
senyző nevezett, az 50 kilométeres 
sífutásban pedig 80 futó indul. A 
stafétaversenyben 11 egyesület 
résztvétele biztosított s az első íz
ben lebonyolítandó hölgy lesikló- 
versenyre 43 nevezés érkezett.

A Miskolci Turista Egylet Bánkú
in  rendezte 1<2 fok hidegben 9 km-es 
távon idei síversenyét. A csapatver
seny eredménye: 1. MTE diósgyőri 
osztálya I. csapata (Gitta, Mick, Pla- 
venszky, Müller, Tóth) 4 óra 43 p 7 
mPi 2. MTE miskolci osztálya 4:44.29, 
3' MTE diósgyőri osztálya II. csapa- 
ta.. Egyéni versenyben: 1. Matusko- 
'áts Lóránt 45.11, 2 . Gitta József 
51.08, 3. Végh Ferenc 51.51, 4. Leszik 
52;03, 5. Balányi 55.03, 6. Mick 56.12. 
fjúsági verseny befutója: 1. Müller 
55-Í2, 2. Tóth 59.35, 3. Domkó 60.53.

^ E E G K ö

Néhány problém a a jég* 
sportok  életéből

— Saját tudósítónktól

Szombat-vasárnap élénk élet 
volt a jégsportokban. Osztrák
magyar gyorskoresolyázás és 
nemzetközi műkorcsoiyázás volt 
műsoron és a BBTE— BKE meccs, 
mely ugyan formájánál fogva nem 
esik teljes súllyal a latba, de 
amelyik mégsem nélkülözött min
den jelentőséget.

Ha erre a három eseményre 
visszapillantunk, néhány megálla
pítást kell tennünk.

pontszámokat pedig 
de ezekbe az utóbb 

betekintést kellis

Van mar
gyorskorcsolyázó rekordunk. 

5°0 m: 63.8 mp, '-■ u.,.o i„p, tartja: Hlavay
n $í. A rekord nem valami fé  
2̂/es, de •— nem rossz. Elvégre 

„ f f  szabad elfelejteni, hogy az 
“f  méteres táv első hitelesített 

Magrekordja ennél az időnél cso,k 
•S mp-cel volt jobb, viszont a mi 

,.olQVeink még csak most kezdenek 
°ŝ zeMolegedni a hosszú korcsolya
°kozta rejtelmekkel. Ennek elle

A gyors- 
korcsolyázásban

szenvedett súlyos vereség az első 
pillanatban szinte érthetetlennek, 
megmagyarázhatatlannak tűnt fel.
Magyarázat azonban —  mégpedig 
helytálló magyarázat —  bőven 
akad erre a kiábrándító kudarcra.

Eltekintve attól, hogy az oszt
rák gyorskorcsolyázósport jelen
leg tényleg előttünk jár még, bi
zonyos szervi hibákra kell rá
mutatnunk, melyek a vereség sú
lyosságának előidézői voltak. 
Ezek között a hibák közt okvet
lenül az első helyet az foglalja el, 
hogy a magyar gyorskorcsolyá
zóknak nincsen szakértő edzőjük, 
tréningvezetőjük. A BKE gyors- 
korcsolyázó szakosztályának ki
váló vezetőit nagyrabecsüljük, de 
közülük egyik sem „tréner” , 
pláne nem modern tréner, aki 
nemcsak hogy tökéletesen tisztá
ban van, hanem tanítani is tudja 

helyes stílust. Ez egy. Másod-

re azt hisszük, hogy az első ma
gyar rekord hamarosan meg fog  
javulni.  ̂ a  d0i0g ugyanis úgy áll, 
l°9V Becsben is a műkorcsolyázó 
nyék azok, akik rakásra döntöge- 

I rekordokat. Landbeck és Ho- 
°Msky példája nyomán, most végre 
evitzky Piri,, a volt magyar mű- 
0resolyázó bajnoknő is hosszúkor- 

Jjuyát kötött. Háromszor már a 
je9en is volt s elég jól futott. A 
^9U]abb magyar gyorskorcsolyázó 
ekord megdöntése tehát rövidesen 

esedékes lesz. Vagy Levitzky, vagy 
’-’Tf^i gárda" tagjai (Hlavay Ér- 
wk) közül valaki révén, de 

^marosan

A Wiener EV most szn ia lnn  
K  vasárnap Budapesten játszik

— Saját tudósítónktól —
nan +̂ LE rövid tárgyalás után teg- 
a t-, ê on útján megegyezést kötött 

C3WTes osztrák jéghokkibajnok 
Eislaufvereinnel s ennek a 

^ f^^Podásak értelmében a WEV  
w  }  epombaton és vasárnap Buda- 
tn&Jy J °9  mérkőzni. A szombati 

e,Kre ®ste 7 órakor, a vasár- 
PWS. délelőtt 11 órakor kerül sor. 

.„A  ̂ érkőzés lekötését örömmel kö 
jí hiszen az idei évad eddig
Vff í lt>kKil'-'se.mónyekben olyan szegény 
n ’ még soha, mert az eddigi 
vs1. ,közi mérkőzések még a meg- 

olőtt valami akadályon 
vesín nélkül hajótörést szen-

A Wiener EV budapesti sze- 
m®ltán előzi meg nagy ér- 

•> mert a bécsiek csapata az 
tecin-al  olsÓklasszist képviseli. Ér- 

SUl*k szerint abban az irányban 
milL n<!Tí1 történt döntés, hogy a BKE 
dni 4 összeállításban veszi fel a küz- 

osztrák bajnokcsapat ellon, 
t U r  ha a b r TE és az FTC túrája 
nnZ. meFvalósul — aligha lesz 
á/iA a í útékosválaszték. Reméljük, 
J V . «  bécsiek ellen sikerül a BKE- 

erős csapatot kiállítani, 
l-Z* mindenképpen kívánatos volna, 

a Wiener EV ellen tisztességes 
eredményt érjünk el.

szór: a magyar gyorskorcsolyázó- 
gárda túlnyomó többségének fo 
galma sincs arról, hogy mi az a 
„tréningbeosztás’’ , „edzés” , „kon- 
dicióbahozás” , „kondiciótartás” .
Ezek az irányelvek az atlétikában 
s újabban az úszásban is szinte 
tudományos nívóra fejlődtek s az 
azokban rejlő előnyöket ezekben a 
sportágakban igyekeznek- is minél 
tökéletesebben kihasználni. A 
gyorskorcsolyázásban ezek a fo 
galmak még teljesen primitív 
alakban élnek. S ez a hiányosság 
volt a legfőbb oka annak, hogy —- 
noha a múlt szombat-vasárnapi 
időjárás (a bajnokság két nap
ján) kedvezőtlenebb volt, mint az 
osztrák-magyar mérkőzés idő
járása —  a magyar futók ered
ményei közül csak három volt 
jobb a bajnoki, versenyen elért 
eredménynél, a többi pedig jelen
tősen rosszabb. A magyar gárda 
formábahozása tehát erre a nagy
fontosságú versenyre nem, sike
rült, de nem is sikerülhetett, mert 
senki sem akadt, aki idevágóan 
útbaigazítást adhatott volna.

Ennek a hibának a leküzdése —  
minden tekintetben megfelelő edzó 
szerződtetése —  jelenleg anyagi 
akadályokba ütközik. Addig is 
azonban oda kellene hatni a gyors- 
korcsolyázók vezetőinek, hogy a 
versenyzők maguk foglalkozzanak 
behatóbban, okszerűbben és rend
szeresebben saját magukkal, saját 
előrehaladásuk ellenőrzésével.

Az osztrák-magyar mérkőzés 
rendezési hibáiról már szóltunk. 
Reméljük, hogy ezek a hibák csak 
a kezdet nehezen elkerülhető zök
kenői voltak s legközelebb a ma
gyar közönség (melyet nehéz 
meghódítani s még nehezebb 
megtartani) már hibátlan rende
zést kap a gyorskorcsolyázásban
is.

nyos más 
„lehetőleg” , 
említettekbe 
engedni.

A  betekintésben nem is volt 
hiba, a pontszámok publikálásá
ban azonban igen, mert ez egyál- 
taldban nem történt meg.

Ennyit a szabályokról. A többi, 
amit mondanunk kell, az, ami a 
tulajdonképpeni „furcsa” . Furcsa 
ugyanis az, hogy a végeredményt 
este hatra vagy fél hétre^kiszá
mítják, viszont a „bankett”  ^meg
kezdéséig hét lakat ala zárják. 
Tessék csak elképzelni, lm mond
juk egy tenisz- vagy vívó- vagy 
akármilyen más versenyen a bíró 
néma csendben jegyezgetne maga 
előtt s aztán, amikor a. verseny 
befejeződik, azt mondaná, hogy 
no most tessék csak szépen haza
menni, majd este, a vacsora előtt 
megmondom, hogy Kehxling 6:2, 
6:3-ra verte vagy ugyanennyire 
kikapott Menzeltől. . .  A  tenisz- 
bíró abban a pillanatban, amint 
az eredmény nyilvánvalóvá válik, 
közli az eredményt. Tehát közvet
lenül az után, ahogy a labda a 
pályán földet é r t . . .  A  műkorcso- 
lyásásban ez nem megy ilyen 
gyorsan. Ott előbb számítani, kell. 
Rendben van. De hogy amikor 
már kiszámították, leellenőrizték, 
aláírták, hitelesítették az ered
ményt, hogy akkor miért nem le
het azt mindjárt publikálni is — 
erre kíváncsian várnánk feleletet.

A sport egyik nélkülözhetetlen 
tényezője az eredményért valóság, 
ami a küzdelmet s a küzdelem 
végső kimenetelét juttatja kifeje
zésre. Itt nem ajánlatos a feles
leges késedelmeskedés, pláne ak
kor nem, amikor a késedelmeske
dés után sem lesz nyilvánvalóvá 
az eredményhirdetéskor a szabá
lyokban előírt, részletezett ered
mény.

G rafsiröm  váratlanul m égis 
elindult a  téli olim pia férfi 
m ű korcsolyázó  bajnoki ver

senyében, de a  biztosan vezető
K a r i Schaierre

leh el veszélyes
A z isk ola  után a kanadai^ 

W iison a m ásodik , az am eri
ka i Turaer a  harm adik  hely

K an ad a  vezet a  jég- 
h o kki feaisiokság 

első fordulója tatán
Laké Piacid, február 8.

A vasárnapesti program utolsó 
pontja a jéghokkibajnokság első 
fordulójának utolsó mérkőzése 
az USA— Németország mérkőzés 
volt.

USA— Németország 7:0 
(3 :0 , 2:0, 2 :0)

A németek az első harmadban 
három perc alatt három gólt 
kaptak s ezzel a hátránnyal már 
nem tudtak többé az ameriakaiak 
egyenrangú ellenfelévé válni.

A jéghokkibajnokság első for
dulója után, tehát azután, hogy 
a négy résztvevő egyszer már 
mindegyik ellenfelével szemben
álló a táblázat képe ez:

Távirati jelentésünk
Hétfőn délelőtt megkezdődött a 

férfi műkorcsolyázás,

A  l é g k o k k i b a n
a BBTE barátságos alapon meg
verte a BKE-t. Ez örvendetes 
(mert azt jelenti, hogy a BKE-n 
kívül is van jéghokki-élet) és szo
morú (mert azt jelenti, hogy a 
legnagyobb lehetőségekkel rendel
kező BKE nem használja ki adott 
lehetőségeit). Az eredmény ör 
vendetes és szomorú részéből al
kalmasint nagyarányú rendszer
változás fog kihajtani. A BEE  
eszközöket fog  keresni, hogy emu 
nens érdekeit védje (hogy első
sorban saját gárdáját^ nevelje, 
fejlessze, juttassa edzési _ alkalom
hoz) .s a magyar jéghokkisport jö 
vőjének alakulása attól függ, 
hogy a m űjég tulajdonos BKE mi 
lyen megoldást fog  választani. A  
magyar jéghokkisport érdekében 
az áll, hogy ebben a kérdésben 
olyan megegyezés jö jjön  létre, 
mely tiszteletben tartja a leg
nagyobb magyar korcsolyázóegy
let érdekeit, de nem öli meg az 
egészséges rivalizáció lehetősé
geit.

