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Laké Piacid, február 9.
Az olimpia páros műkorcsolyázó 

bajnokságát február 12-ére, pén
tekre halasztották. A  párosbajnok
ságot követő napon, szombaton mar 
elutazunk Montrealba, ahol a Win-

__ Távirati jelentésünk —
tér Clubban gyakorolnak majd a 
magyar párok a jövő hét közepén 
eldöntésre kerülő páros műkorcso
lyázó világbajnokságra.

Minich Jenő dr.

Széchenyi László gtfóis „Csak 
annyira vállalkoztam, hogy 
amennyiben más amerikai 
oldalról a költségeket fe

dezni nem tudják, a hiányzó 
összeget előteremtem
Hoqvan áll a válogatott úszócsapat 

olim piai ú tja ?
—  Saját tudósítónktól —

Újabb győze lem  Egyiptom ban:

Budapesti profi- 
kombinál*— „  (|).Q)
Pihenőnap nélkül, ötórás utazás után állt ki 
naavegyleti válogatott csapatunk az egyip
tomi fővárosban -  A  mereven J á ^ o  csa- 
patot a gyors és nagyot lei odott kairói 
együttes egy félidőn át nyílt harcra tudta 
kényszeríteni -  0:0 volt a félidő -  Szünet 
után kijött a klasszis: Turay, Híres esTáncos 
a qóllövő — Turay volt a center. Kalmár 
iobbfedezet, Újvári a kapus -  A halfsor 
igazi gerinc volt, Dudás a mezőny legtöbb

embere
—  Távirati jelentésünk —

_A magyar úszók és vízipőlozók 
olimpiai részvételével kapcsolatban 
állandóan részletesen tájékoztattuk a 
fejleményekről lapunk olvasóit. _ Kö
zöltük newyorki tudósítónk távirata 
alapján, hogy Széchenyi László gróf 
a. hiányzó költségek fedezését magá
ra vállalta, az úszószövetségnek^ az 
amerikai szövetséggel kötött túra- 
szerződéseit pedig 16-án érkező 
munkatársunk, Bonyhárd László 
hozza magával. Ugyanő részletes be
számolóval szolgál majd olvasó
táborunknak és a MUSz elnöksége 
előtt is beszámol megbízatásának 
eredményéről és a versenykörút és az 
olimpiai részvétel ügyének alakulásá
ról.

A túra ügyével kapcsolatosan az a 
hír terjedt el a magyar sajtó egy ré
szében, hogy Széchenyi László gróf 
»\aga 6000 dollárt ajánlott fel az 
olimpiai kiküldetés céljaira. A hírre 
vonatkozólag az Amerikai Magyar 
Népszava Széchenyi követ alábbi

érdekes nyilatkozatát közli:
__Amennyire magyar szempontból

fontosnak tartom, hogy úszócsapa
tunk az olimpián szerepelhessen s 
amennyire magam is örülnék e terv 
kéresztülvihetőségének, a mai szo
morú és nehéz időkben nem tartanain 
helyénvalónak egy ilyen nagy össze
get tisztán sportcélokra áldozni, ami
kor ugyanis úgy Magyarországon, 
mint itteni honosaink közül oly szá
mosán a legnagyobb nyomorban 
szenvedek és a legszükségesebbeket 
nélkülözik. Ezeket szem előtt tartva 
csak annyira vállalkoztam, hoJ V  
amennyiben más amerikai oldalról e 
célra már beígért összeg a magyar 
úszócsapatnak budapest—newyorki 
és newyorlc— budapesti utjának költ
ségeit nem fedezné, én a hiány elő
teremtéséről gondoskodni fogok.

Széchenyi László gróf itt közölt 
nyilatkozata világos képet nyújt a 
magyar úszók túrautjaval kapcsola
tos tárgyalásokról.

C o p y r i g h t  b y  *i>e 
V e m s e u  S p o r i

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

Finn—magyar tornászviadal 
IMozásán láradoznak

Évről-óvre megismétlődne 
a verseny

—  Saját tudósítónktól —
Pina—magyar tornászviadal létre

hozásán fáradozik — értesülésünk 
szerint, — a Finn Torna Szövetség. 
A MOTESz-hez küldött javaslatában 
ahhoz való hozzájárulást kór, hogy 
évről-évre ismétlődő, egyszer Ma
gyarországon, egyszer pedig Finnor
szágban lebonyolítandó válogatott 
viadalt rendezzen a két ország. A 
MOTESz tanácsa még nem foglalko
zott az üggyel, de valószínűleg 
örömmel fogadja a testvémemzot 
ajánlatát és a nemzetközi viadal 
megrendezését biztosítja.

Jelenleg Saovilainen Finnország 
legkiválóbb tornásza. Ö nyerte meg 
annakidején Párisban az összetett 
világbajnokságot, amit azonban a

csehszlovákok óvására, nuvel a_ fng 
geszkedésben állítólag nem szabato
san érte el a pontmaximumot, meg
semmisítettek. Mellette az atlét kai 
számokban is erős Nyberg a lég 
jobbjuk.

Kern veszünk részi a jéghokki 
Európabajnokságon

— Saját tudósítónktól —

A berliniek közölték a BKE-vel, 
hogy az eredetileg Prágába tervezett, 
majd Berlinbe áttett jéghokki 
Európa-bajnokság végleges időpont
ja március 14—21. Tekintettel arra, 
hogy február végén, vagy március 
első napján a városligeti mujeg be
zárja kapuit s így teljes kétheti 
kényszerpihenő választaná el a ma- 
gyár válogatottat az európabajnokx 
mérkőzések megkezdésétől, nagyon 
valószínű, hogy Magyarorszag csa
pata távolmarad az idei Európa- 
bajnokságtól,

(A  kezdet jól sikerült: Hétfőn
4 : 0-ra nyerte nagyegyleti váloga
tottunk első egyiptomi mérkőzését 
Alexandria válogatottja ellen. Ez a 
túra, amely a végén Magyarország 
és Egyiptom hivatalos válogatott 
csapatainak mérkőzésében éri el 
tetőpontját, az 192U. év szomorú 
emlékét, a párisi 3:0-ás yereseget 
idézi fel, amelyet a „sötét" egyip 
tömi tizenegy mért színeinkre, A  
túra ennek a 3 :0-nak a revánsa je  
gyében fogant s amikor az első 
győzelem híre megérkezett, so
kunknak ez volt legelső gondolata 

—  Na, a 3-at meg is toldottuk 
eggyel.

Igaz, hogy az ellenfél még nem 
volt az igazi, bár Alexandria válo
gatott csapata is mutathat fel ér
tékes eredményt a magyar csapa
tokkal folytatott mérkőzései során. 
Újpest például 1929— 30-ban hat 
mérkőzése közül ötöt megnyert s 
egyedül az alexandriai csapat tu
dott ellene egyetlenegy döntetlent 
kicsikarni.

A  nagyegyleti válogatott máso
dik mérkőzése elé őszinte aggod* 
lommal tekintettünk. Hiszen tud
tuk, hogy az első mérkőzésnek va
sárnapról hétfőre való halasztása 
csak az első mérkőzés szempontjá
ból volt előny. Igaz, hogy a csapat 
így két éjszakát pihenhetett első 
mérkőzése előtt szabályos szaraz 
földi körülmények között, viszont 
annál nehezebbé vált a második 
m érkőzés: a hétfői játék után
kedden!

S az ellenfélnek is nagyobb a 
tekintélye az első napinál. Kairó 

| csapata a Hungária 1928 2 *
1 túrája során egyszer sem hajolt 

meg az akkor bajnokság •fele tartó 
kék-fehérek előtt, sőt az egyik mér

kőzést meg is nyerték. Ez volt a 
Hungária egyetlen egyiptomi vere
sége. Egy éve a Bocskainak kellett 
tapasztalnia magán Kairó erejét, 
az ellene vívott mérkőzésen. Első 
mérkőzésén J,:l-re kapott ki tőle s 
másodszor is meg kellett elegedníe 
a Q:0-al.

Amikor megjött a félidő ered
ménye: 0:0, kissé bizony elfogott a 
szorongás, ügy látszik, a kairóiak 
keményen ellenállának. És vájjon  
mi történik a II. félidőben? Vájjon  
lesz-e a magyar csapatban annyi- 
erő és szívósság, ami megbirkózik 
a szezónelő edzésbeli hiányosságai
val, a hajóút, az előzönapi mérkő
zés és a közben m egtett Alexandria
__Kairó vasutazás semmiképpen ki
nem pihenhetett fáradalmaival? 
Hiszen a gyors egyiptomiak roha
mai közben könnyen kicsúszhatik 
egy védelmi hiba s törődött, fáradt 
játékosoknál sosem igazi harci 
elszántság, a harc megfordításához 
nélkülözhetetlen idegerő: hányszor 
tapasztaltuk már ezt a magunk 
bőrén . . .

De jött a második hír, a vég
eredmény híre: 3:0. A  magyarok 
javára! A válasz tehat egészen 
szabatos volt ezúttal. T u d ju kh ogy  
még Kairó válogatottja sem jelenti 
Egyiptom válogatottját, tudjuk te
hát, hogy korai volna máris el
könyvelni a - sikerült revánsot, de 
mégis megnyugvást érzünk. A  ma
gyar fiúk kiállták a keddi nehéz 
erőpróbát is. Hiába küzdött szívó
san a pihent ellenfél, mégis ok, a 
messziről jöttek, a vonatból alig ki
szállók bírták jobban a harcot es 
megtörték a makacs ellenállást. A  
S:0-ás kairói szép győzelem meg
növeli bizalmunkat, amellyel^ nagy
egyleti válogatottjainkat útjukra  
engedtük, mert a nehéz körülmé
nyek között kiverekedett eredmény 
beszédes, kézzelfogható bizonyí
téka annak, hogy színeink egyip
tomi képviseletét méltó harcosokra 
bíztuk.

A Ferencváros— Újpest— Hun
gária kombinált második mérkő
zéséről Plúhár István, kiküldött fő 

munkatársunk alábbi táviratában 
számol be:)

Kairó, február 9.
A hétfői győzelem után nem 

volt sok időnk Alexandriában. 
Minden holminkkal vonatra száll
tunk este, 7 órakor s

ötórai utazás után éjféltá j
ban érkeztünk meg Egyip

tom fővárosába.
A pályaudvaron az egyiptomi 
szövetség és a kairói magyar 
kolónia tagjai vártak bennün
ket, de a késő érkezés miatt nem 
volt nagy csődület, bár az ér
deklődés nagy, alexandriai győ
zelmünkről a kairói lapok elis
merőleg írnak.

A Hotel Nationalba szálltunk.
i Ez lesz főhadiszállásunk egyip
tomi tartózkodásunk alatt s _ in
nen fogunk átrándulni majd újra 
Alexandriába. Elhelyezkedésünk 
kifogástalan, mindenki jól töl
tötte az éjszakát. Felkelésre ké
sőn került a sor, hiszen későn 
kerültünk ágyba. Délelőtt azért 
szétnéztünk a városban, hiszen 

í azért akad még a fiúk között 
egy pár, aki nem járt még a 
fáraók földjén.

Ma ünnep van: Bejrám
ünnepe.

Bekukkantottunk az arab ne
gyedbe, ahol európai szemnek 
rengeteg az érdekes látnivaló, 
vásárlásról azonban egyelőre 
nem lehetett szó.

Örvendetes, hogy az időjárás 
jelentékenyen megjavult.

Reggelre kisütött a nap s 
enyhült az idő,

megjavítván a hangulatot s a kö
zönség érdeklődését is. Korán 
került sor az ebédre ma is, hogy 
utána autók röpítsenek ki a Na-
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tional-pályára. A hazai jeges 
kopár talaj után öröm rá lépn i az 
egyiptomi pályák

ápolt gyepére,
amelyen sárnak, víznek nyoma 
sincs. Számottevő közönség,

7000 néző 
övezi a pályát.

Badredin a bíró,
a magyar csapatban jócskán 
akad változás. Mándit pihentet
jük, helyén Kővágó jut szóhoz. 
De az első mérkőzés tanulságai 
alapjan Turayt is beállítjuk i 
csapatba, Kalmár pedig hátra' 
kerül a fedezetsorba, Borsányi, 
illetve Barátky helyére. S végül 
a kapusoknál is érvényesül — 
váltógazdaság elve, így fest a 
csapat:

ISStJ
A kairói csapat- elszántan 

Küzd, de most már észrevehető 
a magyar fölény. Az egyiptomi 
rohamok azonban most sem ma
radnak el s kis híjjá, hogy ki 
nem egyenlítenek:

Kamel magas lövését azon
ban Ujváry bravúrosan húz

za le.

Ujváry —  Kővágó, Dudás —  
Kglmár, Sárosi, Lázár —  
Táncos, Avar, Turay, Toldi, 

Híres.
Indul a játék s már az első 

peicek után érezhető, hogy a 
mai mérkőzés nem lesz olyan 
sima, mint a tegnapi volt. A 
gyors egyiptomi csatárok azon
nal hevesen rohamoznak és a 
védelmünknek teljes gőzzel kell 
dolgoznia. Megnyugtatólag hat, 
hogy

Dudás legjobb formájára 
futva fel, pompásan vezér- 
kedik a csapat védőmunká

jában.
A játék nyílt, szó sincs azonban 
arról, hogy teljesen átengedjük 
a teret. Turay szorgalmasan se
gít a kissé nehezen lábrakapó 
fedezetsornak és a kairói véde
lemnek is alkalma van csillog
tatni értékeit. Jó az iram, a szél
sők viszik a támadásokat s U j
váry egy pompás védéssel nyug
tat meg formája felől. Fedezet- 
sorunk kezd belemelegedni a já 
tékba s tízpercnyi játék után 
kezd kialakulni néhány átgondolt 
kombináció.

A veszély feltüzeli a mieinket s 
a 9. percben újabb szabadrúgás
hoz jutunk. Most Avar áll a 

de a kairóiak, az 
e obbi eseten okulva, sorfalat 
állnak,

A 15. percben Turay kitör,

a védelem csak faulttal tudja 
szerelni. Ugyanő áll neki a sza
badrúgásnak, de a 20 méteres 
pompás lövést a kairói kapus ki
tűnő védéssel teszi ártalmatlan- 
na; Újabb szép belső tologatás 
után Híres nagy lövésének hárí
tásává! tűnik ki a kairói kapus.

Dudás a kapu torkában 
akasztja meg az egyiptomi 
balszarny heves támadását,

majd a 23. percben a Táncos—  
Avar pár száguld végig a pályán 
s Avar lövését védi a kapus ne- 
hezen. Ez mintaszerű akció volt! 
A küzdelem még mindig nyílt.
+ Zi.é Myí? toniiak na?yot haladtak 
technikában az utolsó években is 
es ma már jóformán semmivel 
se.m..,” la âdnak e téren a mieink 
mögött. A  gyorsaság pedig vá! 
tozatlanul erényük, amit sikere 
sen szegeznek szembe a mi pon
tosabb passzjátékunkkal. Az iram 
meg fokozódik s

a 3.3. percben belső hárma
sunk kombinációja nagy 
helyzetet dolgoz ki Turay- 
nak, de a kapus most is 

remekel.
Most heves csata folyik a vezető 
goiért, a. nyílt, változatos harc
ban még egyáltalában nem biz
tos a magyar győzelem, csak egy 
körülmény bíztat: a mieink rend
szeressége mégis csak több hely
zetet hoz össze az ellenfél kapu-

a k*ir6i védelemnek 
több dolga van. A félidő végéig 
azonban hiba nélkül bírja a mun 
kát a védelmi hármas.

Szünet után
azonban hamar kijön a magyar 
válogatott nagyobb klasszisa. Fö
lényesen kezd most a csatárso 
runk s

a 3. percben meg is van az 
eredmény.

Megint szabálytalanul szerel a 
védelem, megint

Turay áll a szabadrúgásnak 
és lövése most védhetetlen.

1:0.

Avar tehát nem lő, hanem 
letolja balra Híresnek, aki 
előtt szabad a tér s 20 mé
teres, nagyszerűen eltalált 
lapos lövése meg sem áll a 

kapu balsarkáig. 2:0.
Mintha elég is volna a dicső- 

segbol, a csapat enged iramából 
8 * l « * k  megint kiegyenlítetté 
válik. Védelmünknek újra bőven 
kijut a lendületes egyiptomi tá
madásokból, de jól áll a lábán, 
üüeg nehezen múlnak azonban í 
percek és nagy kő esik le a szí- 
vünkről, amikor a 31. perc újabb 
magyar eredményt hoz:

Híres lerázza magáról a vé
dőket, lövése ugyan kapu
fának megy, a visszapattanó 
labdara azonban jókor érke
zik Táncos és az ő lövése 

már pontos. 3:0.
Kairó még most sem adja meg 

magát s most is nyílttá tudja 
-enm a játékot, ebben azonban 
részé van a magyar csapat lan- 
kadasanak is. Most már nem 
erőltetik a mieink az eredmé
nyességet, de így, könnyed játék
kal is veszélyesebbek vagyunk, 
igaz, hogy a fedezetsor most már 
teljesen kezében tartja a játékot 
s ami támadás túl is jut ezen a 
vonalon, a fényesen játszó Du
dáson feltétlenül elakad.
tt a ma?,yar csapat csak a
II. felidőben adta igazi önmagát, 
azt nemcsak a gólarány mutatja, 
hanem az is, hogy

míg az I. félidő kornerará- 
nya 1:1 volt, szóval szintén 
döntetlen, szünet után 6:3-ra 
javult az arány, végül 7:4 a 

javunkra.
Az előző mérkőzés és az uta

zások fáradalmai legfeltűnőbben a 
csatárokon ütköztek ki. A két

Szerda, 1932 február 10.

Megvan a megegyezés a aagyegylefek és
* klzépblokk között

Közös programot dolgozott ki 
a keddi értekezlet

Saját tudósítónktól —
A nagyegyleteknek és a 

blokknak vezetői kedden este ültele 
össze a szövetségben, hogy meg
tárgyalják, vájjon közös nevezőre 
tudják-e hozni érdekeiket, vagy pe
dig megindul a harc a két csoport 
között. A nagyegyletek részéről 
Mailinger Béla és Preiszmann La
jos vett részt az értekezleten, Ma
ros Oszkár _ ágyban fekvő beteg, 
ezért nem jelenhetett meg. A kö
zépblokkot Reichard Ottó, Zera- 
plény Gusztáv dr. és Herzog Edvin 
képviselte.

Az értekezlet teljes megértés je
gyében folyt le és a profisport ve
zérei megegyeztek abban, hogy a 
jövőben a szövetséggel karöltve 
közös program- alapján fognak mű
ködni, mert csak egymással kar
öltve tudják megoldani azokat a 
problémákat, amikkel áll vagy bu
kik az egész proíifutball. Az érte
kezlet azonban nem állt meg a szép

tanúsítani az illetékesek, akkor 
minden remény megvan rá, hogy a 
professzionista labdarúgás kilából 
abból a helyzetből, amely jelenleg 
végveszéllyel fenyegeti.

Elmaradt a II. liga tegnapi sorso- 
lása, sót a II. számú intézőbizottság: 
ülése is. Hétfőn ugyanis a tagok
meíí nem jelenése miatt elmaradt az 
MLSz fellebbviteli bizottság ülése s 
így nem tárgyalhatták a Maglód és 
Rákospalota törlés elleni fellebbező 
sét. Valószínűleg pénteken ül össze 
az MLSz fellebbviteli bizottság s 
így  ̂ majd jövő kedden döntenek a 
profik, hogy kell-e sorsolni, vagy 
sem.

A Hungária ma délután 3 órai 
kezdettel a Turul ellen játszik tré
ningmeccset a bungáriaúti pályán.

A Ferencváros ma kivételesen koa- 
dicióedzést tart labdázás helyett, mi
után nem sikerült edzőtársat-------------- - a . , , , , - talál-

frazisoknál, hanem nyomban non-1 , A labdatremngre csütörtökön ke-

Í 2 S U S S &  s -  —
^ v a l ó s í t a n i  a legfon-1 Horgosnak, a Postás balszélsőjé-tosabb reformokat.

Ezek a következők:
1. A profi játékosok máról- 

holnapra való egyletváltozása 
nem maradhat meg, ezért sza
bályba fogják iktatni, hogy pro
fesszionista játékos utolsó sze
replésétől számított négy hét 
múlva igazolható át új egyletbe.

2. Az Újpest— Bocskai mérkő- 
zes nyugtaiigyéből kifolyólag 
szintén szabályban fogják meg
állapítani, hogy az ilyen mulasz
tások miatt csak a vétkest lehet 
büntetni, a másik fél ebből hasz- 
nőt nem húzhat. Ha tehát a vét- 
kés félnek le is vonnak pl. két 
pontot, ilyen két pontot 
kaphat meg az ellenfél.

------„ -----  UttlöZ/tíISUje-
H6k derékfájdalmai vannak és ezért 
ma nem is vesz részt a Vasas elleni 
edzőmérkőzósen.

Beszüntette működését a BSE 
Autóbuszüzem SC, a cégligának 
egyik legkiválóbb egyesülete.

Újpest vonakodik Jakubet a Fe
rencvárosnak kölcsönadni. Mint 
mondják, érzelmi szempontok miatt. 
Valószínű, hogy ennek ellenére 
mégis odaadják. Legújabban arról 
van szó, hogy centerhalfot nem Sá
ros. hanem Köves játszik majd a 
Ferencváros osapatában a Grad- 
janski ellen.

A Nemzeti vasárnap már komo
lyabb mérkőzést játszik. Ellenfele a 
Postás lesz. Szerepeltetik a B) csa- 
patot is s amely néhány első csa
patbeli játékossal megerősítve Ta
tabányán játszik majd.

Nem akar a B. Vasutas a Ferenc
város ellen kiállani. A zöld-fehérek 
nagy buzgalommal kerestek tegnap 
mára edzőtársat. Sehol sem találtak. 
Végül is e B. Vasutas hajlandónak 
mutatkozott. Egyszerre azonban 
eszükbe jutott valami s hirtelen ki
jelentették, hogy most az idény 
előtt csapatuk nincsen formában a 
pont a Ferencváros ellen álljanak 
k i. . .  Visszaléptek.

Felfüggesztették az eltiltást. Még 
az őszi Vasas—Budai „11“ mérkőző* 
sen Kann Fereno bírót Pesterzsébe
ten valaki nagyon megsértette a 
nézők közül. Később úgy vallottak, 
hogy ez a sértegető Singer Imre, a 
Vasas háznagya volt. A fegyelmi bi
zottság ezért Singert fél évre eltil
totta a pályák látogatásától. Singer 
felleberzett s a PLASz fellebbviteli 
bizottsága a tegnap esti ülésén fel
függesztette az eltiltást azzal, hogy 
az ügyet visszaadja a fegyelmi bi
zottságnak. Tárgyalják újra.

Vadast, a Nemzeti játékosát ma 
újra operálják, mivel a vakbélműtét 
nyomán tályog támadt.

Rejtvénypályázatunk
eredménye

hogy a jövőben a legnagyobb ta
karékosságot^ fogják szem előtt 
tartani a mérkőzések rendezése 
körül és a rendezési költségeket 
a minimumra fogják leszorítani. 

4. A szövetségben együttes

megfe!tései?VényC80P°rtUnk hel^ |  Hicker Lajos Budapest, Scheffer 

... I ?  ’ - V zm’ Zln» &ih, savé, to.l József Budapest, Szigeti Katalin3. A nagyegyletek kijelentik, te,'afgán, Istehics.rf’ íS L d i l r ’ nz Ujpeft M é^G vör 
’gy a Jövőben a legnagyobb ta- Modena, Hiden, kg, Kutasi, »ony Erzsi Becs, Paszternák István

Budapest, „Nyerek Bpest” , dr. No-

, - - - - - ........... — Kei. együttes T j fí or - . . . . .  , I ouaapest, szigethy Gyula
szárny nem fénylett úgy, mint erővel keresztülviszik, hogy csak vánv.M e iJ L r í !™ =  v^ lasi ata?- Budapest, Bíró László Budapest, Éne- 
Alexandriaban, a bennük rejlő I a neHo bevételek után számítsák I Koíozsvári-úte55Jan° S’ Budapesí> X“ | Láíf ó Budapest, Fonyó Gyula 

rairvoB-ot.t fe l  I a szövetségi részesedést. E zze l I tt ut: a -ki_____... .1 Budapest, Gerse Lajos Vác, Péter

Modena, Hiden, kg, 'Kutasi, Annar I 
ah \ } 1aS’ Sa.ku’ Tuyft> dí, Palo

M é l^ -k -L v ^  G S C m m  Tbel: 1St T é BlldaPest’ ' ár. Weber 
A  kitűzött o a,j0S. Pa<laPest. Mádi József Kispest,

nyerték; dí k kővetkezők Schmídek György Budapest, Fkcber
I díi* 9k c , x , I Budapest, Szigethy Gyula
' J‘ ® L ?e?f-is v^arlaai utal- | Budapest, Bíró László Budapest, Éne-

. ----- -- w. .-WVT*. * “ ÖJ
igaz valóságában. Viszont

Turay nagy játékkedve és 
frissesége nagy hasznára 

volt a csapatnak,
ő volt a csatársor legjobb embere.

A három half elemében volt a 
kitűnő gyepen. A  merevség ugyan

klasszis csak elvétve ragyogott fel a sz°vetsegi részesedést. Ezzel 
igaz valóságában. Viszont egyben példát akarnak mutatni

az OTT-nak is, hogy a testneve-

-V ----  ^
rajtuk is érezhető volt eleinte, dei v-i taaplunnai, aitar
fokozatosan javultak s játékukért j idehaza, akár külföldön és ennek 

a- a két mérkőzésnek a

lesi adót is a jövőben csak a 
tiszta bevétel után vessék ki.

5. A nagyegyletek készek arra, 
hogy minden évben két alszövet- 
ségi jellegű válogatott mérkőzést 
rendezzenek országos nevekből 
összeállított csapatokkal, akár

teljes elismerés illeti őket.
Különösen örvendetes volt 

Kalmár teljesítménye,
aki a szokatlan szélsőhalf ponton is 
teljesértékű alakítást tudott nyúj
tani. Nagy labdatechnikája mara
déktalanul érvényesült it t .f Sok
kal jobban tetszett, mint első 
nap a center helyén.

A csapat legjobb embere 
azonban Dudás volt,

a két mérkőzésnek a jövedelme 
az összes egyletek között osztas
sák fel.

II. díj. A Nemzeti Sport 2 havi 
előfizetése: Bozsogár József, Nagy-
csakany, Vas m.
, I 1.1- .díj- A Nemzeti Sport 1 havi 

előfizetése: Vida Kamii, Cegléd.
IV. és V. díj a Nemzeti Sportév- 

kony-v 1929, vagy 30. évi. egy- 
egy kötete: Erdős Klári, V., Wahr- 
mami-u. 6—8. III., Kádas Tibor 
gimn. tan. Visegrád.