A három jégsportágban tehát.—  
mint látható —  adódnak ldsebb- 
nagyobb, súlyosabb vagy jelenték
telenebb problémák. Ezek a prob
lémák, amik éppen most merültek 
fel, nagyobbrészt nem a legkelle
mesebbek. De éppen azért kellene 
gyorsan és jó l túljutni rajtuk.

Kanada 
USA 
Németo. 

4. Lengyelo.

3 3 —  
3 2 —  
3 1 —  
3 --------

15:2 6 
12:3 4 

3:12 2 
2:15 0

Az elsőség kérdése tehát még 
nem dőlt el, mert ha a második 
fordulóban Kanada veszt az USA 
ellen, akkor a két favorit közt 
alkalmasint a gólarány fog dön
teni az olimpiai bajnokság sor
sáról.

melynek startjánál —  nagy meg
lepetésre —  Gillis Grafström,  ̂az 
exvilágbajnok és kétszeres olim
piai bajnok is megjelent. A  má
sodik esemény már nem számított 
meglepetésnek: az történt ugyan
is, hogy Grafström meglehetősen 
rosszul futott s noha az iskola
futás eredményét csak becsléssel 
lehetett megállapítani, annyi biz
tos, hogy az osztrák Kari Scháfer 
elsőségét Grafström már nem fe
nyegetheti. Grafström figuráit 
eirajzolta, gyakorlatainak tenge
lye ferde volt. A  svéd bajnok az
zal mentette magát, hogy ismere
tes sérülése miatt szédült a ver
seny alatt. Schafer szokott jo  
formáját futotta ld az iskolagya
korlatok során s biztosan vezet. 
Meglepő jó l futott a kanadai 
Wilson, akit a második hely vá
rományosának tartanak. Az ame
rikai Turner is feltűnő jó l sze
repelt, úgyhogy helyezési esélyei 
vannak.

A szabadkorcsolyázásra este 
negyed 9 órakor (európai időszá
mítás szerint tehát éjfél után) 
kerül sor. Az érdeklődés nagy.

J a f f e e  a ÍÖ.OÖO méteres 
gyorskorcsolyázó bafmok

Az olimpiai gyorkorcsolyázó- 
verseny utolsó számát, a 10.000 
méteres versenyt a dühöngő hó
vihar ellenére megtartották. A  
megismételt előfutamok alapján 
megtartott döntőben Irwing Jnf- 
fee, az 5000 méteres bajnok sze
rezte meg a győzelmet.

10.000 méter döntő: 1. J a ffe
USA 19:13.6, 2. I. Ballangrud
Norvégia, 3. Stack Kanada, 4.

, J :  A, Arsenault Wellington!
vaawaxd sziget) 92 éves lakos egy 
cfli Jersenyen bravúros műkor- 

? yúzó számokat mutatott be, mi- 
k sikerén felbuzdulva gyors- és 

™«orraolyáróversenyre hívta ki 
anada ̂  összes szenior korcsoly ázó- 

km11?- ' A korcsolyázó Matussá-
kihívását még eddig senki sem 

^gadta el. Ez a legújabb ceóda-

|A m ükorcsoíyázásbati
láttunk fejlődést, láttunk szép 
futásokat és láttunk —  ̂ valami 
furcsát. Most csak erről a fur
csáról írunk.

A nemzetközi versenyeket nem
zetközi szabályok szerint kell ren
dezni. A nemzetközi szabályok (a 
„Wéttlaufordnung” )  pedig elő
írja, hogy a versenyek eredmé
nyét lehetőleg aznap közzé keu 
tenni. Csak óvás esetén szokás a 
publikálást az óvás eldöntéséig el
halasztani. Ezzel szemben a szom
bati versenyek eredményét vasár
nap este fél lő  órakor tették nyil
vánossá. Ugyanakkor, amikor 
végre a vasárnap délben befeje
zett másik két versenyszám ered
ménye is kihirdetésre került. A 
kihirdetésre vonatkozóan azt 
mondja a nemzetközi szabályzat, 
hogy bizonyos pontszámokat „ok
vetlenül”  közzé kdl tenni, bizo-

A Velencei tó
vasárnapi eredm ényei

A tó jégtükre kifogástalan sima 
volt, csak a nádasok környékén egyes 
helyeken mutatkoztak kisebb víztük
rök, úgyhogy jégvitorlázás nem volt 
űzhető, * A távkorcsolyázás és táv- 
fakutyázás azonban pompásan sike
rült, csak bizonyos elővigyázatot 
igényelt.

Lebonyolított tórák:
1. FTC úszó szakosztálya. Baran

golás a tó jegén fakutyákkal és kor
csolyákkal egész nap Agárd—Pá.kozdi 
sziget— Sukoró— Gárdony— Agard kö
zött. Megtett út 25 km. Vezetők: 
Angelusz Béla és Forray József.

2. Ügyvédek Turista Egyesülete 
Barangolás a tó jegén egész nap fa 
kutyákkal és korcsolyákkal Ágárd-- 
Díimyés— Pákozdi sziget-—Gárdony 
Agárd között. Megtett út 20 km 
Vezetők: Burger Károly dr. és Sóid 
Ferenc dr.

Wedge USA, 5. Bialas USA, 6. 
Evensen Norvégia, 7. Hurd Ka
nada, 8. Schroeder USA.

A gyorskorcsolyázás világbaj
noka tehát: 500 m és 1500 m : 
John Shea USA 43.4, ül. 2:57.5. 
5000 és 10.000 m : Jaffee USA
9:40.8, i » .  19:13.6. (Az olimpiai 
bajnoki eredmények az 500 mé
teres távot kivéve, gyengébbek a 
magyar rekordoknál.)

Három és fél attgol- 
bainokságot nyertünk

—- Távirati jelentés. •—

London, február 8.
Az angol ping-gongba,jnokság 

végeredménye: fér fi egyes: 1. Sza
bados, női egyes: K. Mednyánszky 
Mária, női páros: l.M rs. Martin—- 

Mednyánszky, vegyespáros:K
Szabados— K. Mednyánszky.

TENISZ
Csapatbajnokságok. A teniszazövet- 

ség tanácsa elfogadta a csapatbajnoki 
mérkőzésekre vonatkozó új javaslato
kat, melyeket annakidején már rész
letesen ismertettünk s melyekre most, 
hogy törvényerőre melkedtek, meg 
vissza fogunk térni.

Amerika Davis Cup csapatának 
budapesti vendégjátékáról folytat le
velezést Váradi Miklós dr. MOLSz- 
tanácstag útján a szövetség. A 
gyaláfiok sikerrel kecsegtetnek.

Rakovszky István, a szövetség ü.v. 
elnöke ezüstserleget ajánlott fel a 
teniszszövetséignek. A MOLSz tanácsa 

díjért jegyzőkönyvi köszönetét 
mondott s a Rakovszky-vándordíját 

„legjobb vidéki kerületi válogatott 
hölcsapat“ címéért induló küzdelem
re tűzte ki. A díj időleges vándor
díj. •••

A teniszlabdák feszültségének meg
változtatását fogják javasolni a 
Nemzetközi Tenisz Szövetség idei 
közgyűlésén. A  javaslat a nagyobb 
belső feszültségű labdák mellett tör 
lándzsát, tehát olyan labdákat kí
ván, melyek valamivel nagyobbat 
ugranak a jelenlegieknél. A  MOLbs 
a javaslat ellen foglal állást s mert 
a FILT legtöbb tagszövetsége szin
tén ellenezni fogja a javaslatot, biz
tosra lehet venni, hogy a teniszlab- 
dákba a jövőben is ugyanannyi éa 
ugyanolyan gázt nyomnak bele* 
mint amilyent eddig.

A  csehszlovák és a lengyel szövet
ség átírt a MOLSz-hoz, hogy bajnoki 
versenyüket szeretnék összhangba 
hozni a magyar bajnoki versennyel, 
mert ebben az esetben a külföldi já
tékosok költségeit együttesen visel
hetnék az egyes szövetségek. A 
MOLSz a csehszlovák ajánlatról tár
gyalni fog, a lengyel javaslatot 
azonban aligha lehet elfogadni, me 

un,-, Varsó nagyon m e g v a n  Budapest- 
tár- 1  tői s így kiesik a külföldi verseny

zők útjábóL
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IW t o i f e t  íiérkezik 
a MOTESz

olimpiai ta iM a ta tá ja
M p d k  á s  Sfeinememn svdfei 
olim pikonok mérik össze 

erefükef a  legfőbb  
m a gya ro k k a l

—  Saját tudósítónktól ■—

V *

A  Magyar Torna Szövetség cél
tudatos, tervszerű munkaprogramjá
nak legközelebbi nagy eseménye feb- 
mar 21-én délelőtt fél 11 órakor lesz 
a Városi Színházban.

A tomasportot mindinkább újra 
szeretetébe fogadó közönség előtt 
ekkor felvonul nemcsak a modem 
nevelőgimnasztika eredménye, hanem 
a tornasport kiválóságai és' legjobb 
együttesei is bemutatkoznak.

A nagyszerű sorrend kimagasló 
szamai  ̂ az amsterdami olimpián 2. 
helyezést elérő Hangit megverő 
svájci tornászoknak: Macknak és
Steinemannak bemutatkozása lesz a 
különböző szereken, ahol a teljes 
olimpiai versenyanyaggal állanak ki 
Pette István és Péter Miklós és a 
többi magyar kiválóság eilen, hogy 
a_ magyar szakértő társadalom a sa
ját szemével győződjék meg arról, 
hogy a mi legjobbjaink méltók-e az 
olimpiai kiküldetésre.

Az olimpiai versenyzők mellett be
mutatkozik az ünnepélyen a BBTE, 
az OTE és BSE kitűnő hölgycsapata, 
a Testnevelési Főiskola férfi minta
csapata is, továbbá a vidéki iskolai 
testnevelés színvonaláról igyekszik 
számot adni az egyik szegedi tanyai 
iskola csapata.

A tomaszövetség az előre láthatóan 
nagysikerű tornaünnepély tiszta jö
vedelmét — értesülésünk, szerint — 
az olimpiai alapra ajánlotta fel s 
éppen e nemes célra való teldntettel 
az igen alacsonyra megszabott be
lépőjegyekre felülfizetéseket is el
fogad.

* Holnap, szerdától kezdve a je
gyek az elővételi helyeken és főkép
pen a MOTESz hivatalos helyiségé
ben már megválthatok. Árak: 2.50 
pengőtől 50 fillérig.

Kedd, 1932 február 9*

T e s t n e v e l é s  a  b u d a i  c i s z t e r c i  
r e n d  g i m n á z i u m á b a n

— Saját tudósítónktól —

1
j iskola a II., 6 iskola a ü l .  és 8 is 
kóla a IV. korosztály előírt csapat- 
versenyére is bejelentette indulását.

A_ versenyek esélyéről és a részt
vevő iskolákról, valamint az időbeli 
beosztásról még beszámolunk.