A  budapesti nyerteseket kérjük, 
hogy nyereményüket vegyék át tát-

Rezső Budapest, Cseh György Buda
pest, Kábel Kriszti Budapest, „Jo
gasz 20” , Radzik János Budapest, 
Czene Béla Budapest, dr. Reichmann 
Leó Budapest, Molnár János Pest- 
szentlormc, Breuer Béla Budapest, 
Kondor István Budapest, Murarik 
Kálmán Budafok, Garami Mátyás 
Budapest Berkes Lajos Budapest, 
Bérezi Pál Budapest, Háder Lajos 
Pestrezsebet, Herendi Artúr, Elek 
Tibor Budapest, Szemere József Bu
dapest, Kerling Samu Sopron, dr.kárságunkban (naponta 9—14 h.). A  dap«»t, Kerling Samu Sopron, dr. 

k rei. i 7?deklek sim ára elküldjük a nyert Bandenburg Budapest, Ejury L. Jenő
6. A n a ™ , etek to k á já n ,, .  ^  w gS^d E l yK6í t f

* * * - .................. S S ^ d a s s ?  f ~ 3 y S Slógatott mérkőzéseken kívül 
egyéb jellegű (Profi, Csikó, Li
ga) válogatott mérkőzések ren
dezésere a PLASz főtitkára vagy 
helyettese megfelelő propagan
dát folytathasson külföldön.
, ..7\ A H -Jigát is bevonják a 
közös akcióba és minden erejük

. , * . „  , dór Újpest, Lányi Antal Géza Buda-
Chabada Frigyes Budapest, Somo- Pest, Kenyeres Kohn Imre Uipest 

gyi István Budapest, Freund József I Wilheim László Újpest, GránitzPDá- 
Budapest, Rogyak Sándor Budapest, I ^ . Újpest, Gárdonyi József Újpest 
Bartal Ferenc Budapest, Molnár Béla I Steiner György Újpest, ifj Winter- 
Budapest, Kovács Pál nitz Femno ^

aaciooa es minden erejük-1 martai Ft ____________ ____
haiaff0:" a IL U^a I ’ Kőszeghy

S#í*TAÍaft tájdAloiB^Mkül alatt elíAvolKJg

Dr. Morlsson tol
Óvakodjunk az utánzatoktól!

aki a védelem átlagmunkát végző I kel. azo,n lesznek, hogy a H. Ugal »uuapesz, kovács Fái Budapest,! nitz Ferenc Pestuíhelv “
másik két tagja között a legjobb baja,t: orvosolják. Druja Mihály Budapest, Kecskés Ibo- József Dorog, ^m-áth Gyula Bud^
válogatott magaslatokig tudott Az°k a programpontok, amik lya, Budapest, Gittek Albert Buda- P «t, Kovacsik Árpád Budapest ifi
emelkedni s oroszlánrésze van a szaba‘ymódosítással járnak, máris I p^, ’p^Jank. 1 o a Budapest, Zeisier) Késik Ferenc Esztergom, ifj, ’Bar-
kairóiak nem lebecsülendő len- Lb.iztosítva vannak az együttes fel- dr Lajos Budapest, raen János Budapest, Enzsöl' Lajos
dületének tartós megtörésében. lépés következtében. Éppen ezért rolv t Ká’  ^ >tl-cs’ - B.roké,s El,dre Kaposvár,

v « S ' K h S ‘ hé, S  ^  k° - U . . I .  U r t m *  tanácM M  J S S f í S l  í
Most két napon át a jó l meg- f LASz-ban, hanem ehelyett együt- dapest, Erdős Klári B u d a p jr  Kő- József Nagykanizsa^3, Tarnál 

érdemelt Pihenő ju t a fiúknak I tus értekezletet fognak tartani] fe g i  Pál Budapest, Haller toré Ta- N a^anizsa, Pohórely Blia ° k í '
| amelyen részt fognak venni tabanya, Bíró Béla Abony, Majdányi' »**- ^ s'

“  ® Z * í l « ö  -W k ök , p»Ii. S ly i bS a i c ^ , r ^ S '
tikai kitűnőségek, J Wejsz Andor Budapest, Szász Ltedó

osztályrészül. Most majd alapo
san szemügyre veheti mindenki 
Kairó rengeteg eredeti neveze
tességét.

Újabb mérkőzésre pénteken 
kerül a sor.

Az eddigiek szerint mai ellen
felünk, Kairó válogatottja ellen

* ▼ 7 Lfnur-eiy t>eaa Kis-
pest, Ganz István Budapest, Berger 
Imre Budapest, Gömbös József Bu- 
üa.pest.

, tv j . öZasZ L/HGZ1(
akiket már megnyertek a In ha* Budapest, Fábián Gábor Gyula, Var-
^ » r  * 5 0 5 2 ?  “  “ * ■  B ö S í i s a ^ a s 1 a t

JMindenesetre örömmel kell üd- Pest, Mieselbach László Cegléd 
vozolnunk a keddi értekezletet, Pjeiatmer János Budapest, Cseresnyés 
aminek mar kézzelfogható ered- 3ozse*  Budapest, Naszlady Irén Ka-----  1 ' 1 oosvái*- Kádas  ̂vm m  ellen mar kézzelfogható ered- Jozsef ^ u«apesf, Na^iaav íren Ka-

játszunk revánsmerkőzést, de azó j mer-y i is van, mert legalább rész- S‘?s^ár» Kádas Tibor Vieegrád, Bíró 
w L arr°  Aih0g'T ®Se,tleg az angol ben magáévá tette az értekezlet n S d<>n Budaf est> v °Ke! Jenő Buda-

a oem ,atKik tóI val6tó"ű- ssssö s ü s a - ?  «Plnhár te .ént fel. Ha a kivitel- gyarmat, Vida Emil Cegléd, Sehnei-
Fiuhar István. I ben is megfelelő energiát fognak' Jpr Dezső Pán« «,!

steink.tstlietl'.mhM
íttriirti ksBksMm Morzsányinál

dér Dezső Pápa, Weiaz Aladár Bu
dapest, Zsidákovits Lajos Budafok, 
Messinger Gyula Bpest, Bányai Béla 
Budapest, Gál György Debrecen, 
Gyerke Lajos Budapest, Gasparfn

I Lajos Budapest, Szalay Andor Vác,

A rovatvezető üzenetei
Molnár Béla. «2S-a3 évkönyvünk 

teljeseu kifogyott. így sajnálatunk
ra azt nem küldhetjük.

Fr L Márciusban, mint már 
többször megírtuk, 2. Nem. 3. Igém

N ™  ^ ÍkWs- Nem megfelelő Negyvenkilenc. Szívesen szegezzük 
le írásban is: felesleges!

lünk í i T s  héten ismét kS*-és kéPr«Rvényekot. Kö- szonjük szíves jóindulatát.
Flscher Péter. Lehet készíteni A’ 

h S k Ul<iéSre ,°fak akkor vállalkoí 
h A r^ í mellékel.Aradi fejtő. Pontverseny lesz, de 
új rendszer szerint. Türelem, mát 
nincs mesze a kezdet. Üdv.

I
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EGYIFTOM FELÉ
Athénben

Ünnepi fogad tatás Látogatás^ a gö rö g  
szövetségben M iért nem valósult mofl 

az Apo llón  ellenig m érkőzés 
G ya log ló -trén ing

A válogatott csapat egyiptomi túrójának históriája Pluhár István
főmunkafársunk úti leveleiben

k MLSz l e i  hajtandó iszre halasz
tani a magyar-olasz Európa Kapa 
mérkőzést,

de elfogod|« április vagy rnáiüjs bár
melyik vasárnapiét határnap  
gyanánt — Táviratváltás az MLSz 
és o FiGC kozott

— Saját tudósítónktól —

Athén, február 4.
Ha valaki nem 

ismerné a sport
emberek együvé- 
tartozási érzését, 
ha nem hinné a 
sport egész világot 
átfogó erejét, az 

meggyőződhetne 
erről az olyan utazásoknál, amelye
ket az egyes futballcsapatok, első
sorban a válogatottak tesznek a 
különböző országokban, különböző 
földrészeken. Ezeket a sportembe
reket, csapatokat ugyanis az egész 
világon

mindenütt ismerősök várják, 
ismerősök fogadják.

púdnak róluk a hivatalos é s . nem 
hivatalos emberek, különös érdek
lődéssel kísérik a többi utasok.

He éppen ebből kifolyólag min 
denütt vannak elintézni való ügyei 
18 az utazó sportembereknek.

fokozottan áll ez akkor, amikor 
nyen közeli országokban jár még 
az expedició, amikor olyan helye
ken utazik át, amelyekkel az illető 
ország sportja szoros összekötte
tést tart fenn.

Belgrádban is ott várt bennün
ket az állomáson a szövetségi és 
egyesületi vezetőségek néhány em
bere. Athénben is kint van

dekes formában. Alig szállottunk 
le a vonatról, Hesser az Apollón 
nevében azt az ajánlatot tette, 
hogy

a csapat hajóra szállása 
előtt játszón tréningmérkő

zést az Apollón ellen.
Kétszer 35 percről lenne szó. Annál 
is inkább jói jönne ez, mert hiszen 
a játékosoknak valamiféle tréning
re úgyis szükségük van.

A túra vezetősége kereken

Konstantaras úr, az Enossis 
elnöke, hogy a maga egylete 
es a szövetség nevében fo- 
Kadja az átutazó magyaro

kat.
Együtt tart velünk a szállóba ő is, 
a három magyar tréner —  Rauch- 

Künsztler és Hesser —  is.
He alig mossuk le az út porát a 
^állóban, más szövetségi vezetők 
18 felkeresik a túrázó társaságot, 
elsősorban pedig annak vezetőjét 
Fodor Henrik dr.-t.

Marcellos elnök, aki nemcsak az 
Apollódnak, hanem a görög szövet
é n e k  is elnöke, Papazogluval, a 
Panatineikos elnökével együtt jön  
s meghívja a túra vezetőségét a 
szövetségbe. A szálló társalgójában 
gyülekezünk, ott folyik - a vezetők 
között a rövid eszmecsere, majd a 
vendéglátókkal együtt Fodor, Ma 
fiússy és csekélységem látogat el

a görög szövetség helyisé
geibe.

Ott éppen nagy munka folyik. A 
titkár éppen a postát készíti el s 
F o d o r  odaszól Mafiássynak:

—  Nézd csak, Lajos, a görög 
kenyeres hogy dolgozik!

Körüljárjuk a szövetség helyisé
geit, amelyek elég tágasak és kel
lemes benyomást keltenek. Vitrin
ben állanak a díjak, zászlók, ame
lyek között hamar felfedezzük azt 
® selyemzászlót, amelyet a Csikók 

szereplése alkalmából kül
dött a PLASz a görögöknek. Ott 

a vitrinben az MLSz remek ju  
biláris plakettje is . . .

A társalgás, amely a valaha 
hosszú éveket Becsben élt Marsel- 
°s elnökkel németül folyik, nem 

jhehet természetesen szárazon. Po
hárka uzót, ezt az erős, ánizsos 
görög italt kell lehörpinteni s hogy 
lobban csússzon, apró, erős, sava
nyított zöld paprikát adnak mellé 
oUzókorcsolyának” . Rövid látoga
tásunk  ̂alatt megbeszélték a veze
tők, akikhez közben Mermingás, az 
Apollón elnöke is csatlakozott, hogy 
hajóra szállásunk előtt még megbe
szélést tartanak.

A. görög— magyar kapcsola 
tokról,

osetleges mérkőzésekről lesz m ajd  
szó ezen a megbeszélésen.

Mérkőzésről különben már szó
esett Athéniben. Mégpedig igen ér-

visszautasitotta az ajánlatot,
amelyet pedig igen komoly anyagi 
ajánlattal támasztották alá. A  be
vételnek nagyobb felét  ̂ lett volna 
hajlandó az Apollón átengedni a 
magyar csapatnak, de nagyon je
lentékeny . összeget volt hajlandó 
garantálni.

Ismeretesek azok a tárgyalások 
amelyeket a túrára készülő nagy
egyletek nevében Fodor dr. a görö
gökkel folytatott hetekkel ̂  ezelőtt. 
Arról volt szó, hogy a játékosok 
kellő formába hozására és össze- 
szoktatására legalkalmasabb lenne 
Athénben egy vagy két mérkőzést 
játszani. Ezt a tervet szívesen fo
ganták a görögök, csak éppen az 
anvagi feltételeket nem voltak haj
landók elfogadni. Nagyon lényeges 
különbség volt a két tárgyaló fel 
között s mivel attól lehetett tar
tani, hogy a reklám majd úgyis a 
mrgyár válogatottról beszél, annak 
presztízsét pedig semmiképpen 
sem szabad kockáztatni, nem jött 
ló re  ez a régebbi terv.

Athénben persze emlékeztek 
a tárgyalásokra s szeretnék 

látni a magyar csapatot.
Ezt a megoldási lehetőséget látták, 
illetve látta az Apollón célravezető
nek Nem csoda, hiszen volt mar 
arra példa, éppen tavaly a Bocskai 
esetében, hogy az Egyiptomba tar
tó magyar csapat kihasználja az 
időt Athénben s tréningmérkőzést 
játszik. Joggal és nyugodtan, re
mélhették tehát, hogy most is sike
rül ezt a tervet nyélbeütni.

A helyzet az volt, hogy
a hajó, az Izmir, amelyre 
be kell a csapatot hajózni, 
délután ötkor hagyja el 

Pyreus kikötőjét.
A hajók menetrendjében azonban
nem nehéz valami kis változást el
érni s az indulást későbbre tenni 
Hiszen huszonhat _utasra ereszen
biztosan v á r  a  hajó egy-ket orat
Ha ezt sikerül elérni, akkor re™1®® 
időben, fél háromkor ^  lehetett 
volna akár mérkőznünk Athénben. 
De ha ötkor indul is a hajó, akkoi 
is el lehet képzelni a tremngmer- 
kőzést, csak korábban kellene vala- 
lamivel kezdeni.

Szóval
semmi más akadálya nem 
volt a játéknak, mint az,

hogy a túra vezetősége nem 
akarja a csapat presztízsét 

kockára tenni,
nem akar ilyen alkalmi vállalkozá
sokba belemenni, ami nem is hasz
nálna semmit sem a magyar fut
ball tekintélyének. S ezt a tekin
télyt még pár száz dollárért sem 
szabad csorbítani, akármilyen hely
zetben él is manapság a futball- 
sport.

örömmel és emlékeztetőül kell 
ezt az esetet feljegyeznünk. Hiszen 
állandóan azt lehet hallani, hogy a 
futball teljesen elüzletiesedett s az 
üzlet kedvéért már nincsen, amit 
vezetői fel ne áldoznának. S biz
tosra lehet venni, hogy hasonló kö
rülmények között sokan lettek 
volna az üzletieskedés ellen beszé
lők, a futball üzleti ességét ostoro
zok közül olyanok, akik kapva kap
tak volna az ilyen ajánlaton.

A tavaszi válogatott program sark
pontja a magyar—olasz Európa
Kupa mérkőzés, de az MLSz minden 
fáradozása ellenére sem tudott még 
határozott napot kijelölni e mérkőzés 
számára. Még az ősz folyamán több
szörös levélváltás történt a két ér
dekelt szövetség között, de megálla
podásra jutni nem tudtak.

A december 13-i torinói válogatott 
mérkőzés alkalmával ugyan az olasz 
vezetők megbeszéléseket folytattak 
Rosenberg dr.-ral és Fodor dr.-ral és 
javaslatokat is tettek, minthogy azon
ban ezeknek írásbeli megtételét is 
kilátásba helyezték, az MLSz nem 
foglalkozott hivatalosan Rosenberg 
dr. és Fodor dr. közléseivel, hanem 
várta az olasz szövetség erre vonat
kozó levelét. Közben azonban már 
közel két hónap telt el és az olaszok
tól nem jött semmiféle értesítés. Ke
nyeres. Árpád főtitkár ezert távirat
tal fordult Zanettihez, olasz kollégá
jához és megsürgette a tavaszi 
magyar—olasz mérkőzés terminusá
nak ügyét. Zanetti távirati válasza a 
torinói tárgyalásokra hivatkozott és 
az akkor tett olasz ajánlatra kért vá
laszt. Ez az ajánlat ugyanis a ■mér

kőzésnek őszre való halasztását kérte 
annak előrebocsáiával, hogy ha ennek 
folytán az MLSz anyagi nehézségek
be jutna, cez olaszok készek meg
felelő kölesönnel kisegíteni az MLSz-t 
a zavarból.

Az MLSz elnöksége foglalkozott as 
olaszok ajánlatával, de azt leg
nagyobb sajnálatára nem fogadhatta 
el. Ilyen értelemben táviratozott is 
Kenyeres főtitkár Rómába és ugyan
akkor terjedelmes levélben közölte az 
olaszokkal a magyar, álláspont indo
kait. Megírta Kenyeres, hogy ősszel 
előreláthatólag már három válogatott 
mérkőzésünk lesz Budapesten, ezzel 
szemben a tavaszi idényre eddig csak 
egy mérkőzésünk van előjegyezve, 
éppen ez a magyar—olasz mérkőzés. 

Az MLSz egyébként táviratában 
április vagy mó.jus bármelyik vasár
napját (pünkösdöt csak két mérkő
zés esetén) ajánlotta fel az olaszok
nak és most szívrepesve várja a vá
laszt, amely végre megoldja a tavaszi 
válogatott műsor nagy problémáját. 
A magyar—olasz terminusától függ 
ugyanis, hogy milyen napon lesz kész 
Becsbe küldeni az MLSz válogatott 
csapatát.

A futballnak azonban van 
annyi ereje még mostani 
lerongyoltságában is, hogy 
nem hagyja elveszni legna
gyobb kincsét, a tekintélyt,

amit hosszú évtizedeken át szer
zett, amit —  mi tagadás az 
utóbbi időkben elég sokszor meg
tépáztak a kevésbé hivatott vezé
rek.

A mérkőzésről tehát pillanatig 
sem lehetett komolyan szó s így ki 
kellett másként alakítani szaksze
rűség szempontjából a nap pro
gramját. A  vacsora után, amit az 
Athént járt futballisták áltál jól 
ismert Germániában fogyasztott el 
a társaság, a vezetőség rövid pár 
percig tartó eszmecserét folyta
tott. Fodor dr., Mariás&y dr., 
Langfelder és Blum Zoltán hatá
rozta meg a napirendet. S ez abból 
áll, hogy

a . játékosok reggeli után 
felgyalogolnak az Akropo- 

lisra,
ami a kondíciótréningnek felel 
meg. Ezzel összekötik a szükségest 
a hasznossal. Megnézik ezt a remek 
műemléket s egyben elvégzik a 
szükségest mozgást is.

Borsányi volt csak kivétel 
ebben.

Neki még több mozgásra van szük
sége, ezért Künsztlerrel kiment 
már jókor reggel a pályára s ott 
gyakorlatozott.

Vele tartott Mándi is, 
aki szintén szükségesnek tartotta, 
hogy kiadósabban mozogjon. A 
többiek több, mint kétórás sétával, 
gyaloglással végezték el a napi 
mozgást, ami most ugyan egesz 
hétre szól!

Pluhár István.

FTC -pálya Üllői-út

Vasárnap, február 14-én, 
délután 3 órakor

Ferencváros-^ 
Gradjanski mm

nemzetközi mérkőzés 
Előtte 1 órakor

Hungária-—  Újpest
barátságos mérkőzés

Pecsét és tagdíj,
szabály és aláírás,,

h.

avagy
Mi is az a kisegyesületi adminisztráció

— Saját tudósítónktól

Ha egy kis egyesület alakul, akkor 
rendszerint a játekosg'árda létesül 
meg először. Egy-két jó szereplés után 
már vezetőség után néznek. Persze 

1 ez nem megy könnyen. Ha sikerül is, 
jön néhány gyengébb szereplés, a 
veeztőség nem törődik a csapattal —— 
elmaradozik. Nagyon sok kis egye
sületben két-három személyből áll a 
vezetőség. Gazdasági bizottság?
Ellenőr? Ilyen nincsen, de minek is?
Hisz pénz — soh’ sincs. Egy tisztség 
a fontos, az intézői. Erre aztán ki
jelölik a játékosok maguk közül a 
legravasszabb embert. A többi tiszt
ség rendszerint csak papíron szere
pel.

A  ravasz klubbélyegző

Zeneszó m ellett futballoztak vasár
nap a L ágym án yoson . A BEAC te
niszpályáit a téli hónapokban pom
pás sima jég borítja és a fiatalság 
nagyszerűen felerősített gramofon
zene mellett hódol a sportnak. A 
foxtrott, tangó, rumba és a csárdás 
ütemei természetesen elhallatszanak 
a futballpályára is. így volt vasár
nap is. A jégen korcsolyáztak, a pá
lyán futballoztak — zeneszó mellett. 
Vígan folyt a játék és mivel a fut
ballban igen gyakran győz aẑ  egyik 
csapat (nem mindig), hát itt is Öltö
zött (nagy nehezen) a — BEAC. A 
csapatok az öltözőbe vonultak (szin
tén zeneszó mellett), a szurkolók es 
az ellenszurkolók pedig megkezdték 
— súlyos érvekkel dobálódzva °  
vitát.

— Nagy művészet így győzni 
hangoskodik egy ellenszurkoló. —• 
Próbálná meg a BEAC zene nélkül.

— Nézze apuskám, akkor hatot 
kapnának — hangzott a replika
és a végén zeneszót. Gyászindulót.

Az egyik negyedosztályú intéző 
óvási tiphez jut. Előkapja a naptárt 
és örömmel állapítja meg, hogy éppen 
a tizenkettedik órában, mert ez az 
utolsó nap az óvásra. Hamarosan 
megírja és beadja. Ám visszadobják;

— Nincs rajta bélyegzőlenyomat — 
mondja a pénztáros.

_  Tessék azért elfogadni. Ma van 
az utolsó nap és a bajnokságunkról 
lehet szó. A bélyegzőnket pedig el
veszítettük.

__ Kézzé kérem, én elfogadom, de
úgyis elutasítják, ha nincs kellőleg 

\ felszerelve.
Az intéző kerül-fordul és újból be

adja, most már lebélyegzőzve.
__ Hogy csinálta? — kérdezték

többen.
__ Van nálam egy marhalevél

bélyegző, rányomtam és egy kicsit 
megcsavartam. Most nem lehet ki
venni, hogy micsoda, de fontos, hogy 
a szabálynak eleget tettem. . .  le 
bélyegzőztem.

Az automata pénztáros
Az egyik VIII. kerületi egyesület

ben nagyon elfoglalt ember a pénz
táros. Erre . való tekintettel^ a leg
utóbbi közgyűlésen már nem is akar
ta a tisztséget elfogadni. De hiába 
nem akadt más. Megegyeztek abban 
hogy a pénztáros csak minden má
sodik héten fog az egyesületbe be
menni, dolgát elvégezni. Nemsokára 
aztán rájöttek, hogy nem jól van ez 
így: rendszerint, ha a tagoknak^volt 
pénzük, nem volt ott a pénztáros. 
Amikor pedig ott volt, már többnyire 
más célra fordították a tagdíjra 
szánt pénzeket. Hamarosan azonban 
megoldották a helyzetet. Felállítottak 
egy perselyt, most aztán, ha valaki  ̂
tagsági díjat akar fizetni, az intéző 
jelenlétében az összeget felírja egy 
papírdarabkára és papírral együtt

bedobja a perselybe. A pénztáros 
minden hónap elején kiszedi és le
könyveli. - ■

A jobbkéz az elnök, 
a bal a titkár

A szövetség irodája visszaad egy 
beadványt az intézőnek.

— Nem elégséges az, ha az intéző 
írja alá — mondja a tisztviselő — 
elnöknek és titkárnak kell aláírni, 
különben alaki hiba miatt nem kerül 
tárgyalásra.

— Hiszen én vagyok az egy- 
személyben: elnök, titkár, intéző ■—• 
mondja nem kis büszkeséggel az in
téző.

—  Ez elég nagy hiba. Ezzel ne is 
dicsekedjen. Hiszen ez összeférhetet
len, Tessék aláíratni két különböző 
személlyel.

Az intéző elszomorodik, de nem 
tart ez soká. Arcán gúnyos mosollyal 
egy sarokba vonul és alákanyarít egy 
nevet jobbkézzel, míg egy másikat 
ballal. *

A kis - egyesületeknek az anyagi 
gondokon kívül sok más bajjal is 
meg kell küzdeniük. De ők legyőzik 
mindannyit, mert nagyon szeretik a 
sportot.

Király Lajos

Mestyanek, a Soroksár balszélsője 
a tél folyamán súlyos bokasérüléssel 
hat hétig nyomta az ágyat. A kitűnő 
Játékos állapota azonban oly szépen. 
Javult, hogy vasárnap már egy fél
időt Játszott is az MTK ellen. A csa
patban — egybéként — még három 
könnyű sérült van: Küzdényi, Egyed 
és Pflnm II.

Jakube már „b evon u lt" Újpestre,
Tegnap délután Újpest itthonmaradt 
játékosai teljes számban megjelen
tek az edzésen, mely kondiciógyakor- 
latokból állott. Bésztvett a közös 
munkában Jakubo is, akinek mozgá
sát nagy érdeklődés kísértő. Jakube 
„főpróbája11 csütörtökön lesz, a Tu
rul elleni edzőmérkőzésen.

* Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.

A ferencvárosi szurkolótábort nagy 
veszteség érte. Egyik igen aktív tag
ja, a lelkes sportember, a MAC volt 
magasugró atlétája, ifj. Flasch 
Gyula 37 éves korában vérmérgezés
ben váratlanul elhalálozott. Teme
tése hétfőn délután volt a ferencvá
rosi szurkolók és nagyszámú gyá
szoló közönség részvételével. Az el
hunytban Flasch Gusztáv, - a bank
szövetség kapitánya és futballbírő 
testvérét gyászolja.



Hüsvéfksr Franclaországíiafi fog 
ú lm k m sek e t játszani 

az MIK
—  Saját tudósítónktól  —

Úgy látszik, hogy Franciaország 
lesz az a hely, ahol legszívesebben 
fogadjak a magyar csapatokat. 
Újabban az MTK-nak vannak igen 
előrehaladott tárgyalásai háromhetes 
francia túra ügyében. A kék-fehér 
amatőrök a tervek szerint március 
közepén indulnak el itthonról és csak 
április első hetében érkeznek vissza.

Még nem íriák aia 
a CLL— SWSz te le lit

—  Saját tudósítónktól  —

Az elmúlt héten az a hír látott 
napvilágot, hogy a régóta hú
zódó BLASz— Cégliga kartell 
ügye befejezést nyert. Mivel az 
egyezményben sok, egészen ho
mályos pont van, kérdést intéz
tünk erre vonatkozólag Fenyves 
Miklóshoz, a CLL főtitkárához. 
Nagy  ̂ meglepetésünkre a kitűnő 
főtitkár a következő választ 
adta:

—  A legnagyobb sajnálatomra, 
még semmiféle felvilágosítást 
nem adhatok a kartellről, azon 
egyszerű oknál fogva, hogy

még egyáltalán nem kötöt
tük meg.

Elnökségünk három tagja a 
múlt szerdán tárgyalt az 
MLSz-el és csak elvbeli megálla
podás jött létre. Úgy egyeztek 
meg, hogy most szerdán még 
egyszer összejönnek és ismét —  
már nem is tudom hányadszor —  
tárgyalni fognak.

Mint a fenti nyilatkozatból 
kiviláglik, a kartell még mindig 
vajúdik.

_ A Cégliga tegnap este rend
kívüli tanácsülésen foglalkozott a 
kartell ügyével. A  legtöbb felszó
laló tanácstag az egyéves átiga
zolási időt tette éles kritika tár
gyává. Hosszas

Szerda, 1932 február lfl-

UéeeUmmi 
soíáMdUah&k é e !

■— Mi az, Terefere 
úr, csak nem maga 
akar nevet változ
tatni, hogy így búj
jon el azok elöl, akik 
már régóta halálra 
keresik a pletykái 
miatt.

_ Nem kérem. Újpest csoda
edzője szándékozik nevét Tata
bányaira magyarosítani.

—  Még egy ilyen vicc és repül,
—  Megpróbálom kiengesztelni 

Szerkesztő urat.
Aligha fog  sikerülni.
Még akkor sem, ha elmon

dom, hogy a Hungária vezérkará
nak nem is a 8 :0 tetszett úgy va
sárnap délután?

—  Hát mi?
—  Inkább a 2 :l-nél figyeltek.
—  Ez kizárt dolog, hiszen olyan 

jóban vannak az Újpesttel
—  Ez igaz, de sokkal jobban 

szeretnének jóban lenni a tata, 
bányai centerrel. Mióta látták, 
csak azon törik a fejüket, hogy 
miként lehetne ráhúzni a kék
fehér mezt erre a fiúra.
_ —  Még van pénz a profiknál 
játékosvásárlásra ?