A magyar nemzeti művelődés, a 
magyar föld és a magyar lélek neme
sítésének szolgálatában immár 800 
esztendőt töitött el az a Rend, amely
nek gyönyörű iskolájáról és az isko- 
lábán folyó testnevelő tevékenység- 
ről, nevelő munkáról e cikk kereté
ben beszámolni akarunk.

Az országszerte nagyrabecsült és 
szeretett tanítórend Budapesten 1912. 
év őszén telepedett meg. 17 éven ke
resztül  ̂ a székesfővárosi Váli-utcai 
elemi îskola ideiglenesen átengedett 
helyiségeiben talált otthonra s mun
kásságával nemcsak a Lágymányos 
nak, hanem az egész fővárosnak 
olyan értékeket adott és termelt, ami 
felbecsülhetetlen!...

Mostani otthonuk a Gellérthegy 
szelíd, napsütéses déli lejtőjének tö
vében, a Szent Imre herceg-út elején 
épült. A 20. század kívánalmainak 
mindenben példásan megfelelő iskola
palota ma egyik ékessége fővárosunk
nak.

A Walder Gyula műegyetemi ta
nár tervei szerint épült barokkpalota 
ragyogó, tágas, napsütéses termei
vel és folyosóival megszokottságánál 
fogva az ott élő és dolgozó tanárnak 
és diáknak talán már nem is jelent 
örömet s a közönbös szemlélőben is 
csak művészi hatásaival kelt tetszést, 
de feltétlenül jóleső boldogságot je
lent annak a szülőnek, akinek gyer
meke oda járhat. Csak a szülő érez
heti át igazán, hogy gyermekének 
ebben az iskolában a lelki gazdag
ság megszerzésére való törekvés köz
ben testi egészségére is ügyeinek s 
hogy â  testi fejlődés külső biztosíté
kait már maga az épület, a levegős, 
ragyogó tiszta termek, a főváros leg
modernebb tornacsarnoka, a tuss- 
fürdokkéi gazdagon felszerelt ízléses 
öltözőhelyiségek és a hatalmas isko
lai udvar mennyire megadhatja.

porodtak meg hamarosan. Két évvel 
ezelőtt például ez a sportkör nyerte 
meg a KISOK selyemzászlaját is, 
amely a középiskolai csapatversenyek
ben a legtöbb pontot szerző intézet
nek járt. De komoly eredményeket 
értek el csapataik a torna-, úszó-, sí-, 
vívó- és teniszversenyekben is, amit 
az intézet márvány fülkés, tussfürdős 
gyönyörű tornaöltözőjében kifüggesz
tett SÍ darab győzelmi emléklap is 
igazolhat.

Az. iskolai sport céltudatos mun
kásságának itt egyik legfőbb biztosí
téka a Düppong tanár által meg
honosított sportjelvényrendszer. Ez a 
sport és pedagógiai szempontok 
figyelembe vételével kidolgozott ver
senyzési mód az iskolai év minden 
szakában foglalkoztatja a sportoló 
ifjúságot a nekik leginkább kedves 
sportokban és legjobb sporteredmé
nyük mellett a tanulmányi előmene
telükre is figyelemmel van az első
ség megállapításánál.

De , , is van az érdeklődés a
tanulóifjúság soraiban a sportok 
csaknem minden ága iránt. A KISOK 
tornaversenyeiben az utóbbi években 
ők nyertek két 20-as és nyolc 10-es 
csapatukkal első- és három 10-es csa
patukkal másodosztályú minősítést.

Az aránylag még fiatal intézetből 
már eddig is igen sok jónevű sport
ember került ki, akik az egyesületi 
eleiben is nagyon jól megállják a 
helyüket. A régebben végzettek közül 
megemlíthetjük Tumovszky Endrét, 
a „MAC .ismert úszóját, Hidassy De
zsőt, aki a BEAG különböző szak
osztályaiban jeleskedett, Duronelly 
Lászlót, a magyar vívómestergárda 
fiatal tehetséges tagját, a Litvay- 
fevéreket,_ az ismert úszókat, Wagin- 
ger Mihályt, a hátúszóf, Petrovits 
Vidort, az autósport ismert harcosát,

A Téls V ízipéiókupa
m érkőzései 

Tegnapi eredmények
— Saját tudósítónktól —

A tegnapra kisorsolt mérkőzések 
közül csak. két mérkőzésit tartottak 
meg.

A VII. Ágostai h. ev. g. és a IV. 
Eötvös r. ellenfele: a II. Toldy r. és 
a VI. Wesselényi fk. távolmaradt a 
küzdelemtől s így amazok mérkőzés 
nélkül tovább jutottak.

II. Mátyás rg.—X. Széchenyi rg. 
3:2 (2:0). Erős küzdelem folyt a

továbbjutásért. A  II. Mátyás rg. csat 
hosszabbítás után szerezte meg f 
döntő gólt. A győztes csapat, mindé 
gólját Szilágyi lőtte. A  Széchenyi $ 
góljait Váry szerezte.

I. Kossuth fk— VIII. Széchenyi I  
4:0 (4:0). A  Kossuth fk. csap# 
nemcsak gyorsabb, hanem kitartóba 
és technikásabb is volt. A  gólokat 
Micbnik lőtte.

IV. Eötvös r.—VII. Ág. h. ev. %< 
16:0 (9:0). A többszörös kupagy# 
tes ellenfél nélkül maradva, az Á8jf 
tai g-mal barátságos mérkőzést fór 
szott, a fenti hatalmas eredménnyel'

A mai sorrend: 4 órától: IX. Szt 
István fk.—VII. Rákóczi fk., utána/ 
III. Árpád rg.—VII. Izr. rg. 5 órától: 
VI. Kemény r.—IV. Kegyesrendi 
utána: IX. Református g.—VIII. ®i* 
nyi rg.

A mérkőzések közben a polgári & 
kólák próbálhatják ki a döntővel kap 
csolatos úszóversenyben indítandó 
stafétáikat.

M é g  e g y  r e k o r d :
huszonháromszor a töldön

— Saját tudósítónktól —
Newyork, január 28.

Amerika a korlát
lan lehetőségek és a 

rekordok hazája. 
Nincsen a világnak 
olyan sportja, vagy 
bármilyen más ese
ménye, amit itt ne a 
rekordok lehetőségé- 

, ne^ a szemüvegén 
keresztül neznenek. Cipó pucoló ver
senytől egészen a gombócevésig 
mmdegyilmek van jogosultsága. Ha

Az angolok is kezdik

- - —-o -*  . Jákly Jánost, az atlétát, Haggen- | uuuuegynoieK van jogosultsága. Ha
A z  intézet egyik „Értesítőjében” , macher Oszkárt és Schindele Ödönt még rekordot is lehet benne° felállí- 

amelyet Bittér Illés clairvauxi apát, a teniszjátékosok közül. I tani, akkor...
tan. kér. kir. főigazgató, az iskola De itt végzett a Hungária 8-as A n'„ i0„
általánosan tisztelt és megbecsült európai hírű kitűnő evezőse, Sághy \ öklívásrél ™ "  ugyM egyszerű 
tudós vezetője tett közzé, Ő, vagy Kálmán is és itt szerette meg a snor an , szo’ ami 1Fazian
valamelyik ihletett költői lelkű, tu- tót Lindner Gedeon, a kitűnő atléta k  v í  benne fiTeTa fő ' 
dós tanartarsa így ír a testi nevelés-| es korcsolyázó is. Az utóbbi évekből ' Es f

egyénileg legismertebbek Vizváry 
Jenő, a jó távolugró, Nogula Ferenc 
es Kirilly Dezső.

A jelenben természetesen szintén 
minden  ̂sportágnak megvan az iskolá
ját méltón képviselni tudó atléta,

ről:
„Mi a keresztény életszemlélet ér

tékrendszerében kívánjuk beállítani 
a sportot és az ehhez való viszo- 
nyitásból szeret.vők megállapítani 

átvenni az | szülcségességének értelmét és fokát.

Huszonháromszor küldött le egy 
szerencsétlen versenyzőt az ellen
fele a földre, mielőtt az ki hagy

ta volna magát számolni.
Pedig.a.* amjuioK. js uezuiK átvenni az | ö^»'wsej/essej/tí«e«; eneimei es jotcat. i jat meiton Képviselni tudó atléta I t  ----  —-- “

amerikai őrültségeket. Most a póznán] Ezt pedig csak abban az esetben tud-\ tornász, úszó, vívó, teniszező és kor- korol/t Kt?zott n.e™ e/y , hanem
ülési verseny láza töri rá Londonra] juk megtalálni és elismerni, ha a csolyázó diákja. (Ezeket a sport- I amejyik_9 másodpercigülést verseny láza tört rá Londonra 
és az első ilyen versenyt egy műjég
pályán már meg is rendezték. A 
seny“ abból áll, hogy a versenyzők 
egy magas pózna tetejére erősített 
deszkára ülnek és addig, amíg csak 
bírnak. Szabad olvasni, cigarettázni, 
rejtvényt fejteni, kézimunkázni, ki 
nek-kinek Ízlése és hangulata szerint. 
Mikor már nagyon nyomja őket a 
kemény deszka, egy kicsit felemel
kednek, vagy átcsoportosítják az 
ülést. A női bajnokságot Beity Mii 
ler 30 óra IS perces üléssel nyerte 
meg, de alapos szédülést és izomgör 
csőt kapott a bajnoki cím mellé 
férfiak tovább ültek. Azt mondják

juk megtalálni és elismerni, ha a I csolyázó diákja. (Ezeket a sport- 
sport nem csupán testi gyakorlat és ágakat űzik leginkább az intézet 
izomkultura, hanem lélekszolgálat s növendékei.) Ezek közül csak néhá- 
az erkölcsi erők kivillanása is egyút- nyat említünk. Legjobb Dekrell Já- 
tal’’: ; \  . h ő s  atlétájuk, akinek már 39.47 m-es

Máshol pedig: „Vájjon el lehet-e diszkoszvető eredménye is van, de 
képzelni szebb zenét, szebb hullám-1 kitűnik a jó átlagból még Ambrózy

volt ezek között a knock 
között nem is egy, hanem

zást, finomabb szépséget, változató 
sabb ritmust, mint mikor egy fiatal 
diák allcatán a tenisz elevensége, a 
gerely hajítása, avagy a futás friss 
üde pihegése kibontja a karok, lá
bak, a mellkas, az izmok mozdulat- 
és mozgásgazdagságát; amikor egy-

tartott. De ez a fafejű, vagy nem is 
tudom, minek lehetne nevezni, biria 
az ütéseket. Egészen a nyolcadik, az 
utolsó menetig.

Al Murray volt a szenvedő fél. 
Harry Blitman pedig a diadalmas 
hős. Philedaphia könnyűsúlyú bajno
ka. A mérkőzés színhelye Atlantic 
City. Már a második menetben kö 
zelebi ismeretségbe jut Al Murray 
a földdel. Egyelőre csak két másod-

leessenek a magasból. Az ilyen 
„ sporthoz“ nem szokott angolok való
sággal elárasztják a városi tanácsot 
beadványaikkal, hogy tiltsa meg ezt 
az embertelen versenyt.

Krötsch, Németország egyik leg
kiválóbb tornásza, aki tavaly Buda
pesten is nagy sikerrel mutatkozott 
be — súlyos büntetésben részesült a 
Német Torna Szövetség részéről 
A  szövetséggel szemben tanúsított 
fegyelmetlen magatartása miatt 
ugyanis versenyzési jogát egy évre 
felfüggesztették.