Van még néhány szurkoló, 
aki összehozza a pénzt, de már ők 
is csak részletre fognak fizetni 
Ezzel kapcsolatban különben érde
kes intimitásról adhatok hírt. Mi
előtt elindult volna az egyiptomi 
expedíció, a nagyegyleti vezérkar 
még összeült, hogy meghányja- 
vesse a tavaszi terminusok ügyét. 
Mikor az Újpest— Nemzeti mérkő
zés eltolása határozatba ment, 
Patyi bácsi könnyedén oda
fordult a zöld-fehérek elnöké
hez: „Nem  kaphatnánk a tavaszi 
meccsünkig kölcsön ezer pengőt 
az uraktól?”  ü gy  látszik, a Fra
dinak jól mehet, mert az ezer

vita után az el
nöklő Vértes Jenő társelnök s z a - .„ .___
vazásra tette fel a kérdést: m eg -jpengő kilátásba lett helyezve. Sőt 
kösse-e a Cégliga az előadott terve-1 másnap ki is fizették. Harmadnap 
zet szerint a kartellt vagy sem. A az Újpest m egvette Jakubét. Mali-

tanács egyhangúan a kartell 
megkötése ellen foglalt 

állást.
Ezek után Vértes Jenő az el

nökség nevében bejelentette lé 
mondását és kifejtette, hogy a ki

ciózu8 emberek azt mondják, hogy 
éppen ez az ezer pengő hiányzott 
csak a vételárhoz.

Már megint anyagiakról f e 
cseg, Terefere úr.

Éneikül igazán nem lehet 
megélni. Most más idők vannak,

—  A magyar-osztrák gyorskor
csolyázó versenyen a sajtóasztal
nál véletlenül sem ült újságíró. 
Az egyik ott ülő fiatalemberhez 
odament a jég  népszerű pereces
asszonya és diszkréten a fűiébe 
súgta: „Szerkesztő úr, fogadtam
valakivel 10 pengőbe, hogy írnak 
rólam a lapok. Legyen szíves, ír
jon rólam valamit, legközelebb 
adok a Szerkesztő úrnak egy po 
hár forralt bort.”  Tessék már ki
írni a perecesasszonyt, mert az a 
szegény fiú  mindig úgy fagyos- 
kodik a versenyeken. Hadd kap
jon egy kis meleg italt legköze 
lebb.

—  Kérem, ha még egyszer 
ilyen komolytalan dolgokkal hoza
kodik elő, kedves Terefere úr, 
még majd meggyanúsítjuk, hogy 
maga szereti olyan nagyon a fo r 
ralt bort.

—  Akkor inkább áttérek a gyep- 
hokkira. Helyesebben annak női 
szakosztályára. Ezen a téren a 
következő angyali esetről számol
hatok be. Egyik gyephokkizó höl
gyünk, aki még az iskola padjait 
koptatja, egy szép reggelen fel
kapta az iskolatáskát és hetykén 
elindult hazulról. Papája aznap 
éppen hamar szabadidt a foglal
kozásából és elment a leányáért az 
iskolába. Már az összes lányok 
kijöttek, de a papa nem látta az 
övét. Érdeklődött az egyik osztály 
társnőjénél, aki gyanútlanul el
mondta, hogy a kislány nem is

Ö f  rendszert dolgozott ki a 
Középeuropai Kupa számára 

Kenyeres Árpád, az MLSz 
főtitkára

A prof* egyletek a jövő héten vitatják meg 
az új tervezetet

— Saját tudósítónktól —
Az idők változása nem hagyta 

érintetlenül a Középeurópai Ku 
pának kipróbált rendszerét és már 
a multévi küzdelem után minden
ünnen felmerült a kívánság, hogy 
a rövid pár esztendő alatt is igen 
nagy népszerűségre szert tett 
vándordíj küzdelmeinek lebonyo
lításán változtassanak. Mint is 
meretes, a kupabizottság legköze
lebbi ülése e hó végén lesz Trieszt
ben és ezen az ülésen több reform- 
javaslat kerül megtárgyalásra.

Az osztrákok azt akarják ki
mondatni. hogy 
Kupa küzdelmei 
dőben

július 17. és augusztus 23.
között okvetlenül lejátszan- 

dók.
Az MLSz magává teszi ezt az in
dítványt, csak azt a módosítást 
akarja hozzáfűzni, hogy közös 
megegyezéssel

július 17-e előtt is
lehessen mérkőzést játszani. Vi
szont

az augusztus 23-hoz ragasz
kodik az MLSz is

a Középeurópai 
minden észtén

és a vétkesek szigorú törlését 
kéri. A  határnapok kijelölése pe
dig mindig a közgyűlésen történ
jek meg. mcuctíi. acujcmmscu ltj lclieiue l'u"

Fontosabb Zanettinek,♦ az olasz I nyolítani az egész küzdelmet még 
volt egyáltalán iskolában. A papa I S®™4* *  “ titkárinak a* egész fordulónként kétszeri találkozás-
már valami szerencsétlenségre ™ e f  e f o r m á >á s á r a  « á -  sál is.

„ __ „s.i I nyúló javaslata, amit a magyar | Kenyeres Árpád tervezetét most

külön az egyletek, külön a szövet
ségek.

Kenyeres második terve négi 
ország 4— 4 legjobb csapatát ven
né be, de itt már az alsóbb helye
zetteknek is lehetőség nyílna * 
kupa megnyerésére. Itt négy cso
portba sorsolnák össze az egylete- 
két, úgyhogy

minden csoportba kerülne 
egy-egy első, második, har
madik és negyedik helyezett.

A négy csoport győztese azután 
egymás közt játszana tovább a* 
elsőségért. Az összes mérkőzéseit 
pontozásos értékelése alapján álla
pítanák meg a díjnyertes országot 
a végén. A  küzdelemnek ennek * 
formájához már több terminusra 
volna szükség, vagy pedig hozz® 
kellene nyúlni az egyszeri találko
zással járó kieséses rendszerhez. E* 
utóbbi esetben 8, esetleg 6 termi* 
nuson le lehetne bonyolítani az 
egész küzdelmet.

Ha Svájcot is be akarják 
iktatni

jövő évre is a versenybe, aklcof 
Kenyeres javaslata az, hogy szö- 
vetségenkint csak a 3— 3 első he
lyezettet vegyék be, tizenhatodik
nak pedig sorolják be a multévi 
kupagyőztest. A  16-os létszám 
mellett kényelmesen le lehetne bo-

gondolt és taxiba vágva magát, 
rohant haza. De a kislány odahaza 
sem volt. Már a legnagyobb két
ségbeesésben volt az egész család, 
amikor fél kettő után megszólal a 
csengő. Belép nagy virgoncán a 
kislány és boldogan kiabálja: 
„Egyesre feleltem történelemből!" 
Tabló!

Reméljük, hogy nem a fé r fi
nem káröröme szól Terefere úr
ból.

| közönség már 
sainkból ismer.

| lényegében azt akarja, hogy

korábbi híradá- sokszorosítják és a jövő héten a 
Zanetti újítása PLASz egyletei elé terjesztik egy

értekezleten, amelyen az érdekel
tek megvitathatják az érdekes ja
vaslatokat.

k ü ld ö tte k  ilyenformán nem vihe.\ ^ g é lm . Most mos idők vaun 
tik to v á b b  a táro-valásakat. T n riít-1 mint régente, ma már a MACtik  tovább a tárgyalásokat. Indít 
ványozta, hogy egy megválasztan
dó négytagú bizottság képviselje 
a Cégligát a mai, szerdaesti ta
nácskozáson. A  négy kiküldöttet, i 
Pollák, Jurcsó, Major és Zsoldos | 'ere urp  
tanácstagokat azzal a marsrutá
val küldte a tanács az MLSz-be, 
hogy vigye keresztül az átigazo
lási időnek félévre való leszállítá
sát, továbbá azt, hogy a netán 
aláírt egyezmény, csak az ősszel 
lépne életbe

is
azzal az öt-hatezer pengővel állítja 
helyre a költségvetési egyensúlyáij 
amit a táncestélyein vesz be.

Több változatosságot, Tere-

A  Cégligában egyébként a 
most induló bajnoki évben nagy 
változások lesznek. A  tagegye-

Az újdonsült asztali tenisz
világbajnok hölgy ellen profivádat 
készülnek emelni.

—  ?
—  Prágában túl sokat legyeske 

dett körülötte az egyik angol ver
senyző, P rof f i t . . .

Ne bántsa a hölgyeket!
A férfiakat szabad? Akkor 

elmondom, hogy Mechlovits fő 
kapitányt levéllel tisztelte meg a 
prágai szálló igazgatósága mégsületek létszáma ugyanis erősen S

megcsappant, többen kiléptek, az \ott n tó
Autótaxi átnyergelt a profikhoz, & ^ k ö s z ö n t é k  a tá-
a TCSC feloszlott stb. Ilyenfor- t a t á s t
mán a szombati és a vasárnapi dehogy. Tiltakoztak egy
csoportban olyan kevés lenne a e3szak™ . cseM hábontas miatt 
résztvevő, hogy külön bajnoksá- aminek ™ditó okát azonban mind 
got nem is lehetne rendezni. ® » « “  sem sikerült kmyo-
Éppen ezért a két csoportot 'ösz-\moinoVj'-
szevonják és egységes I. osztály-1 * elutaznék ebből a cél
ban fognak küzdeni. Emellett bo1 Prágába, kedves Terefere úr? 
azonban még II. osztályt is fel- ~  Mindjárt, előbb azonban még 
állítanak s ott az újonnan ala- elnwndom, a jég  legújabb esemé- 
kult csapatok fognak résztvenni I nVe^- A lányok közt jelenleg a

• gyors-láz dühöng. A lovagok per- 
. sze nem nézik ezt jó  szemmel. 

Belezik, VIH. kér. SE hosszú be- Vasárnap az egyik  gyorskorcso- 
tegségéből felépült és tréningbe állt. I lyázó hölgy titkos imádója ki jelen-

vesesérülést ê^ 6> k°gy húsz pengőt ad jó té
kony célra, ha szíve bálványa el- 

. I bukik a verseny közben. íg y  re-
mélte, hogy akkor szégyenében csoportjában. Nagyon bíznak abban, A , ,  . .

hogy az Ny TE a tavaszi szezonok- \nem f ° g többé rajthoz állni. A 
bán mindig jól szerepelt. Ruzits in- szegények nem kapnak húsz pen- 
téző a TSC-t tartja legveszélyesebb I Sőt —  a hölgy nem bukott el. A 
ellenfelének, de erősen bizakodik, I fiú  azért reménykedik még, mert 
hogy a két rivális harcából csapata a hölgy —  utolsó lett. 
kerül ki győztesként. —  Ez tényleg komoly reményre

Siba II. P. Törekvés karját törte. I nyújt okot.
Az SzNSE szeretne elkerülni az ~  kérésem  volna kedves

utolsó helyről. Átszervezte csapatát. I Szerkesztő úrhoz a  jéggel kapcso- 
A  tavaszi évadban több ifjúsági já-1 latban. 
tékost von be az első csapatba. —  Halljuk!

Az Autótaxi vasárnap már mécs
esét játszik. Délután 3 órakor a 
Szőnyi-úti pályán a BVSC-vel vív 
barátságos mérkőzést az új proficsa- 
pat. A taxisok amatőregyüttese a 
BVSC MOVE-val játszik délelőtt 9

a csehszlovák
június 19-érs

legalább öt szövetséget von
janak bele a küzdelembe és 
mindegyik négy legjobb csa

patával játsszék,
mégpedig az egyenlő bajnoki fo 
kon végzett csapatok egymás kö
zött. Az összes mérkőzések pont és

y. . . „  .gólarány szerint értékelődnének, KUSI-
t-  t- u j . kerem„  ” em. kímélem, a és az az ország lenne a győztes, órakor.
férfiakat sem.^ Különösen ha azok amelynek csapatai a legtöbb pon- Bulgária meghívta
boxolok. ím e: Carnerát, a rétté- tót szedték össze. válogatott csapatot
netes nagytestű profiboxolot meg-l Zanetti javaslata nem találko-! Szófiába.
interjuholta az egyik berlini uj- zott tetszéssel a kupában érdekelt A >>33” FC közgyűlése. Vasárnap
sagiró. A beszélgetés során meg- országokban Ez indította arra délelött tartották meg a 33-asok sor-
kérdezte a tréfás természetű ri- Kenyeres Árpádot, az MLSz fő-1 hf™ in^fttsdik  rendes évi
porter a nagy Carnerát, hogy is- titkárát hotrv tisztújító közgyűlésükét. A közgyu
meri-e Dantét? Rövid gondolkozás ■ ’ lést Koc!? Nándor dr. elnök nyitotta
után felvillant az óriás a rca :] más javaslatot I meg, majd Spmner Sándor dr. fő tit-
,,Hogyne,^ az a híres néger. Jói dolgozzon ki a Középeurópai Kupa az új* tisztikar'Megválasztására be
ismerem. Szegény Carnera ugyan- új rendszerére vonatkozólag. Ke- rült a sor. Az elnöki és társelnöki 
zs Tar (miére gondolt, a kisközép- 1 nyeres két alternatívát készített I tisztség nem került választás alá* 
súlyú néger boxolóra. el, mind a kettőben csak négy Alelnök lett: Klein Aladár és Burger

Nagyon bátor ember lehet I résztvevő országgal számol, Ma-1 £ ? dor' ,-̂ gV̂ sz: dr; Felméri Ernő. A 
maga Terefere úr, hogy ki mer gyarország, Ausztria, Csehszlová- m  ’f  ^á l , yban Í ° j b®k ív  
kezdeni a profiboxolókkal. kia és Olaszország mellől tehát ifraZg®tóját fs ^ választottá? Este

Isten ments, akkor inkább Svájcot egyelőre kihagyja. I 110 személyes vacsora volt, amelyen
Kenyeres főtitkár abból indult a klub társelnökét és kapitányát, 

ki, hogy a Zanetti-féle terv telje- Bosnyákovits Károlyt ünnepelték 
hogy miért nem lett eÜö a fiatal I e}eJ tí a. küzdelem egyesületi kormányzói kitüntetése alkalmából. 
és báios fekete varkocsú leányka Jellegét, ami pedig eddig a kupa “ tana sor került a tavalyi kiskun- 
a legutóbbi műkorcsolyázó * verse- legerősebb mozgató rugója volt. I b? lasi .^rlegmerkozesek során nyert

visszamenekülök a gyengébb nem 
birodalmába. És megsúgom még

a legutóbbi műkorcsolyázó verse 
nyen. Remek iskola után mindenki 
biztosra vette elsőségét, hiszen a 
kürje a legjobb. Nagyszerűen is 
indult, a befejezés előtt azonban 
pár másodperccel — hogy-hogynem  

egyszerre csak lecsücsült a 
jégre.