Gusztáv, Boronkay Dénes, Kisantal 
Jenő,  ̂ Mezey Pál, Ringer Károly,
Szabó Lajos, Szedmálcy József, Zed- 
nik Emil, Szentgyörgyi Tamás, Wild-
ner Dénes, továbbá az osztályokköztá . . --------- --------—- — ~
pontversenyben győztes V. osztály I p?rcig'-.-®zt a meneteit még nagysze-

„  ...... .... | vezetője, Hautzinger Károly és Ven-I rue.n birta, de a harmadiktól kezdve,
-. egy izom antik vonalú feszültségében I dörfer Imre. 1 amikor egy pontos és kemény ál-

é. A ] mint a tavaszi rügy pattan, feszül a \ Az iskola megértő tanári karából I cfúcsütés nyomán először csücsült
djdk, j fiatalság harmatos teltsége; amikor I különösen Rajeczky Benjámin dr., az I r®ve.?e£ teldntettel egészen kilencig a
; lég. | a levegőbe felívelö ugrásban mint az | iskola cserkészcsapatának volt veze- I ®Wön, egészen kész volt Murray. A

kezdve már csak úgy 
Blitman ütött egyet,

van az érték és az erő .
A  félezernél több tanuló szakszerű 

testnevelését és sportját az intézet 
ügybuzgó testnevelési tanára, Diip 
pong Mihály vezeti.

Az intézet sportkörét is ő szervezi 
és alapítja meg 1920-ban. Azóta cél
tudatos komoly munkával igen sok 

I sikert és jó hírnevet szerzett iskolá- 
A Testnevelési Tanárok Országos I jának. A sportkör megszervezése után 

Egyesületének küldöttségét tegnap az első időben főképpen a futball- és 
délután kihallgatáson fogadta Kara- a füleslabdajáték volt népszerű a

diákok között. Abban az időben a

amelyen az ember szinte önkény-1 patával, továbbá Pálos Bernardin 
telenül hallja, amint elcsendül róla dr., Véghelyi Zoltán, Nagy Nándor 
az élet fiatalságának himnusza. En- Brisits Frigyes dr. és Hadarits Ven
nél vonzóbb és erősebb alcaratkép- dél támogatja szeretettel a sportkör 
zést és fejlesztést — a testi nevelés I munkáját.
körében ■— aligha lehet elképzelni. Az iskola ilyen külső és belső sze- 
Ezt a stílust szeretnék megvalósítva rencsés helyzeténél fogva valóban 
látni a testi nevelés kultúrájában, olyan testnevelési nevelő munkát 
Akkor' nem siratná _ meg mérték- végezhet tehát, amely Buda becsüle- 
telenseget annyi korai szívbaj s oly I tes érzésű polgárait megnyugtathat- 
sok korai testi letörés. Mértékben ja afelől, hogy gyermekeik jó kezek

ben vannak.
M. F.

fiáth Jenő dr, kultuszminiszter. A 
küldöttség nevében dr. Vasadi Balogh 
György elnök átnyújtotta az egyesü
let 50 éves jubileuma alkalmából lé
tesített Matolay-emlékplakettet a mi
niszternek, továbbá a testnevelési ta
nárok néhány — memorandumba fog
lalt — sérelmét ismertette. A  kul
tuszminiszter megígérte, hogy a test- 
nevelési tanárok kívánságait — a dol
gok kivi zsgál tatás a után — szívesen 
teljesíti. Megígérte a miniszter azt is, 
hogy a Testnevelési Tanárok Orszá
gos Egyesületének a Szövetségi Ház
ban hivatalos helyiséget biztosít. A 
küldöttség tagjai az elnökön kívül 
Hodászy Miklós társlénök, Mezey Fe
renc alelnök, Bély Miklós főtitkár és 
Király Dezső tanár volt.

Tizenhét fővárosi középiskola 
indít csapatot a PIS0K kerü

leti lornászbainokságán
—  Saját tudósítónktól —

T>rr Wn F 'i l 'i i ' I— -------~ I Szombaton és vasárnap rendeziBEAC fiRballszakosztalya innen kap-1 meg- a KIS0K kerü]eti •_
ta legertekesebb utánpótlását A noki viadalát az V. Bolyai reáliskola 
szomszédos egyetemi sporttelepek, a tornacsarnokában.
Bili A L - P5J 3. M A TvfVnplTJuV Vifnnn a _______ .BEAC- és a MAFC-pályák kitűnő 
hatással voltak az iskola szabadtéri 
sportjainak fejlődésére. Gyakran 
még_ a testnevelési órákat is ott töl
tötték, pedig az iskolai udvar is sok
kal tágasabb és jobb volt, mint a leg
több fővárosi iskoláé.

A sportkör munkájában megalapí
tása óta a csapatversenyekben való 
eredményes szereplés, általában a 
tömegnevelés volt a főszempont.

A közeli pályák edző alkalmatos
ságot nyújtottak s így a teremben 
szépein kifejlődő tornasport mellett 
különösen az atlétika diákhívei sza-

amire Murray leült. Ha nagyot ütött,’ 
akkor tovább maradt a földön, ha 
kisebb volt az ütés, úgy hamarabb 
állt talpra. Közben a balszeme be
dagadt egészen. Hiába volt a bíró 
rábeszélése. Murray nem adta fel a 
küzdelmet, ő azt végig akarta küzde
ni az utolsó pillanatig. A  közönség 
pedig élvezett és majdnem halálra 
kacagta magát. Soha közönséget így 
tombolni nem láttam. A  nép amúgy 
istenigazában kimulatta magát a 
pénzéért.

A  vége mégis csak kiütés volt. A 
nyolcadik menetben, amikor már 
mindenki a szegény Murraynak szur
kolt, nehgy Blitman kiüsse, bizony 
csak bekapott egy jó horgot, amitől 

a már mekszokott módon lement. 
Föl már nem tudott kelni. Kiszámol
ták.

Amerika pedig újabb rekorddal 
gazdagodott. Huszonháromszor ment 
le a földre, amíg kiszámolták.

— — _  S" K‘

Svájc legjobb amatőrjei profesz- 
szionisták lesznek. Ügy látszik nem-

, A magyar tornászsport újra éledé
sének jele a középiskolákon mutat- xCDiu01t. úgy laiszis nem
Koziic meg legszemoetűnőbben, mert I csak nálunk, hanem az olyan orszá- 
amtg az utolsó években a pesti isko-I gokban is, ahol az amatőr ökölvívók 
lak közül csak 6— 8 iskola szállt küz-1 tudás dolgában nem állanak oly ma
delembe, az idén 17 középiskola indít I gas fokon, mint a mieink, amint le- 
tornaszcsapatobat a szereiikénti baj-1 hét, hátat fordítanak az amatőrség- 
noki es a jól bevált korosztályok sze- I nek és pénzzé váltják fel tudásukat, 
rmti versenyeken. I Svájc amatőrjei közül nemzetközileg

, , sikerült nevezesek részlete-1 két versenyző neve volt ismeretes, 
zéséként megemlítjük, hogy a nyújtó- Dubois és Baumgartner neve. Az első 
csapatbajnokságra 6 csapat és 181 már néhány hónapja mint profesz- 
egyeni, a korlátra 7 csapat és 191 szionista aratja a babért hazájában, 
egyem, a gyűrűre 8 csapat és 201 Baumgartner most határozta csak el 
egyem, a lóra 6 csapat és 20 egyéni, magát erre a lépésre. Állását ott- 
a függeszkedésre 4 csapat és 111 hagyta és egyelőre mint oktató he- 
egyeni versenyző, a műszabadgyakor- I lyezkedett el az ökölvívóiskolában, 
latokra pedig 14 egyéni versenyző I Mint professzionista versenyző feb- 
jelentkezett a 17 iskola részéről. I rnár végén, vagy március elején mu- 

A korosztályok csapatversenyeire 9 1 tatkozik be hazájában.

Ez is elégtétel? Arra méltóztatna® 
emlékezni, hogy ama bizonyos óö* 
rány Bp. Vasutas—Kiss FTC mérkő
zés ítélete milyen felháborodást vék 
tott ki mindenkiből. Az egyik Pol>' 
tozóbírón, — no meg a vezetőbíróM 
kívül nem volt teremtett lélek 
eredménnyel egyetértő. Tanácsülés 
rendkívüli tanácsülés foglalkozott & 
üggyel és megállapította, hogy iga>' 
ságtalanság történt. Azt is leheti 
mondani, justizmord. De hát hiábSi 
a szabályok ridegek: az elkövetett 
hibát nem lehetett jóvá tenni. MaP 
a bíróbizottság elintézi ezt, mondok 
ták és áttették az ügyet a bíróbizott• 
Sághoz. Itt kellett megkapnia az elég
tételt az élő sportnak, a Bp. Vasutas
nak — egy esztendei munkájáért -  
és nem utolsó sorban a versenyzőnek 
magának. Hát megkapta! De úglh 
hogy arról koldul. Megállapították ® 
felszólaló bíró urak, hogy az ered
mény nem fedte a tényleges erőviszo
nyokat és ezért — a meccset ugye* 
nem semmisíthetik meg, de — a hi
bát elkövető bíró úr bumcrlit kapott- 
így hívják közönségesen a bírói mi
nősítő lapba bevezetett rossz pontot- 
Nesze neked sport. Elégtétel! Érdekes, 
Tiogy még olyan bírók is, akik ai 
ítélet kihirdetésekor felháborodva 
mondották — hát ezért nem bírásko
dom én, mert ilyen esetek lehetsége
sek — még azok is találtak mentsé
get. Igaz, nem temették el végleg ai 
ügyet, mert még van a bíróbizottság-é 
bán egy úgynevezett házi fegyelmi 
bizottság is. Ez is foglalkozik majd 
az üggyel. Tetszik tudni mi ezt Azaí 
a bizonyos sóhivatal!

Új nehézsúlyú világranglista. Te
kintély dolgában az összes ökölvívó 
szaklapok között minden vitát kizá
róan az amerikai The Ring vezet. 
Ennek a megállapításait mint orá
kulumot hallgatják, illetve olvassák 
szerte a világban. Ez a szaklap most 
tette közzé a nehézsúlyú ökölvívók 
legújabb ranglistáját. A  lista szaki* 
tott az eddigi formákkal és a rang
sorban még külön csoportokat Alii", 
tott fel. Az első csoportban csak két 
név van, az egyik a világbajnok 
Schmelingé, aki itt csoportvezető, 3  

másik név viselője pedig Jack Shar- 
key. A második csoportban az élen 3  

jelenleg már a legelsők közé számító 
amerikai Emié Schaaf áll. Mögötte 
van Tommy Loughran, Primo Car- 
nera és Mickey Walker. A harmadik 
csoportban a sorrend a következő: 
King Lewinsky, Young Striblinff. 
Tuffy Griffith, U. Paolino és Larry 
Gains. A többiek már egymásután, 
csoportok nélkül vannak megemlítve, 
így például Hein Miiller, a német 
nehézsúlyú bajnok a 23-ik helyen áll 
ebben a listában.

Ráfizettek az egyesületek a csapat- 
bajnokságra. Esztendők hosszú során 
át, amióta a csapatbajnokságot a szö
vetség megrendezte, az itt bevett ősz- 
szegekből nemcsak a szövetség ad
minisztrációja jutott jelentős összeg
hez, hanem az egyesületek ie tekinté
lyes összegeket vittek haza, az üres 
egyesületi pénztárakba. Az utolsó 
hat esztendőben az az összeg, amit a 
csapatbajnokságokon bevettek, 1 0 0 0

pengőtől egészen 1800 pengőig válta
kozott. Ennyi jutott a szövetségnek 
és ugyanennyi a résztvevő egyesüle
teknek. Most készültek el az idei csa
patbajnoki versenyeikről az elszámo
lások.  ̂ Hát ettől az elszámolástól 
aztán igazán elmehet minden egye
sületnek és intézőnek a kedve. Pénzt 
ugyan nem lát az idén som a szö
vetség, sem pedig egyesület! Hála a 
nagyszerűen megrendezett versenyek
nek és nem utolsó sorban a kiírás
nak — az idei csapatbajnoki verse
nyek egyetlen fityinget sem jövedel
meztek. ellenben kerek számban 500 
pengő ráfizetéssel végződtek. Most 
aztán törhetik a fejüket az egyesüle
tekben, honnan teremtik elő ezt az 
összeget, mert a ráfizetés 50 százáé 
léka az egyesületek vállára neheze* 
dik. __^ t
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Készülteit az o la szok  
a M an-sz ige fi ve rsenyekre

Néeiytcsgy G u zzi csapatot kü ld e n e k  k i, 
m e ly n e k  tag fa i m ind a 2 5 0 , m ind a z  
5 0 0 * o s k a te g ó riá b a n  starthoz allarsak

—■ Saját tudósítónktól —

Amikor a milánói kiállításon meg
jelent az új négyhengeres-kompresszo- 
fos Guzzi, a beavatottak sejtették, 
™gy betörésre készülnek az olaszok. 
®°st kiderült, hogy az új típusok
ul valóban nagyratörő célokat akar
nak megvalósítani: győzelmet aratni 
az angol TT-n. A Man-ssigetre négy
ágú csapatot küld ki az olasz motor
kerékpárszövetség

Pietro Chereivel, 
núnt csapatkapitánnyal az élen, a 
csapat tagjai mind a lightweight, 
núnd a szenior TT-n indulnak és az 
új _500-asok nagyszerű kvalitásaira 
Való tekintettel nehéz munkát fog
nak. adni az. angoloknak. Titokban 
tárgyalásokat- folytatott a gyár világ-

istenes vezetőjével, ítos©im 
lennel Amerikába készül

Fran ciao rszág i sze rző d é se kke l is re n d e lk e z ik  
Eayre  n aa yo b b  népszerűséget v ív  k i m egásták 

a f ia ta l e x -b a |s io k
— Saját tudósítónktól —

tőrvivógárda résztvesz s a régi idők 
nagy -borversenyeinek színvonalához 
méltó nagy verseny lesz. A bajnok
ságot a BBTE tornacsarnokaban fog
ják eldönteni.

Rády beteg. v. Rády József alezre
des, szövetségi kapitány vakbél gyűl- 
1 adásban megbetegedett s most kor- 
házban fekszik. A  többszörös bajnok 
vívónk az operáción sikerrel átesett 
s állapota nagyon kedvező. _

A szövetség tanácsa a jövő hét ele
jén tart ülést. Ezen az ülésén tűzne 
kj a közgyűlést, amely  ̂elé nagy iz
galommal néz mindenki.

klasszisú angol versenyzőkkel, de az 
olasz sportkörök nyomására ezek a 
tárgyalások abbamaradtak, az olasz 
sportközvélemény ragaszkodik ahhoz, 
hogy az olasz reprezentatív gépeket 
olasz és ne angol versenyzők vigyek 
diadalra. Az olaszok tervének sikere 
annál valószínűbb, mert  ̂a Mam- 
szigeti start céljaira jelentős

állami szubvenciót

sikerült biztosítani, amiben nagy ré
sze volt annak, hogy Mussolini mi
niszterelnök maga is nagy híve a 
motorsportnak és majdnem naponta 
felül 500-as sv. Frerájára, hogy egy- 
egy félórácskát motorozva üdüljön 
fel.

Bortmund, február 8.
Istenes János, aki -— mint ismere

tes — az elmúlt idény s o r á n né
metországi bulcósisakos tornát küz
dött végig kisebb-nagyobb sikerrel, 
jelenleg itt, Dortmundban tartózkodik 
és szorgalmasan készül a közelgő 
kapunyitásra. Rosellen vezetőjének 
könnyű motorja után naponta 20- 80 
kilométert teljesít az országúton, 
hogy kellő gyorsasággal ^párosult 
állóképességgel vértezve nézzen az

idény első versenye elé. Istenes szer 
ződtetési tárgyalásai meglehetősen 
sokrétűek. Úgyszólván befejezett 
ténynek tekinthető, hogy az exbajnok 
a nyár folyamán vezetőjével egye
temben Amerikába hajózik, hogy ott 
nyolc newarki bukó sisakos versenyen 
starthoz álljon. Rosellen tárgyalást 
folytat a párisi Buffaló-pálya, vala
mint a Honi és a brüsszeli nyílt sport
telepek tulajdonosaival is, akik Iste
nest 2__2 versenynapra kivonjak

\ szerződtetni.

é *

Megdöbbenve. . .
*e'zi az igazi autós azokat a gép- 
iármücsodákat, melyek néhanapján 
idegen rendszámok zászlója alatt 
dUanak oda valamelyik dunaparti 
szálló bejárata elé. Vén autósrókák, 
kitanult és mindenféle felsőolajok
kal és grafith-ájakkal megkent ben- 
zinprofesszorok állanak tanácstala- 
nül, nyitott szájjal a csodák előtt.

tanakodnak, tippelgetnek. Kö- 
rülszimatolják a kocsit, megszagol
ják, megízlelik, megmorzsolgatják 
a nyelvükkel, mint az igazi bor- 
szahértő a hegyek levét. És bizony 
dlszégyelik magulcat, amikor a 
hűtöjelvény elárulja, hogy nagyon 
18 ismertnevű, nagyon is közönsé- 
desnevü gyár típusával állanak 
szemközt. Uj típusával. T'ype 
1-931— 1932-vel. Szabadonfutó, elsö- 
kejrékmeghajtás, zajtalan harma
dik, szervókupplung, zörgéstelen 
ücélkarosszéria, négykerék-emelö 
beépítve, áramvonolidom, alacsony, 
de kényelmes karosszéria, minden 
krómozva, önműködő hűtőzáró —  

sokszáz újabb raffinéria, mely 
'Megkülönbözteti a ma kocsiját, a 
tegnap autójától. Szomorú, de igaz 
mindez. Magyarországra modern, 
„mai”  kocsikból csak mutatónak ke- 
nnl ide egy-egy darab. Modem ko
séit, a legújabb kitalációkkal fe l
szerelt szuperlukszus járművet álig 
látni. Venni meg éppenséggel nem 
lehet, A  néhány kivétel, a nyolc
hengeres Austro Daimler és né
hány társa csak erősíti a szabályt^ 
Megdöbbenve nézzük a váciutcai 
sVortüzlet előtt álló kis német 
Stoemert, mennyire nem hasonlít a 
budapesti Stoewerekhez. Mennyire 
nem hasonlít az a francia rend
számú búza,kék Buick ott azzal a 
drótszörű fokszival a soffőr meb- 
lett a budapesti Buickokhoz. Bí- 
z°ny lerongyolódtunk, egy pillan
tást kell csak vetni az autópar
kunkra, hogy szegénységünkről ké-
Pet nyerjünk.

Van azonban reményteli oldala is 
^nek a rideg képnek. Jobb jövőt 
Seitet a kereskedelemnek. Eljönnek 
mé9 a jobb napok, egyszer csak 
'“ fg is  enyhülni fog a gazdasági 
vál}ág. és  akkor ismét százan és 
Százan fognak autót vásárolni. Uj, 
'Modern autót. Nem fognak már 
n 'kor modem autónak nevezni 
^hden kiérdemesült bárkát, mely- 

ek ónindítója —  milyen lukszv& 
var. Lomtárba fognak ke- 

Jdni az ócskaságok, melyek potom  
^tikkal úgy elözönlötték a piacot, 
ogy új kocsit eladni a lehetetlen- 
ónéi is több. Vagy lomtárba ke- 

Miiek, vagy teherkarosszériát kap- 
a különböző Steinach— Duco- 

járásokkal megfiatalított és sza- 
'Mltalanított modernizált ócskasá. 
9ok.

T-Fordokat és a magyar autós
múzeum régiségtárának s ok-sok 
ócskavasszökevényét, melyekbe már 
csak a gazdasági válság kámfor
injekciója kergeti vissza az olvasz
tókanálra rég megéretten ziháló 
szuszt.

Benőt! a motorkerékpár
a - . . . . . . . . . . . .

A  most folyó hadüzenetnélküli 
kínai-japán háborúskodásban ta
lán először kapott szerepet a mo
torkerékpár, mint offenzív hadi
eszköz. A  világháborúban ugyan 
alkalmazást nyert a motorkerék
pár a felderítés és hírszerzőszol
gálat, valamint a futárszolgálat 
során, sőt gépfegyverrel szerelt 
oldalkocsis gépek is voltak a fran
cia hadseregbe beosztva —  a ka
tonai rendőrség céljaira. A  kinai- 
japán háborúban azonban a japá
nok offenzív célokra alkalmazzák 
a motorkerékpárt,

nehéz, 1300 kcm-es motorral 
szerelt amerikai négyhen

gereseket
szereltek fel védőpáncéllal és 
könnyű, úgynevezett gyalogsági 
lövésekkel, valamint kézi géppus
kával. A  japánok a motorkerék
párokat nemcsak mint fölötte 
mozgékony és mindenféle terepen 
érvényesülő légi elhárító fegyver
nemet alkalmazzák, hanem az 
utcai harcokban is, ahol a gép
fegyverrel szerelt motorkerékpár 
nagyszerű szolgálatokat tesz a 
visszavonuló ellenség üldözésénél.

Felette érdekes ezeknek a japán 
hadi-motorkerékpároknak a fel
szerelése. Az egyik géppuska az 
elsővillára van szerelve és a kor
mányra szerelt gomb szolgál az 
elsütőszerkezet kiváltására, a cél
zás a kormányrúddal történik, 
úgyhogy a vezető menetközben, 
akár

nagy tempóban is tüzelhet.
Az oldalkocsi utasa kezeli a kis
kaliberű gyalogsági ágyút, míg a 
csomagtartón helyet foglaló ka
tona a feje fölött forgatható all 
ványra szerelt géppuskával min
den irányban tüzelhet, még a ve
zető feje fölött is. A  célzószerke
zetek tükrösek, úgyhogy a gép
puska beirányításához nem kell a 
vezetőnek lehajolnia, a hátsó utas
nak pedig felállania. A  japán 
hadi-motorkerékpárok összsúlya 
utasokkal, munícióval stb. együtt 
meghaladja az egy tonnát, de a 
hatalmas motor, a speciálisan 
megépített hatsebességes váltóval 
ennek ellenére is képes teljest 
tení feladatát.

A tff iz  professziüKta alosz
tálya íÉraár 15-én tartja 

M á i  ütését
— Saját tudósítónktól —

Többízben megemlékeztünk 
már arról a megmozdulásról, 
amely a magyar motorvezetőket 
és a magyar bukósisakos ver
senyzőket közös táborba kívánja 
hozni, hogy így érdekeik testü
leti erővel védve legyenek.

Ez a professzionista alosztály 
végérvényesen szabályozni kí
vánja a szerződéskötések ügyét, 
életbiztosítást kíván _ nyújtani 
tagjai számára, olcsó tömlő
beszerzésről stb. stb. gondosko
dik s ebben a törekvésében a 
hazai és a külföldi kerékpár
gyárak támogatására számít.

Az előkészítőbizottság érintke
zést keresett a külföldi profesz- 
szionista alszövetségekkel, me
lyek megküldötték alapszabá 
íyaikat és fegyelm i törvényeiket 
és biztosították a most létesülő 
alakulatot, hogy minden igyeke
zetükkel és befolyásukkal támo
gatni fogják a magyar profesz 
szionista alosztály törekvéseit 

Petrovics, az előkésztőbizott- 
ság egyik vezetője, aki a külföldi 
minták alapján elkészítette az 
új alakulat alapszabályait __ és 
szervezetét, az MKSz közgyűlé
sének felhatalmazása alapján 
alakuló értekezletre hívja most 
össze az érdekelteket.