—  Hiszen ez megtörténhetik 
mindenkivel.

Hogyne, hogyne. Különösen 
juniorokkal, akik még évekig

De súlyos hibája a Zanetti-féíe I 14 „  ezüstfmm .kiosztására amelyből
tervnek az is hovv a7 1 A &z dnnePelt »  kapott, mivel o is jat-tervnek az is, hogy az 1—4 he- szott két mérkőzéseiL _  ^  ÓIt is
lyezettig a sorsolás szeszélyének rúgott.
s z o lg á lt ja  ki a küzdőfelek páro-1 Borsányi iskolát csinál. Mióta a
sítását.

Kenyeres első terve szerint
a négy ország 4 vagy 5 egy
letet küldene a küzdelembe,

természetesen a bajnokság 4 
vagy 5 első helyezettjét Külön 
sorsolnák egybe az egyazon rang-

Weinber (K. Húsos)
szenvedett.

senyt, de csak addig, amíg nem 
lesznek egyszer elsők nagy ver 
senyben . . ,  Mert akkor már sze
niornak számítanak.

Menjen, maga rosszmájú!
Megyek. Megyek, csak előbb 

még megsúgom szigorúan bizal
masan hogy a korcsolyázóbajnoki E zekbő! a mérkőzésekből és a 2 
legutóbb igen heves vitába bocsát 1 - 
kozott a „kanadai”  jobbszélsővel.
A vita tréfásan indult a jégh ok -1 és ennek alapján állapítanák
hízok bukaresti vereségéből kun- j meg, hogy

nívóban mindenki mindenki ellen 
játszana, mégpedig kétszer 
és gólarányra.

Az első helyezettek legjobb
ja  lenne a Középeurópai 

Kupa-győztes egyesülete.

kiváló jobbfedezet kivétette mandu
láit, azóta a játékosok körében mind
inkább divatba jön ez az operáció. 
A Nemzeti Hossója és a Vasasok 
Kiás Gabi ja már kivetette manduláit, 
legközelebb Possákra kerül a sor.

StanzI lábáról levették a gipszkö
tést. A törés nagyszerűen gyógyult. 
Kreisz dr. szerint StanzI két hét 
múlva már edzésbe foghat.

- ......, A bécsi Rapid március 20-án Pá«
pont rlsb«n játszik a Racing Club ellen. 

'E g y  további vidéki mérkőzés után 
Kopenhágába utazik a Rapid, ahol a 
húsvéti körmérkőzéseken vesz részt.

A Fér. Vasutasban nem lesz vál
tozás, az őszi együttes fog szere
pelni a tavaszi évadban is.

Kovács, az URAK csatára hosz-

dúló húzással és olyan csattanó 
érveléssel végződött, hogy az ügy 
nek még lovagim folytatása is 
lesz! De Szerkesztő úr, ezt szigo 
rúan bizalmasan mondtam. Szig. 
biz.!

—  Jó, jó , csak menjen.

n j * i aa* * % *1 az u ív a ív csatara hosz*
3* vagy 4. helyezettek mérkőzései- ssabb szünet után visszatért a pa- 
ből szerzett pontokat összeadnák | lotaiakhoz.

Erősít a Főv. TKör. Károsíts, volt 
Bvk TK és Klein, volt Vasas kérte 
átigazolását a Főv. TKör-be.

A Turul FC Talmácsot szabaddá 
teszi. Két új játékossal erősíti meg 
csapatát a tavaszi évadban.

Uj börze-igazolványokat adott kia 
BLASz. Hétfőtől kezdve már csak az 
új igazolványok jogosítanak a börze- 
helyiség látogatására.

melyik ország lett győztes 
a külön kitűzendő Szövetsé

gek Díjában.
íg y  hat terminuson le lehetne bo
nyolítani az egész küzdelmet és 
egyformán futnának az elsőségért
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Ha fesz i n a s  direktórium, 

a BLA$z-t ebben Nádas S in  
társelnök lénia képviselni

— Saját tudósítónktól —
A BLASz tegnap esti elnöki ülésén 

több apró ügy letár gyalása után 
arról̂  határoztak ideiglenesen az el* 
nökségi tagok, hogy az esetleg fel
állítandó hármas direktóriumba kit 
delegáljon a BLASz. Hosszas tár
gyalás után abban állapodtak meg, 
hogy erre a tisztségre a BLASz 
Nádas Ödön társelnököt küldi ki. Ez 
a határozat azért nem végleges, 
mert a tegnapi ülésről hiányzott a 
más irányban elfoglalt Zsarnóczay 
János elnök, márpedig nélküle ilyen 
fontos ügyben nem kívántak dönteni. 
A PLASz-t a hírek szerint Reichard 
Ottó képviselné, vagy Mailinger 
Béla.

Magyar prof. válogatott—Del'
n é m e f o r s z á g

február 21-én Budapesten
Eiőmérkőzés!

Ferencváros -  Bocskai M agyar Kupamérkőzés

A Sah TK vissza akar lépni 
a kajaiksáiM,

meri tegnap este nem 
cdtak helyt a íelíebbe- 

zésének
— Saját tudósítónktól —

Még az őszi szezónban nagy har- 
cok folytak a Pécs-Baranya—Bak 
TK mérkőzés körül, amely főleg a 
pécsiek hibája miatt nem volt le
játszható a rendes időben. Az intéző- 
bizottság legutolsó határozata az 
volt, hogy a meccset a tavaszi szezon 1 
előtt keli lejátszani. Ez ellen felieb-1 
bezett a Bak TK. A fellebbezést 
tegnap a késő esti órákban tárgyalta 
a PLASz fellebbviteli bizottsága és 
— elutasította.

Az ülés után Kronberger Jenő, a 
Bak TK elnöke így nyilatkozott:

— Tekintve, hogy jogvédelmet nem 
találunk, azt javasoljuk az igazgató
ságunknak, hogy csapatunk lépjen | 
vissza a II. liga bajnokságától.

A délnémetekkel folytatott tár
gyalások, amik a február 21-i buda
pesti mérkőzésre vonatkoztak, ked
den sikeresen lezárultak. Wohl- 
schlegel, a délnémet szövetség ügy
vezetője elfogadta a PLASz aján
latát és ezzel végleges az a, meg
állapodás, amely szerint Délnemet- 
ország válogatott csapata február 
21-én Budapesten játszik a magyar 
professzionista válogatott csapattal. 
Délnémetország legjobb játékosaiból 
fogja összeállítani Budapestre utazó

— baját tudósítónktól —

csapatát, az eddigi rendelkezések 
szerint hat országos válogatott fog 
szerepelni a csapatban,  ̂ amely meg 
erősebb lesz, mint amelyik Stuttgart
ban legyőzte 5:0-ra a Csikókat.

Tárgyalások indultak meg âbban 
az irányban, hogy a nagy találkozás 
előmérkőzéseként a F  erencváros 
Bocskai Magyart Kupa mérkőzést 
játszók le, amelynek színhelye gya
nánt a sors ugyan Debrecent jelölte 
ki, minden remeny megvan azonban 
arra, hogy a Bocskai fel fogja kül-
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deni csapatát Budapestre, hogy a 
nagy egyletek és a középblokk között 
létrejött béke jegyében folyjon le a 
február 2 1 -i rendezés.

A délnémetek még a tavasz során 
revánsképpen vendégül látják ugyan
olyan feltételek mellett a magyar 
profi válogatottat, mégpedig vagy 
Nümbergben vagy Frankfurtban. 
A megállapodás érvényéhez^ még 
szükséges a PLASz elnökségének 
hozzájárulása, nem kétséges azonban, 
hogy ez be fog következni.

BTK vegyes—VI. kér. SC vegyes,

VMWMimMOsson
Szerda

Barátságos mérkőzések
Hungária— Turul, Hungária-út, 
Vasas—Postás, Lóversenytér, 3.

Csütörtök
Barátságos mérkőzések 

Újpest—Turul TE, Megyeri-út, 
fél 3.

Ferencváros—Nemzeti, ülloi-ut, 3.

December első vagy  
második hetében m egy  
az osztrák válogatott 

Angliába
Az angolok megfigyelőt 

küldenek tavasszal 
Középeurópába

—  Telefonjelentésünk —
Bécs, február 9.

Az osztrák szövet 
ség legközelebbi ülé
sén foglalkozik az an
gol szövetség meghí
vásával, amiről már 
két héttel ezelőtt hírt 
adott a Nemzeti 
Sport és ami _ most 
már tényleg be is fu
tott az osztrák sző 

,n,i, ii. vétségbe. A döntés 
előreláthatólag úgy fog szólni, hogy 
az osztrákok a bajnokság őszi idényé
hek befejezése után, de még azelőtt, 
amikor csapataik a téli túrákra in 
dúlnak, tehát december első vagy 
második hetében készek kiállni 
Angliában az angol válogatott ellen.

Amint egy magánlevélből értesül
tem, az angol szövetség szakembert 
készül tavasszal Középeurópába kül
deni, akinek az lesz a feladata, hogy 
végignézze az osztrák—olasz, ma
gyar—olasz és esetleg egyéb váloga
tott mérkőzéseket és megfigyelje a 
középeurópai játékmodort.

Az angol sajtó máris nagy érdek
lődést árul el az angol—osztrák vá
logatott mérkőzés iránt, amelyről 
Egyhangúan megállapítja, hogy fon
tosságában felül fogja múlni az an
gol-spanyol mérkőzést.

Howorka Ottó.

Törekvés,

Még mindig nincs döntés Kármán 
ügyében. A Somogynak szánt játé
kos tegnap is Újpesten készült s 
úkég nem határozott csapatcseréjéről. 
Valószínűleg a hét végén dől el a 
kérdés, így hírlik Újpesten.

* Társaságbeli nő csakis a kitűnő 
illatú Morisson-tejet használja feles
leges szőrszálainak eltávolítására.

Vasárnap
Nemzetközi mérkőzések

Ferencváros—Gradjanski, Üllői-
út, 3.

Bocskai—Nagyváradi 
Debrecen, fél 3.

Amatőrbajnokság
III. osztály
Első csoport

MAFC—KAOE,
fél 3.

Második csoport
Vérhalom—MSC, Vörösvári-út, 11

IV. osztály
Második csoport

KEAC—ARSC, Maglódi-út, 3.
LTE—Siketnémák, Kelenföld, 3.

Vasutas-bajnokság 
FVSK—MÁV Előre, Gyáli-út, 

fél 3.
Ifjúsági bajnokság 

MTK—III. kér. TVE, Hungária-

Kelenföld— VI. kér. FC, Kelenföld, 
fél 2.

Barátságos mérkőzések
Hungária— Újpest, Üllői-út, 1. 
Törekvés—Vasas, Bihari-út, 3. 
Kispest—BSE, Bihari-út, 1. 
URAK—MPSC, UKAK-pálya, 3 

II. 1. — Ifj- 11- „  „
Hunyadi kombinált—KEAC, Mag-

lÓ<MT'k—Menekültek, Hungária-út, 
10. — Kombinált fél 9,

EMTK— UFC, Brzsebet-utca, 1.
Kombinált fél 10. „

PTC—Kőbányai AC, Ülloi-út, fel

FTC kombinált—FSE kombinált, 
Forinyák-utca, 1. , T

UMTE—ÉMOSz, Szent Laszlo-tér.
g __ £1 1

MTC vegyes— UMTE vegyes, Szent
László-tér, 10. . . ...BRSC—Nyomdász, Rakosfalva, fél
3. — II. fél 1. — Ifj- 11. 

BCSC—KCSC, Tisza-utea, 12. 
Cipészek—Standard FC, Tisza-
__ M '1 i 1

BASE—BBFC, Lenke-út, 2. .
Budai ISFC-Bp. FC, Lenke-út, 9. ?■
Lapterjesztők— Valéria, Valéria- KA.OE ifp—P.

teleti 2 I sán-ut, 10.
Lapterjesztők ifj.—MAVAG, Kő- 

bányai-út, fél 9. ,
WSE—ETSC, Vas Gereben-utca, 3.

II. 1. — Ifj. 11- „  .Terézváros—SzRTC, K-endcssy-
telep, 3. _ . .  _  ,

SzRTC II.—SzFC II., Rendessy- 
telep, 1. — Ifj. 11.

I. kér. SC—Goldberger SC, Buda- 
foki-út (GSE-pálya), 3. II. 1.

I. kér. SC ifj.—LTE ifj., Buda- 
foki-út (GSE-pálya), 9. ,

FTC ifj■—FSE if}., Fonnyak- üt, 1.
utca, fél 10. 1 h -

P. Törekvés—PMTK, URAK-palya, 
fél 10.

URAK vegyes—PMTK vegyes 
URAK-pálya, fél 12.

BTK—I1I. kér. TVE, Nagy
szombat-utca, 3. — II. 1. — Ifj- 11- 

Fér. Vasutas vegyes—Spárta,
Gyáli-út, 1. — Ifj. 11.

ŐSE—Kéve, Bodor-utca, fél 12.
OSE—Föv. „11”FC, "  ’

6 Fér. Törekvés—P. Hunyadi, Valé-| Ih_12. — Ifj- 1°

Rákóczi, Sorok-

PSC vegyes—ARSC vegyes, Pest
újhely, féí 9. ,

VJ. kér. FC— U. Remeny, Rakos- 
patak, fél 3. i

U. Remény ifj.—LTK ifi., Rákos- 
patak, 11.

VI. kér. FC 11.—LTK vegyes 
Rákospatak, 9.

PTBSC—TITE, Pasaréti-ut, 3.
B. Vasutas—Autótaxi. Szőnyi-út, 

3. — II. 9.
B. Vasutas MOVE—OFK, Szőnyi-

Vasutas ifj.—UTSE ifj.,
Szőnyi-út, 11.