Petrovics közölte velünk, hogy 
az alakuló ülés február 15-én,

vak
vagy pedig díszsírhelyet kap- 

a megalapítandó magyar autó- 
ten>et8ben.

fii fogjuk felejteni azokat az idő 
N, melyek viharában modemnek, 

s°t automobilnak nevezték az újjá- 
lf-es Steyreket, 501-es Fia- 
„spiccküleres krigszpucho- 

,. *> ijesztő múmiákat mímelő 
es idegbeteg sár hány óit lengető

U|bdl kaphat* a

„ F ü í b a l l b í r ó  
a  m e lS é n y z s e b b e n s<

l& téksuzabályktfnyv 
h a r m a d ik  k ia d á s a

í r t a :  B E N E D E K  A L A D A R

Halasi és Bözsi — 
vízicsikó

Február 21*--én  a MUSz  ̂
a  tilalmi Ida ellenére is 

versenyt rendez
— Saját tudósítónktól —

Bármennyire is szokatlanul hang
zik, a MUSz február 21-ére ver
sennyel akar a közönség elé lépni, 
noha a tilalmi időt ő maga rendelte 
el. Mi a MUSz lépését, ha szokatlan 
is, csak helyeselni tudjuk. Mert mi
ről van szó? Csak arról, hogy a 
válogatott úszó- és vízipólókeret ezen 
a napon közönség előtt tartsa meg 
edzését a Nemzeti Sportuszodában- 
Az úszók bemutatnák, hogyan készül 
az úszó, a vízipólózók pedig két ko« 
moly mérkőzésen összemérnék erejű- 
két.

Az egyik ví zip ólóm érkőzes en a 
Becsbe menő „vízicsikók”  játszanának 
‘az FTC ellen, a másikon pedig a vá
logatott keret csapata az MTK ellen.

A vízicsikók mérkőzésének külön 
érdekessége, hogy Halasy és Bözsi* 
mint 1908 után született versenyző, 
még a csikócsapatba tartozik s bi
zony az FTC-nek nehéz feladata lesz, 
hogy a csikók ellen megállja a helyét. 
Az MTK-ban játszanának a válogat 

i tnftak is, Homonnay és Keserű I., 
rinci egyesületeknek szervezője volt ?  a nagyválogatott éppen he- 
és még a legutóbbi időkig is szem*- csf L t o t  tudna -  a kék csikók 
lője és bírálója minden jelentoseob & kétPkék.fehér nélkül — a rajthoz 
hazai kerekpáros megmozdulásnak. I 
Temetésén, mely vasárnap délelőtt 
volt, nagy résztvevő tábor gyászkísé
retében a rákoskeresztúri izraelita 
temetőben, a szövetség is képvisel
tette magát.

Háromórás verseny Boroszlóban. A
bonoszlói nemzetközi kerékpárverseny 
3 órás versenyében 12 pár indult.  ̂A 
sportaréna nem volt oly zsúfolt, mint 
az előző alkalmakkor, de így is szép 
számú közönség gyűlt össze. A  ver
seny rendkívül érdekes volt, többszö
rös megszökési kísérletek történtek, 
de végül is az óvatosan és okosan 
versenyző Charliers—Deneef belga
pár győzött 28 ponttal, 132.120 látó
mé teres teljesítménnyel, 2 körrel hát
rább második helyen a Binda—Dül- 
berg együttes végzett (47 pont), míg 
harmadik a Siehel—Tierbach pár lett 
(46 pont).

.h étfőn  este 8 órakor lesz. Ha a 
megjelentek a célkűtézeseket 
magukévá teszik, meg is alakul 
a professzionista alssövetség.

A BSE és az MKSz közösen bo
nyolítják le az idei pályaidényt?
Steiner az MKSz pénteki tanácsülésén 
bejelentette, hogy a BSE hajlandó- 
nak mutatkozik az idei pályaidenyt 
lebonyolítani, ha ebben a vállalkozá
sában az MKSz is résztvesz. A  szö
vetség utasította a főtitkárt, b o ^  
ebben a kérdésben lépjen érintkezés
be a BSE-vel és kezdje meg az elő
zetes tárgyalásokat.

Mandel Menyhértet, „a legöregebb 
magyar kerékpáros”-t, aki 77 éves 
korában, meg"halt, vasárnap temették 
el. Több, mint negyven éven át szol
gálta a magyar versenysportot és a 
turisztikát, a kispesti es a szenitlő-

állítani.

I t V I V Á S i
A MAC küldöttségben ke

reste lel Gömbös minisztert
a katonatiszteknek egy klubban való cso p o r

tosítása ügyében
— Saját tudósítónktól —

Beszámoltunk azokról a hírekről,
amelyek szerint a HTVC néhány 
tagja célul tűzte ki, hogy a katona
tiszti vívókat egy egyesületben, a 
HTVC-ben tömöríti, hogy ekként egy 
közös frontról tudjanak küzdeni. A 
híresztelés komoly alapját látszott 
igazolni az egyik katonai lap sport- 
rovatában. megjelent cikk, amely ezt 

mozgalmat helyesnek tartja.
Minthogy a fővárosi egyesületek 

között csupán a MAC-nak vannak 
katonatiszt vívói, illetve vívóinak 
elitje tisztekből áll, természetesen 
nem látta örömmel ezt a szándékot, 
amit egyébként tisztán a sport szem
pontjait tekintve mi sem helyeselhe
tünk.

AMAC vezetőségének küldöttsége 
kihallgatáson jelentkezett Gömbös 
Gyula honvédelmi miniszternél, aki 
fogadta is a küldöttséget. A  küldött
ség egyik tagja Hudovernig László 
dr. a kihallgatáson történtekről a 
következőket jelentette ki lapunk 
számára:

— A miniszter úr őexcellenciája vé
gighallgatta a mi előadásunkat s ki
jelentette, hogy neki nem célja az, 
hogy a katonatiszt vívókat kivonja a 
polgári egyesületekből, mert est a 
sport szempontjából nem tartja he
lyesnek. A miniszter úr ilyen törek
vésekről nem is tud.

— Ezután még a miniszter úr hosz-

A Kassai AC gyásza. A Kassai AC 
úszószakosztályát súlyos veszteség 
érte. Egyik legjelesebb úszója, Gábor 
László ' vasárnap a Tátrában spzés 
közben lezuhant egy szakadékba es 
szörnyet balt. Gádor kitünően terű- 
szezett is*

Az osztrák szövetség szerencsekí- 
vánatai befutottak a MUSz-ba. A 
levélben jelzik az osztrákok, hogy _a 
közgyűlésre annak idején elküldik 
külön megbízottjukat, de már most 
is kifejezik teljes rokonszenvüket és 
elismerésüket. A levelet - -  ez a leg
főbb érdekessége — az elnöktől kezd
ve a szövetség minden tisztségének 

! viselője aláírta, teljes autogram- 
gyűjteménye az osztrák szövetség 
vezetőinek.

A válogatott keretek tagjainak kw 
jelölésével kapcsolatban dr. Várnagy 
Elemér, a délnyugati kerület előadója 
levelet intézett az úszőszövetséghez, 
amelyben nehezményezi, hogy kerüle
téből csak Lengyel kerül be a válo
gatott keretbe, pedig Gróf II., Nemes 
Oszkár és Horváth személyében vol
na ott még megfelelő erő. Várnagy, 
levele megértésre talált a MUSz kö
reiben s Komjádi Béla közölte iá 
velük, hogy az eddig megállapított 
keretek csak a magja a későbbi sze
les keretnek, amelyet fokozatosait 
egészítenek M az edzésekről kapott; 

, hírek alapján. Az elhatározó az_ ifjú-. 
ssasan elbeszélgetett a küldöttséggel 1 sági keret megállapítására a húsvéti 
a vívás mai aktuális kérdéseiről és j úszógyülekezet lesz. Aki ugyanis 
az összes legapróbb részletekig cso
dálatraméltó módon tájékozva volt a 
vívás minden bújáról-bajáról.

A miniszter kijelentései minden
esetre megnyugtatólag fognak hatni 
a vívók kedélyére s eltűnnek azok az 
izgalmak, amelyek a híresztelés nyo
mán éledtek.

fiz egyéni tő rita jn o lsá io t 
v i l i i  vasárnap

A BBTE tornacsarnokában  
lesz ez a verseny is
— Saját tudósítónktól —

A most következő vasárnap vfvó- 
esemény-e már az egyéni tőrbajnok
ság. A korai terminus természetesen 
az olimpiára való tekintettel jutott 
he a versenynaptárba. A szövetség 
intenciója szerint az összes tőr- és 
épéeversenyt el kell dönteni, hogy 
az olimpiai jelöltek nyugodtan dol
gozhassanak a válogató versenyekre.
Ez a verseny az utolsó ezeknek a 
versenyeknek sorában s utánuk már
a nagy kardversenyekre kerül a sor. , — ---- - —
A vasárnapi tőrbajnokságon az egész intéző: Feuerstein Lipot.

meghívást nyer erre az úszógyüleke
zetre, az tagja lesz a válogatott ke
retnek. így főleg vidékiekkel egészül 
majd M az utánpótlás válogatott gár-
dáia- , , . . .„Magyarorszag az úszás eszményi 
országává lett” . Érdekes ajanlat érke
zett Finnországból. A  finn Helsingin 
Uimaritt című úszóegylet Budapestre 
szeretne jönni versenyezni. Az úszó- 
szövetséghez írt ajánlatukban csak 
azt kérik, hogy az itteni ellátást té
rítsék meg nekik, a vasúti költsége
ket teljesen maguk fedeznék. Ez az 
egyesület a finn gyorsúszó, Tilikain- 

l nen klubja s más Mváló erői is van
nak. Hogy az ajánlkozóénak mi a ru
gója, arra érdekes feleletet ad a le
vél: „Magyarország lett a mi úszóink 
eszményi országa — írják. Egyetlen 
vágya minden úszónknak, hogy ezt
az országot megláthassák” .

A Lapterjesztők február 2-án tar
tottak meg XIX. évi rendes közgyű
lésüket, amelyen az alábbi tisztikart 
választották: elnök: Veres Pál, ü. el
nök: Ulisch Ottó Leó. titkár: Bönis 
András, fő pénztáros: Máthé Lajos,
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Hlfüldi nisorrészek
Hangversenyek:

5.30 6.: Róma: Áriák (Oíelia Pa
ri sini).

7 ó.: Berlin: Zenekari hangv. az
Üj hangházból.

7.30 ó.: London (N ): Haydn zon
goraszonáták.

10 ó.; Stockholm: Kamarazene.
Dalművek:

7.45 ő.: Mühlacker: Olo-Olo (Lehár
operettje).

8 ó.: Becs: Farsang tündére (Kál
mán operettje).

9 ó.: Milánó: Éva (Lehár operett
je)-

10.05 ó.: Barcelona; Operaközvetí
tés.

11 ó.: Toulouse: Részletek Thomas 
Mignon című operájából.

Vidámság, könnyű zene:
3.30 ó.: Prága: Operettáriák.
4 ó.: Hamburg: Zenei tréfák.
4.20 ó.: Langenberg: Kölni karne

vál.
4.30 ő.: Lipcse: Farsangi zene., 
6.40 ó.: Becs: Farsang.
10.20 ó.: Mühlacker: Tarka est.