NJTC vegyes—PATE vegyes. 
Zágrábi-út, 11. — Ifj. 9.

Postás—Nemzeti, Lóversenytér, 
Postás kombinált—Nemzeti B), 

Lóversenytér, 1.
Postás MILL—NSC, Lóverseny

tér, 11.
Postás ifj.—NSC ifj., Lóverseny- 

Bodor utca, j ' j,egtvériség—b t C, Amerikai-út, 2.

ria-telep, fél 3. —  II. fél 1
Vasas—Kalapos, Béke-utca, 3.!

II. 1. — Ifj. 11.
Elektromos—Féltén, Latorca-utca, 

3. — II. 1. — Ifj. fél 9.
, BSzKRT vegyes— TLK, Sport-

Bertalan-utca, utca, fél 11. — Ifj. 9. — MILL 12 
FKSC vegyes—MÁV Előre vegyes, 

Tatai-út, 11. — Ifj. 9.
PSC—Sz. Juventus, Pestújhely, 1. 

II. 11.
MFTR— Uránia FC, Népsziget, fel 

3. — Vegyes fél 1.
Szeifert SK—P. Jutagyár, őhegy- 

utca, fél 3. — II. fél 1.
SsFC—Egyetértés, Budafoki-út, 3

’ssFC vegyes—GWSC, Budafoki- 
út, 11.

UTE—RUAC, Megyeri-út, fél 3. 
II. fél 1. — Ifj. fél 11.

WSC—Turul FC, Wekerletelep, 3. 
Kelenföld—BMTE, Budafok, 3. 
EMTK—Sor öles ár, Erzsébet-utca, 1 
SzNSE—ETC, Állami telep, 3 

Vegyes 1. — Ifj. 11.

Csíkszereda
most szombatra, vasárnapra és kedd
re a Magyar Hockey Club jéghokki 
csapatát szerette volna vendégül lát
ni s erre vonatkozóan távirati tor- 
nyalást kezdett. Az MHC erdélyi 
túrája azonban aligha valósul meg, 
mert a hokki klubnak jelenleg nincs 
— csapata. Lehet azonban, hogy egy 
vegyes csapat mégis leutazhat Csík
szeredára.

A W iener EV ellen  
a BKE és „Budapest" 

csapata m érkőzik
— Saját tudósítónktól —

Jelentettük, hogy most szombat
vasárnapra a BKE lekötötte a Wie
ner EV első csapatát. A mérkőzés 
lekötésének hírére a BBTE tele
fonon felhívta a BKE-t s közölte 
vele, hogy amennyiben a budaiak 
csapatában játszó játékosokra a 
korcsolyázó egylet reflektál, a 
BBTE lemondja tervbevett brünni 
útját. Lator dr., a BKE titkára kö
zölte Tatár Istvánnal, a BBTE fő
titkárával, hogy Bikárra, Barczára 
és Haragra okvetlenül számít a 
BKE csapata s így kérte, hogy ha 
lehet, ezek a játékosok álljanak a 
WEV elleni mérkőzésen rendelke
zésre. Tatár főtitkár ezt készséggel 
meg is ígérte. Játszani fog  a 
BKE-ben Miklós 11. is, aki csak 
szombaton éjjel utazik majd az 
FTC csapata után Kassára.

A  kétnapos nemzetközi esemény 
egyik napján a BKE, másik nap
ján „Budapest csapata” mérkőzik 
a bécsiek ellen. A  WEV, illetőleg az 
osztrák válogatott csapat legutóbb 
biztosan verte a csehszlovák válo
gatottat, így tehát a bécsiek igen 
jó formában vannak s csak jól si
került összeállítású csapattal, ked
vező körülmények közt fog sike
rülni az osztrák győzelmet meg
gátolni.

Tegnap este ketkapus játékot 
tartottak a mű jégen s csütörtökön 
újabb edzés van műsoron, amikor 
is valószínűleg az a csapat játszik 
majd együtt, amelyik a WEV-vel 
fog mérkőzni.

Ez aztán a bajnok!
Wintner István, a BKE jeles

A CsAF—MLSz kárpátalji kerüle- 
tének ideiglenes vezetésével^ kineve
zett direktórium szombaton éjjel tar-1 
tóttá első ülését. Az öttagú direktó
rium elnökévé Péter Zoltán d r-tj ,1 - i
(Munkácsi SE), a kerület multéviI gyorskorcsolyázóin, akt a múlt ne 
elnökét választotta. Az előadói teen- ten fölényesen nyerte Magyaror- 
dők ellátását Dobrolovszky Bélára szág gyorskorcsolyázó bainoksar 

. (UAC) bízta, a pénzügyek vitelével \gát> tegnap este a BKE korcsoly a-
•,11. „ „  _ r... ................  pedig Róth Ábrahámot kérte fel. A j 'csarnokában nem kevesebb, mint
Turul TE—Fov. TKor, Gyöngyösi- d;rektdrjum legfőbb kötelessége az uj J00 / mond(j e's (rc( s z á z )  teríti-

’ TKör közgyűlés előkészítése. A székhely mCsorát adott bajnoksága örö-
TKorX kérdésében -  mely a legnagyobb UH  f a L j Z k  vacsoráján meg- közőpont volt — máris megegyezés méze. A bajnok VMSoruianiney

iött létre s a vidéki egyesületek is I jelent Lukovits István igazgató, 
elfoa-adják, hogy a kerület székhelye j Levitzky Károly dr. szakosztály- 
továbbra is Ungvár maradjon. vezető, Szent Györgyi Imre, a

A Somogy edzőgyakorlatain állam MOKSz elnöke..MailingerBéla, az 
.. , -n-r___ tt „ u-TJiní morr atoatc MmAer Frigyes, a

út, 3.
Turul TE MOVE—Fov. _ 

vegyes, Gyöngyösi-ut, 1. — Ifj. 9.
Ganz TE—Drasche, Simor-utca, 

fél 3. — MILL fél 1.
Drasche vegyes—KEAC vegyes 

Tárna-utca, 9.
X. kér. KSSE—Rákosi Vasutas, 

Kereszturi-út, 3. — II. 1

' ------t —
i délyi, Farkas Ivor és még sokan 

tartottak pohárköszöntőt.

CsKAC MOVE _ ______,

ro " - b t  nsz
BEAC vegyes—VIII. kér. vegyes, I tőrök is megkezdték a készülődést.

Lágymányos, fél 10. A Budai „11” túrájára kölcsönbe
KTK—N. Húsos, Gyömrői-út, 3. kérte a Sabariától Beikét. A  szom- 
Cs. MOVE—BSzKRT. Csepel, 3- j bathelyiek azonban Belkót nem ad- 
P. Remény—ZSE, Öv-utca, fél 3. de maga Belkó sem akar menni,

II. fél 1. —  Ifj. 11. mert a tél folyamán két utat megtett
K. Húsos—X. kér. FC, Pesti hatál-- j s fáradt.

Nem jó, ha kevés a játékos, de az 
is baj, ha sok van. Ez utóbbit a HL

A _ III. kér. FC túráján a szombat- 
helyi Vermes fog védeni. Ismeretes, 
hogy a III. kerület a legnagyobb ka- 
Pushiányba került, mert Bin már ré
gebben sérült, Szülik pedig a napok
ban eltörte az egyik ujját. Az óbu
daiak most a Sabariától Vermest kér
jék kölcsön. A Sabaria is, Vermes is 
örömmel teljesítette a kérést.

Svájc a következő három bírót 
hozta javaslatba Csehszlovákiának 
az április 17-én esedékes Európa 
Kupa mérkőzésükre: Conrié Fran
ciaország, Andersen Dánia és Birlem 
Németorszéág. És a magyar bírák?

Prágában kéthetes tornát bonyolí
tnak le február 14-én és 21-én. 
Résztvevők: Slavia, Sparta, Viktória 
Zsiskov és Naohod.

utca, fél 11. . v
RAFC—Cukrász, Cmkotai Nagy

ítóé, fél 8. — II. fél 1. q
OTE—NTC, Vörösvari-ut, s.

l l 'OTE MOVE—Folyamőrség, Vörös
vári-út, 9. . -

Compaetor—Schmoll, Teve-utca, o.

1% SÓ —U1. kér. TK, Tatai-út, 3. 
II 1

MPSE—Cs. MOVE vegyes, Cse-

V*MPSE II.—Cs. MOVE i fi ; Gse-

^M PSE ifj.—CsTK ifi-, CsePel 
(CsTK-pálya), fél 9.

Jutagyár—RÁC, Szekszardi-ut, d.
TI 1. — Ifj. 11.

Budai 1SFC—BBFC kombinált, 
Lenke-út, 11.

út, fél 3. —  II. fél 1.
B. Testvériség—PTBSC, Pasaréti

ét, 2. — Vegyes 12.
VÁC—NJTC, Zágrábi-űt,

VÍI. kér. Amatőr—KTK II., Gyöm
rői-út, fél 2.

KTK ifj.—ARSC ifj., 
út, 12. Ceglédi-út,

Jéghokki meccs Hatvanban. HAC
B)—HAC A) 16:13 (4:7, 6:8, 5:3). 
A szokatlanul sok gól a két_ kapus 
léikén szárad. A gólokat Zeismaim 
(7), Szipszer (4), Friedmann (4,,

is baj, ha sok van. Lz utóbbit a n i. | 'f i i  f t ö t ^ A  győztesosztályú bajnokjelölt Terézváros SC es Schweitzer (3) ütötte. A győz
Annyi ’ f "

ugyams, hogy most fo a vezetők feje, I veue, míg a v
miképpen állítsák össze a tavaszi J reit- __ _ p

I csapatot. Különösen a belső csata-1 Hokkipálya állt tegnap a BKE-pá- 
Gyömrői-1 rokban nagy a választék, úgyhogy iyán a természetes jégen. Több isko- 

* minden posztra nem egy, hanem há- j júban szünet volt, így a fiatalság
KTC— Törökőr,

U Hungária SC—Húsos SC, Sorok- 
sári-út, 3. —  II- fél 12.

Diadal MILL—Hungária MILL, 
Soroksári-út, 1. — Ifj- 8.

FSE—PFK. Forinyák-u-bea, a- 
Ifj. fél 12.

i jmiiucn puaALia utyau c g j i  utuívt** i lixunii öíuugi vuiv, »  -
3. | rom jelölt is akad. Csak a jöbbszélre I napon át elözönlötte a pályát.

“  r t d.e10 emS =a ^ n ter?r°ál Most szombaton és vasárnap keriü

o.dalra állítani. verseny, mellyel kapcsolatosan Ma-
Elnökválság a Somogybán ( - ) - 1 ffyarország főiskolai gyors- és mu- 

Kaposvárott széltében- hosszában el- korcso}yázó bajnoksága is dűlőre jut.
torjedt tegnap este a luu hogy^l^n-J Mindkét gyorsverseny három távúj. fél 12. „  . terjedt tegnap este a hír, hogy Lan- Mindk6t gyQrsverseny három

V7, kér. SC—T. Előre, Pozsonyi- czy Béla, a Somogy nepszera elnöke J —5000 m) összetett
; 3 I végérvényesen lemondott elnöksége-1

Poasonyi-ut, j ről, A városban már utódjának sze-1’MöSzTK—KIT. rozsvo*.---, i roi. a  városban mar utoujana.». w  i 1T. ,„lT,ntn
fél 2 .  mélyét illetőleg is megindultak a A Troppauer EV jégholdncsapata

MÖSzTK II.—T. Előre I I ;  találgatások. Sokak szerint Simon február 20—21-ére budapesti iatog 
Pozsoiiyi-út, fél 12. tr11, István dr., a békeidők jeles vidéki tást helyezett faiatasba. ^

UTSE— USzSE, Horthy Miklós- Sprintere, kaposvári gyáros vállalja sok megindultak: » w* | ^ ekg^ tkJ| 
út (Újpest), fél 3. — II.Jel 1. a tisztséget, mások szerint pedig a WEV ^

VI. kér. SC ifj.—T. Előre ifl„  | Magyar Sándor bankigazgató kerül a szombat-vasarnap programja is 
Possonyi-út, fél 10. Somogy élére, tositást nyer.
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Kanada és Amerika
Pályarekord-sorozat a kettős bob verseny

előfutam aiban
A férfi műkorcsolyázó bajnokság szabadkorcso lyázására

csak éjfél kerül sor

Szerda, 1932 február 1Ö.

Laké Piacid, február 9.
Tegnap jobbra fordult az idő 

járás s megindulhattak a kettős
bob bajnokság küzdelmei. A pályá■ 
nak a tegnapi havazás csak hasz
nált, a bobok bátran mehettek s 
így nem csoda, hogy a pályarekor
dot, mely 2:09 mp volt, háromízben 
is megjavították. Először a kitűnő 
Capradutt— Geier svájci kettős fu 
tott a régi rekordon belül s 2:05.88 
mp-cel állított fel új pályarekor
dot, majd második futama alkal
mából ugyanez a kettős-bob 2:07.21 
mp-es időt ért el, tehát szintén a 
régi rekordon belül ért célba. (A  
bob-versenyeken villanystopperrai, 
század mp-nyi pontossággal mérik 
az időt. Szerk.) Az USA II. bob is 
igen jól ment. Első menete ugyan 
nem sikerült kifogástalanul, máso- 
dik- futama alkalmából azonban 
2:04.27 mp-cel pompás pályarekor-

a

—  Távirati jelentésünk -  
dót állított fel.

A Stevens— Adams kettőst « 
bob-verseny igen nagyszámú kö
zönsége lelkesen ünnepelte. A két 
német bob gyengén szerepelt: a 
Deutschland / .  (Kilián— Huber) 
az összesített eredményben hete
dik lett, pedig a német négyes bob 
éppen Kilián vezetésével érte el 
1:51.3' mp-es pályarekordját 
legutóbbi tréningek egyikén. A 
Deutschland II. (Huth— Ludwig) 
jobban futott s a negyedik helyen 
végzett.^ Az első két futam után 
a svájciak és az amerikaiak esé- 
lye cl legnagyobb a gyözelemve.