Tánczene:
5 ő.: Becs: Angol és amerikai jazz. 
5.05 ó.: Mühlacker: Századeiejei

fehér bál.
8.30 ó.: Berlin: Farsang utolja

'(Rádióbál).
10.30 ó.: Becs: Korngold-jazz,
11.30 ó.: London (R és N ): Jazz. 
Gramofon: 11 ó.: Prága; 12.40 ó.:

Bécs (E. Schumann szoprán hang
versenye), 12.05 ó.: Belgrád, 12 ó.: 
Bukarest, 12.10 ó.: Lemberg, 12.20 ó. 
Prága, 4 ó.: Baromünster, 8 ó.: Ró- 
jna.

Nehammer: Valse. (Scholz János.) 4.
a) Verdi: Álarcosbál, Amelia áriája;
b) Lányi Viktor: Primula veria; c)
Jemnitz Sándor: Föld. (Szalay Ilon
ka.) 5. a) Járai—Janatschek: Pa-
vane lente; b) Schubert: A méh.
(Scholz János.) — Közben: Hírek. 
—- 3 ó.: Meseóra. — 5 ó.:
Bontják a tetőt. Komáromi Já
nos felolvasása. — 5.30 ó.: A m. kir. 
Operaház tagjaiból alakult zenekar 
hangversenye. Karnagy Berg Ottó. 
1. Adam: Egy napos királynő, nyi
tány. 2 . D’Albert: Hegyek, alján, áb
ránd. 3. Delibes: Sylvia, balettszvit. 
4. Gounod: Faust, keringő. 5. Masca- 
gni: Parasztbecsület, intermezzo. 6 . 
Puccini: Bohémélet, ábránd. — 6.45 
ó.: Francia nyelvoktatás. (Garzó 
Miklós dr.) — 7.15 ó.: Zathureczky 
Ede hangversenye. Zongorán kísér: 
Herz Ottó dr. 1 . Tartini—Hubay: Ör- 
dögtrilla-szonáta. 2. a) Emest— 
Bíoch: Baal Sebem (Nigun, Impro- 
visation); b) Weber: Larghetto; c) 
Paganini—Kreisler: Caprice No. 13.; 
d) Gluck: Melodie. 3. a) Kazacsay 
Tibor: Parfums; b) Zsolt Nándor:
Elégia; c) Hubay Jenő: Vol d’hiron- 
delle. — 8  ó.: ,,A farsang eltemeté
se” . Madaras-sy László dr. előadása.

8.30 ó.: „Farsang utolja” . Össze
állította Hegedűs Tibor és Vaanai 
László. Rendező: Hegedűs Tibor. — 
11.45 ó.: Magyart Imre és cigány
zenekarának muzsikája. — 12.15 ó.: 
Tánczene. — 1.15 ó.: Csárdások. Far
kas Jenő és cigányzenekarának mu
zsikája éjjel 2  óráig.

Jő film — zcigyvci beszéd
Saját tudósítónktól —

Gramofon-béke
Saját tudósítónktól

Megemlékeztünk már azokról 
a harcokról, melyek a gramofon
gyárak és az egyes német rádió
társaságok között dúltak. Most 
jelenthetjük, hogy rövid fegyver- 
szünet után és a barátságos 
tárgyalások befejeztével kitört 
m egint a béke.

E héttől kezdődően ismét szól 
a gramofon a rádióban.

A  gramofontársaságoknak csu
pán a következő szerény kiköté
sei voltak:

1. Minden állomás hetenként 
legfeljebb hat műsorórán át ad
hat gramofonműsort.

2. Minden lejátszott lemez 
után a műsorközlő tartozik a le 
jnezgyártó vállalat nevét meg
említeni.

3. Egy és ugyanazt a lemezt a 
rádióban többízben lejátszani 
nem szabad. (ízelítőt adni lehet, 
de ha enni akar a közönség, 
úgy fizessen, —  jelszóval.)

4. A  tánclemezeket a fenti 
megállapodás nem köti.

Kitört a béke s ebben a béké
ben elsősorban a gramofontár
saságok jártak jól. Mert a rádió- 
állomások mindenre el voltak 
már szánva. Még arra is, hogy 
önálló gramofongyárat alapíta
nak . , .

Í g y  árulják a repül kassal?
— Saját tudósítónktól —

„ Transocean.”
Amerikából Európába megy a 

luxushajó. Sokfajta ember keveredik 
rajta. Gonosztevő, galamblelkű . . .  
Hat nap az út s hat nap alatt drá
mai események játszódnak le. Han
gos _ kalandordráma ez a film, foko
zódó izgalommal s végül szokványos 
happyend nélkül, de megnyugtató be
fejezéssel.

A tengeri út minden élvezetes ol
dala elénk tárul. Sok érdekességgel. 
IVilliam K. Howard rendező külön 
érdeme, hogy az óceán járó gépházá
ban is készített néhány egészen kü
lönleges felvételt.

A szereplők kitesznek magukért. 
Edmund Lőve az elegáns kalandor 
szerepében kitűnő. Myrna Loy és Lois 
Mórán bájos, míg Greta Nissen, mint 
táncosnő, ennivaló és észbontó. A 
többiek is jók. Jó a film általában, 
csak a_ beszéd az, ami nem tetszett. 
Eredetileg angolul beszélt a film. 
Később németesítették. Természete
sen az angol szájmozgás után („W ell” 
helyett például állandóan ,,/em”-t 
mondanak) s így gyakran annyira 
kellett hadarniok, hogy most semmit 
sem lehet érteni. Még szerencse, hogy 
feliratok is vannak.

A rsn y  O n á rta  it t , 
A rsjsy  O -rsára  o t t ,  

A r n iy  ö n d r c i  r r a m d e n ö ft

1 amelyben Ralph A. Roberts és Her- 
mann Thímig a gyönyörű komiba

— Terefere csak nem maga azt
— De igen. Gyorsan, gyorsan 

kesztő úr. Én is leépítgetek. Csak 
rom percig beszélek . . .

— Raj t.
— Hát kérem láttam itt Berlinig 

Johxmn Strauss vidám operettje 
Mondhatom: tetszett. Másoknak 
Csak az egyik lapba,n ki, 
Orlovszky herceg egyenruháját,

— No és?
— Tessék már várni. Erre épp  ̂

most kapom otthonról a hírt, ho0 
otthon meg éppen a sajtón kereszt* 
dicsérik az egyenruhát.

— Mit akarnak ennyit azzal a & 
havai?

— Ezt mondom én is. Hát tényk} 
a ruha teszi az em bert?... Amíg & 
urak ennyit vitatkoznak a ruháról 
nem veszik észre közben, hogy a 
tulajdonosa Petrovich SzvetiszU* 
— pardon, köztünk legyen mondvh 
volt sok gyenge alakítása — rrn 
soha ilyen kitünően nem játszott 
Hogyan, három perc? Ingen..*

Saját tudósítónktól

2.—  M.

A legismertebb német rádió
folyóiratok egyike érdekes össze
állításban ismerteti az egyes álla
mok rádióelőfizetési díjait. E kimu
tatásból kitűnik, hogy a legdrá
gábban Németországban, a leg
olcsóbban Oroszországban mérik 
a rádiót.

Nézzük a kimutatást.
1. Németország 
2— 3. Norvégia és Jugo

szlávia
4. Magyarország
5. Lettország
6. Olaszország
7. Csehszlovákia 
8— 9. Lengyelország és

Ausztria 
10. Svájc
11— 12. Svédország és 

Dánia
13. Finnország
14. Anglia
15. Románia
16. Spanyolország
17. Belgium
18. Oroszország 

Megemlíteni kívánjuk

1.85
1.75
1.62
1.32
1.25

1.18
1.02

0.94 , 
0.88 , 
0.85 , 
0.60 , 
0.22 , 
0.20 , 
0.09 , 

més

Anny Ondra, a szép szőke vígjátéki 
színésznő a múlt esztendőben emel
kedett a beszélőfilm sztárjai közé. 
Az a pittoreszk ellentét, hogy egy 
gyönyörű színésznő játssza a kómika 
szerepeit, mindenütt meghódította a 
közönséget és ma már Anny Ondra 
filmjeinek a primadonna neve köl
csönzi a legnagyobb vonzerőt, ami 
most sokkal nagyobb szó, mint né
hány esztendő előtt lett volna, mert 
hiszen köztudomású, hogy a beszélő- 
film sztárjai sokkal kevesebben van
nak, mint a régi néma filmcsillagok 
voltak.

Második hete fut már Budapesten 
két nagy filmszínházban az egyik 
idei Anny Ondra film, a harmadik 
filmszínház e héten tart Anny Ondra 
premiert, melyen valószínűleg maga 
a primadonna is megjelenik vőlegé- i 
nyével, Max Schmelinggel együtt.

Berlinben éppen most készült el az 
„Egy éjszaka a Paradicsomban” 
című legújabb Anny Ondra film,

partnere s külön érdekessége, hogy 
Erna Moréna, a régi nagy drámai 
színésznő is játszik benne. De köz
ben már folynak „A rettenetes ba
rátnő”  című még újabb Anny-film 
felvételei^

Anny nem pihen . . ,

Belgrádban, az „M“ című film elő
adása közben egy hölgy néző any- 
nyira szívére vette a filmet, hogy a 
kiállott izgalmak közepette meghalt. 
Az „M“ című film a düsseldorfi rém 
tettei alapján készült. Nálunk nem 
engedélyezték a filmet.

Megváltoztatták Alpár Gitta első 
filmoperettjének a címét. Jellemző a 
magyar operaénekesnő németországi 
népszerűségére, hogy első filmjének 
eredeti címét (Madame entdeckt ihr 
Herz) így változtatták meg: „Gitta
entdeckt ihr Herz“.

Lukács Pál új filmje nagy sikerrel 
fut Amerikában. A magyar szárma
zású kitűnő filmszínész ezúttal a 
„Strictly Dishonorable" című filmben 
jeleskedik s a sikerben részes Lewis 
Stone (!), valamint Sidney Fox is.

Ramon Novarro k. u. k. hadnagy0*
játszik legújabb filmjében, 
Schnitzler Artúr egyik legórdé 
regényéből készült.

Székely István betegsége miatt 3  

Hunnia-filmgyárban csak szerdái 
kezdik forgatni László Aladár vígdfí 
tékát, melynek női főszerepét DayW 
Margit játsza. A  férfi főszereplő 
mint már megírtuk — Kabos Gyv'a 
lesz.

3000 szereplő egy filmen, amelyig
meséje mindössze négy óráról szót 
Douglas Fairbanks jr. filmje valóba® 
érdekes. Négy óra története a nagf 
vasúti állomáson — röviden így lehet 
összefoglalni a film tartalmát. Drá
mai jelenetekben bővelkedik ez 
film. Izgalmas a meséje. Emberek ro
hannak, mennek . . .  Vonatok surran
nak ki és be —  Nincs megállás' 
Csupa hajrá ez a film. 3000 ombe* 
futkos, játszik . . .

Dolores dél Rio újra játszik. Han
gos filmem. Címe: „Girl of tke Bio" 
Mexikói tárgyú kép.

Filmszínházak műsora
BELVÁROSI (IV., Iráuyi-u. 21. T. «3—:

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

hogy Európában Hollandia és 
Franciaország hallgatói egyálta
lán nem fizetnek előfizetési 
díjat

A Műegyetemi Rádió Club 1932 
február 1 1 -én, csütörtökön délután 
6  órakor a m. kir. József Műegyetem 
elektrotechnikai előadótermében (Bu- 
dafoki-út 8 .) előadást rendez. Az elő
adás címe: Nagy távolságú rövidhul
lámú rádióösszeköttetések tekintettel 
a létesítendő magyarországi berende
zésekre. Az előadó: Belatini Braun
Pál, oki. gépészmérnök. Belépődíj 
nincs, érdeklődő vendégeket szívesen 
lát az MRC elnöksége.

Mai m űsor

M Ű S O R .
Kedd, február 9.

Budapest 23 kw, 550-5 m: 9.15 ó.: 
A  rádió házikvintettjének hamgver- 
oenye. 1. Korbay: Magyar szvit. 2. 
Grieg: Intermezzo a g-moll vonós
négyesből. 3. Rózsavölgyi Márk: 
Lassú magyar és friss. 4. Hándel: 
Sarabande (brácsaszóló). 5. Zsolt 
Nándor: Scherzo a zongoraötösből.
6. Strauss Richárd: Dal. 7. Ágos
tja i: Menuetto. 8. Csajkovszki: Chan
son triste (gordonkaszóló). 9. Kál
mán Imre: Bajadér-keringő. — Köz
ben: Hírek. — 12.05 ó.: Hangver
seny. Közreműködik Szalay Ilonka 
(ének) és Scholz János (gordonka). 
Zongorán kísér Polgár Tibor. 1. 
-Gaíllard Joh. Emst: Szonáta.
(Scholz János.) 2. a) Tarnay Alajos 
-—Falu Tamás: Harmónia; b) Verdi: 
.Trubadúr, Leonóra áriája. (Szalay 
Ilonka.) 3. a) Schopin—Scholz: Etu- 
tfe; b í  Takács Jenő: Menüett; c).

OPERA HÁZ: (fél 8) Boris Godnnov
(Journet, A. bérlet)

NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Az ember 
tragédiája.

KAM ARASZÍNHÁZ: (háromn. 8) Por

VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Lili bárónő.
VÍGSZÍNHÁZ: (81 Fizessen nagysád.
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) A  szépség 

vására.
KIRÁLYSZIN HAZ: (8) Hawai rózsája.
FŐV. OPERETTSZINHAZ: (8) Maya.
ANDRÁSSYÜTI SZÍNHÁZ: (9) Ex-her. 

cegnö.
TERÉZKÖRÜTI SZÍN PAD: (9) Medgya- 

szay, Rózsahegyi és Kabos.
BETHLENTÉRI SZÍN PAD: (6, 9) Kacsa

utca 13.
ROYAL ORFEUM: (fél 5, fél 9) Kass- 

ner.
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Küry

Klára, Rótt és Tábori.
STEINHARDT SZÍN PAD : (háromn. 9)

Steinbardt.

BODOGRAF (VIII., József-körút 63 T.: 
38—4—76:): Előadás: fél 5, negyed 8, 10.

Fiókadminisztráció Csehszlovákiában:
L i p a Ujságiroda, Bratialava, 

Hosszú-n. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr. Vadas Gyula

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé László

Nyomatott a Stádium Sajtóvállalat R t 
körforgógépein. — Felelős özem vezetői 

G yőry Aladár

Vas.: 3-tól. Kismet („A  bagdadi kol 
dus“ ; operett, Dita Parlo). — Hajsza a 
világ körül (magyar hangosfilm) 
Néger szimfónia.

BUDAI APOLLO (II., Széna-tér. T.: 51 
—5—00.): Előadások hétk.: fél 5, 7, fél 
10, vas., ünnep: fél 3, háromn. 5, negyed 
8, háromn. 10 órakor. Kék csillag 
(történet az idegen légióból). — Pikáns 
előélet (vígj., Siegfried Arno). — Hír- 
adó.

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

CHICAGO (VII., István-út 39. Tel.: 32— 
1—75.): Előadások: 5, fél 8, fél 10. Va
sárnap 3-tól folytatólag. Fantomas (30 
felv., Riehard Talmadge). — Alaskai 
rejtély (8 felv.).

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

DÉCSI (VI., Teréz-körút 28. T.: 21—3— 
43, 25—9—52, 14—8—05.): Előadás: 4, 6, 
8, 10, vasárnap: 2, 4, 6, 8, 10 órakor. 
Transoeeán (William K. Howard né
metül beszélő Fox-filmje, Edmund 
Lőve, Lois Mórán, Myrna Loy). — 
Híradó. — Varázsszőnyegen a világ 
körül.

ELIT (V., Lipót-körút 16. Tel.: 161-51.): 
Előadások: 4, 6, 8, 10. Fehér mámor (sí- 
sportfilm, Arnold Fanok vígjátéka). — 
Szereleih a növényvilágban. — Fox 
hangoshíradó.

FÉSZEK (V ili.. József-körút 70. T.: 46 
0—40.): Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.: fél 
3-tól. Vas. d. e.: bnrlcszkmatiné. „U  
172“  titkos küldetése. (George 0 ‘Brien, 
Marion Lessing.) — Síim kalandja. — 
Magyar és külföldi híradók.

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos 
utca 18. T.: 895-43, 897-07.) Előadás:
5, negyed 8. fél 10. Szomb és vas.: 
4, 6, 8, 10. Sikkasztok. (Katajev szatí
rája, Pallenberg főszerepben. Partne 
rek: Dolly Haas, Heinz Rühmatm.) — 
Híradók.

IMPERIAL (VII., Dembinszky-utca és 
Aréna-út sarok. T.: 32—8—90.): Előad.: 
5-től, vas. fél 3-tól folyt. Kocaturista 
(Ottó Walburg vígjátéka). — Fehér 
mámor (sísport-fil.o, vígjáték). — Han
gos világhíradó,

JÓZSEFVÁROSI (V ili., Kálvária-tér 6. 
Tel.: 346—44.): Előadás: fél 5-től folyt., 
utolsó fél 10. Vas.: 2-től. A  hercegnő 
adjutánsa (Nagy Kató, W illy Fritsch 
film je). — Emill és a detektívek (1000 
gyerek!)

KAMARA (VII., Dohány-utca 42—44. T.: 
44—0—27.): Előadások: 6, 8, 10, vasár- 
és ünnepnap: 4, 6, 8, 10 órakor. Ne- 
bántsvirág (Hervé örökbecsű operettje 
Anny Ondra. Georg Alexander, Oscar 
Karlweiss, Hans Junkermann fősz.) — 
Aranyásók Erdélyben. (Ufa hangos 
kultórfilm 1 — Híradó.

LUDOVIKA (IX . Üllői ót 101.): Elő
adások: fél 5, 7, negyed 10 Vas., ün
nep.: 2-től. Az első bál (Dolly Haas 
vígjátéka). — Az őszi hadgyakorlat 
(Paul Hörbiger víqjátéka).

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

OMNIA (VIII., Kölcsey utca 2. T.: 301— 
25.): Előadások: 4, 6 8, 10, vasár
ünnepnap: 2, 4, 6, 8, 10 órakor,
Transoeeán (William K. Howard né 
metül be&élő Fox-filmje, Edmund 
Lőve, Lois Mórán, Myrna Loy). 
Híradó. — Varázsszőnyegen a világ 
körül.

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

PAI.ACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébetkor 
ót 8. Telefon: 365-23.1 El ad.: 4 6,
10. Hyppolit, a lakáj (Magyar bán 
gos film. Irta: Zágon és Nóti. Játsza 
Csortos, Góth, Kabos. stb.) — Hangos 
híradók

PATRIA (VIII., Népszínház-u. 13. T .: 45 
—5—73.): Előadás: fél 4, negyed
háromn. 10. Vas.: fél 3-tól. „U 172‘ 
titkos küldetése (George O'Brien, Ma
rion Lessing.) — Síim kalandja. 
Magyar és külföldi híradók.

(Nagymező-u.
24. T.: 220-98. 29: 
—50): 2—6-ig folyt 
azután 6, 8. 10

>"1 T i:o  » ii < »i'*^ yt.,éaa‘ z?tnáenP'6.1 8. 
10. Báró Hatvanyné Winsloe Christa 
film je: Leányok a nevelőintézetben. 
(Dorothea Wieck, Hertha Thiele.) — 
Flippy és a szerenád. — Magyar és 
Metró híradók. — Vas d. e. fél 11 ó. 
Skippy (Jackie Cooper, Róbert Coo- 
gan).

ROXY (VII., Rákóczi-ut 82. T. J .: 43—
8—24.): Előadás: 4-től. vasárnap 2-től 
folyt. Fantomas (3 rész, 30 felv.) — 
Az arizonai hercegnő (vígj.). — Han
gos híradók. (Első előadás mérs. hely.) 

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

TATRA (IX., Üllői-út 63.): Előad.: fél 5,
7, negyed 10. Vas. és ünnep: 2-től folyt. 
Az első bál (Dolly Haas filmje). 
Bnster. a Casanova (Buster Keaton 
vlgjá.téka).

r a É i i s ,

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

örökbecsű operettje, fősz.: 
Anny Ondra. Georg Ale

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

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

URANlA (Rákóezt-út 21. T.: 460-45 és 
460—46.): Előadás mindennap: 4. 6, 8, 
10. Báró Hatvanyné Winsloe Uhrista 
film je: Leányok a nevelőintézetben. 
(Dorothea Wieck, Hc.-tha Thiele.) — 
Könny-egyveleg. — Híradó.

Oroeúelí átvitoriázta 
az Sípokat

— Saját tudósítónktól —

Másnak talán csak puszta adát 
csak egy szürke esemény, ami itt 
következik, nekünk azonban, akik 
hiszünk abban, hogy az emberiség 
sorsa a jövőben a legszorosabb össze
függésbe jut a repüléssel, tanú
bizonyság.

Groenhoff, a motornélküli táv- 
repülés világ-rekordere néhány nap' 
pal ezelőtt az Alpok átrepülésér® 
startolt. Fafnir nevű vitorlázó gépé
vel a kedvező szélben két óra alatt 
háromezerátszáz méter magasságot 
ért _ el és átrepülvén a JungfraU 
gerince fölött, három és félórás re
pülés után Davosban símán leszállt.

Ennyi az egész. így leírva néhány 
szó csupán, de ebben a néhány szó
ban az emberi akarat és kitartás, aZ 
elméleti tudás ée a keserves csalódá
sok árán szerzett biztonság nyilat
kozik meg azok számára, akiknek 
van némi közük a repüléshez.

Hófedte hegycsúcsok vonulnak el a 
szemünk előtt s fölöttük kering egy 
gyenge alkotmányra bízva életét, az 
ember, aki szárnyakat csinált magá
nak, hogy meghódítsa a levegőt. 
Mint a mesék hőse, a szelek hátán 
lovagol s a zúgó szélvész sebességé
vel repül a felhők fölé. Alatta mély 
szakadékok ásítanak és a beléjük le
zuhanó levegő őt is magával akarja 
ragadni. De Groenhoff ismeri már 
csalfaságukat s messze elkerülve 
őket, a lamlrás lejtőket keresi, ahol a 
felsikló széllel együtt emelkedik egy
re feljebb. Éles szeme kell, hogy 
legyen, mint a sasnak s pillanatok 
alatt ezer felé kell néznia, mert min
den kis horpadás, vagy emelkedés 
csökkentheti, vagy növelheti magas
ságát.

_ Még egy utolsó erőfeszítés és a 
diadal érzése ujjong fel szívében, célt 
ért. Átjutott a Jungfrau gerincén s 
alatta legyőzve vonulnak el a hóval 
borított hegyek.

Most már nincs más hátra, mint 
símán siklani lefelé s letenni a gépet 
valahol a völgyben. Aztán fogadni a 
barátok gratulációját s visszanézve a 
megalázott hegyekre, elmélázva gon
dolni — szép volt.

EGYESÜLETI HÍREK
A III. kér. TVE futballszakosztác 
a vasárnap délután 5 órai kezdet* 

tel klnbházában (Nagyszombat-uteaj 
Dunapart) tea délutánt rendez,