A második forduló
A jéghokki torna második for

dulójának első két mérkőzését 
ugyancsak ma játszották le. 

Kanada— Németország 5 :0 (2  '0 
- _ 1:0, 2 :0 ).

USA— Lengyelország 5 :0  ( 1 : 0
1 :0, 8 :0).

A tabella állása:
1. Kanada 4 4 —
2. USA 4 3 —
3. Németo. 4 1 __
4. Lengyelo. 4 ---------

—  20:2 8 
1 17:3 6
3 3:17 2
4 2:20 0

C s ík s z e r e d á b a n
(ahol a jéghokki széke ly  apostolai 
fCözépet&rópa leghosszabb telé
nek örvendenek)

n a g y o n  v á rtá k  a  B K E -t
L©vél az erdélyi jéghokkisport ú t
törőinek fellegvárából, ahol köz
adakozásból Románia a legmo
dernebb Jéghokkipáiyája épült fel

— Saját tudósítónktól —

Csikszeníimre, január 30. tori nevét hallom. Minden második

A férfi műkorcsolyázás
kürjére, melyet tegnapról mára 
halasztottak, csak este fél 9 óra-

Zsindelyes csűrök mellett folydo 
gál egy kis patak az Olt felé. A 
Hargita tövében, Csíkszeredánál. A 
patak az őszi esőzések során 
ki-kiárad, majd jön a fagy, 
a csíki huszonnyolc fokos 
hideg s a természetes tükörjeget 
hamarosan ellepik primitív korcso-

2. Kanala 
3. Norvégia

Ez az olimpia négy gyorskorcsolyázó  
versenyének ponteredménye

Egyénileg az amerikai Jaffee 
es Shea holtversenyben első 
— Európai futóra csak a 6. 
helyen kerül sor — 13 ver- 

foglalja el a négy táv 
első hat helyét: 8 kanadai, 
3 amerikai és két norvég

— Saját tudósítónktól —

Edward Murphy USA, 3. Willia

bn-v „ , '• ~ I cucpm pillUUWV j&.UriS>U-
Tzerivt é l L  T r'°VT  )dosT mltás lyáikM  a szeredai gyerekek, hogy 
szermt e j jel 1 arakor kerül sor s itt hódoljanak a tél örömeinek. De
3 02 ejedmsnyhirdetes alkalma- a kis patak egyéb érdemeket is 
svnt csak holnap reggel történik szerzett magának a sportéletben, 

9 ‘ mert hiszen általa emelkedett ki
Szerdán Csíkszeredának, ennek a 3— 4000

n hóin-,, i lakosú kis székely városnak a neve
g v a ÍH a Z a  Z f l Z r  t a szürke’ sohasem emlegetett kisgyakorlatad futják le, folytatják  vidéki városok sorából. Na meg
® ^ v e r s e n y e k e t  s megindulnak fiainak erős akarata, lelkes kitar- 
az olimpiai siversenyek is. j tása révén.

Mi is történt már megint a szé
kely földön? Annak a székely föld- 

Az idő azonban peregni fog s nem | ^ek eSY kis városkájában, amely

fiatalember kezében Nemzeti Sport. 
A  gyermekek fűzfabotokfcal kerge
tik a jeges úton a kavicsokat. A 
város legfösvényebb kereskedője 
kérdi tőlem:

—  Jönnek? Nem jönnek? Min
den áldozatra készek vagyunk.

A klub egyik tagja Kolozsvárt 
van. Tárgyal Lator dr.-ral. Éjjel 
11 órára várják a telefonjelentést. 
Szorongva, hol lehangoltam hol 
reménykedve. A  csapatkapitány 
idegesen kiált fe l :

Elveszünk, ha nem jönnek, 
hiszen már a kereskedők is kijelen
tették, hogy délután 2 órakor zár
nak, hogy csak ott lehessenek ők is.
_ Egybeforrt a város egész sport

társadalma. A román állami tiszt
viselőtől a szőttes rokolyás székely 
lányokig mindenki erről a nagy 
mérkőzésről álmodozik. Bátor har
cos barátaim nagy győzelmet arat
tak: legyőzték a legnagyobb ellen
felet, a közönség letargiáját.

Hogy a BKE ellen győznek-e, 
vesztenek-e, játszanak-e, azt nem 
tudom, mert nem várhatom meg a 
telefonthírt, indul a szánkóm vissza 
a falumba. (Mint annakidején meg-

Jó kezdés után egyre rosszabb 
folytatással, sok veszekedéssel, óvás
sal es újrafutással tarkítottan lezaj
lott a gyorskorcsolyázás olimpiája.

Az eredm ények össze - 
foglalása

500 méter:
1. John Shea USA 43.4 mp, 2. 

Bernt Evensen Norvégia, 3. Alexan
der Hurd Kanada, 4. Frank Stack 
Kanada, 5. Willie Logan Kanada, 6. 
0 Neill Farrel USA.

(I. előfutam: 1. Stack Kanada 
44.3, 2. Shea USA, 3. Lindboe Norvé
gia. II. előfutam: 1. Evensen Norvé
gia 45.3, 2. Logan USA, 3. Pedersen 
Norvégia. 111. előfutam: 1. Hurd 
Kanada 44.9, 2. Farrel USA).

IUU a/Auioan peregni iog s nem * - 1 0  vcuosKajaDan, amei}
sokára nem marad meg — emlékül — Kereszteseket, Ambrusokat, Dávi 
más, mint az eredmény, a sorrend, a dókat adott a sportnak ?

S di^ aI emléke Semmi különös. 6—8 székely fiúJSSSSnSá r** ,obo' I üldögél a szegényes kis moziban »
A négy táv első hat-hat helyezett- 3  .h,lrado _ Kanada— Svájc jéghokki 

je közé összesen 13 versenyző került merkoz€3et pergeti. Felcsillannak a 
be. Ez a 13 versenyző három ország szemek’ megfeszülnek az izmok:
képviselője volt: az Amerikai Egye- egyszerre érzik mindnyájan, h ogy , „ Tal„ mho , , ..
sült Államoké, Kanadáé és Norvé- ezt a sportot nekik találták fel Hi- L J .  í. & m t  annakidején meg- 
gwe.' Finnország, Japán és Svéd- szén mind jól kocsolyáznak miért ■ 0 csiksze/edai mérkő-

tehát! • f l n Z m Z c Z ms S ^ j u  u tre-

s a a f g J C B j d  ,or * *
tót írunk javukra, illetőleg országuk elsö ütőket maguknak s  rögtön L á ba  burkolózva türöA ™3S <;bUn" 
javara, akkor Amerika diadalát a elkezdték a gyakorlatozást. A mozin d á h L b azorlnH í  d°™ Szere_ 
kővetkezőképpen jelezhetjük: I kívül nem láttak hokkit s mikor I szerzett benyomásaimon.

Az olimpiai gyorskorcsolyázásban: Szinajában a Tennisz Club Roma- íárnaáha^0^ 1311' *fSak , n,ég.y
1. Amerika 58 pont, 2. Kanada nia körmérkőzésén először jelentek klubja- Bukaresten '^Kolnz^vi" 

30 pont, 3. Norvégia 16 pont. a nyilvánosság előtt, bizony L t t  C s e n o S  í ,  Kolozsva-
Japán, Finnország és Svédország nem Hgyefbék^hogv^en^fél szeredában- S hoSy a nagy távol*szerzett pontot. 9 tigyeltek, hogy az ellenfel mit esi- ság miatt szó g,em jehet rendsze-

Ha most azt részletezzük, hogy a Par het .mul^a azonban a res bajnoki mérkőzések lebonyo-
helyezest nyert versenyzők hogyan T 9 R- Uantacuzino herceg csapata lításáról. így meddőségre van
osztoznak ezen a 104 ponton, akkor a mar otthonában keresi fel az újonc kárhoztatva az őserő a tehetség

‘ " ■ ‘ “ U .  „  S i - 2  f f i  -  • »,< = • &

-  W «
I p s :  I  " s i i t bS n r s k ^ 5E . í r
5 i anâ a J® ! °> é ~  azcta nem mérkőzhetett a résre késztet, hogy a csíkiak nem5. otack Kanada 10 ( 3— 3— 0— 4) I SZPTPídiíii r,ciíír\í5+ o -wrt.1 * _ j . / » . “  csiivl3,K 1161116. Baiiangrrud Norvég 8 ( 0- 0- 2-  6) f  qo-, . 1 ?  TCR-rel. Az várnak a joszerenfcsére, hanem
l  ?Aeas,ea Norvégia 8 (6— 0— i_  i> 11931-es Europa-bajnoksagon részt- maguk kezdeményeznek A  közel- 
9.'íayior yusA 4 S í i -  f i  g) !f-V0 í"0™3-11 különítmény azonban jövőben I. és II. csapatukkal10. Wedge USA «» ) a í 2 "i I mar Vinrnm noíilríf tt;+a ——̂ a— i I _ _ • . .. . ^ a u u x v i v d ' 1

11-12. Bialas USA
1 1 -1 2 . Murray USA 2  ( II— 2 — ö_ ŐJI jN f i t̂ojk  iís o *o- i wuu varosában bemutató mérkő-
13. iarreii usA i ( i _  0-  o -  o) \ka,t s Doczy a kapuban sikeresen zést tartanak. így csinálnak pro-

Az USA 58 pontját tehát 8  ver- az osztrákok ellen. pagandát a sportnak, de dolgozik
Ezután uj korszak következett, bennük a székely furfang iq- ne- 
ar t.urlitníir mí a, ,Vovi a I maguknak ’ •• - - *--ne

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

Alexander Hurd Kanada, 3. Willie 
Logan Kanada, 4. Frank Stack Ka
nada, 5. Jack Murray USA, 6. Her- 
bert Taylor USA.

(1. előfutam: 1. Taylor USA 
2:49.3, 2. Stack Kanada, 3. Blomquist 
Finnország, 4. Engnestangen Nor
végia, 5. Evensen Norvégia. II. elő
futam: 1. Shea USA 2:58, 2. Logan 
Kanada, 3. Ballangrud Norvégia, 4. 
Flack Kanada, 5. Ishiuara Japán.' 
III. előfutam: 1. Murray USA 2:29.9, 
2. Hurd Kanada, 3. Staksrud Norvé
gia  ̂4. Kawamura Japán, 5. Kitani 
Japán, 6. Lindberg Svédország).

5000 méter:
1. Irwing Jaffee USA 9:40.8, 2.

j  _ _  E* J  VV l l i l Q  I £\ .ía ^  ^      
Logan Kanada, 4. Herbert Taylor I senyző, Kanada 30 pontját 3 ver-1 ----------- - j —~ iwwih.c« : m . i Uumui
6 Berni FvenJn''ír118™*1. Norvégia, senyző, Norvégia 16 pontját 2 ver- Mar tudták, mi az igazi hokki. A Veinek maguknak közeli ellen
; v sa I“ ”y” “ • I * 5 t j r j 2 S » J t e 5 1 s m S ®

9.51.6, 2. Ballangrud Norvégia és 
Murphy USA holtversenyben, 4.
Smith Kanada. II. előfutam:

„ —  nugy legyen lODo merkö-
es —  a súlyos gazdasági helyzet zes, legyen jövedelem forrás El- 

A bukaresti t r  e u  - I f  —  Romama legmodernebb gondolkozom a sport demokrati-
F 1. 1 2 7 -2 8 - t  BudaStre ^n hogy™ " I -f t :  ^  I ^  erején s azon a klubszab.á-
Evensen Norvégra 10;iO.4, 2. Tayior vánsot adjon a BKE bukaresti két szeredab:f n- Kozadakozasibol. A lyokon túlemelkedő testvéri sze-
USA, 3. Logan Kanada, 4. Stack mérkőzéséért. palya merete: 70X30 s egy meter reteten, amely a CsSK tao-iait
Kanada)- ................... I . | magas deszkapalánk övezi. | egybefűzi. A székely é l n i a k S

10.000 m eter: Most karácsonykor már ezen a | különböző életpályára vitte az
1. Irwing Jaffee USA 19:13.6 2. * 1 3  H  I Á  •  J Pályán fogadták boldogan a kolozs- itteni ifjakat. Van közöttük érett-

Ivar Ballangrud Norvégia, 3. Frank yan Umversitatea csapatát s 2:1 ségizett és konzervatóriumot vég-
Stack Kanada, 4. Wedge USA, 5.  ̂ és 1 :0 arányban kétszer is kétváll- zett mészáros, jogszigorló soffőr
a f i * DSA- 6- B*™‘  * - « - »  H « . I ,  Mr i ? r » S a ? ra“  pr  * * « • * • A  iparos é*vegia.

futam: 1. Jaffee I í?yf™ rszá° 011- Eddig csak iskolagé-1 8y°zemmtoi, ae a sajtó elismerése J saDD sportetikán felépülő ver-
Stack Kanada, 3 Evensen N o ^ L f '  v /  a “ agyar pilóták rendel- a közvélemény erkölcsi győztes- senyzes, dicsőségszerzés mind ön- 
4. Schroeder USA) Norvégia, I kezésére^Az uj gépek kiállítása első-1 sé nyilvánítottá okét. maguknak, mind fajuknak.

rangú. Biztosra vehető, hogy a feb- A csíkiek azonban nem álltak Higviék el a bndor,00+; ’

A m erika a *  é len  S S S ' J S S I S  " Tnyezni szor ’ s ^Karnak s ez megadja az get tesznek a csíki meghívások-
Nem hiába rettegtek az európaiak __________ ________________  a ,pot sikereihez. Nem is hittem nak, mert itt lovagias és méltó

az amerika! rendszerű futástól! Nem ' volna, hogy a józan, reálisan gon- ellenfélre találnak, amely becsü-
saját tó'  EGYESÜLETI H I D E I / '  doIko.z5> szekeIy tömeget, amely !etben tartja a sportot és vendé-kuldetese ellen! S nem hiaba vállalta I ■ ■ • U f c E  11 r l I K C K .  I alapjaban veve konzervatív ilyen geit is. e

SZSS, ktoaSl” T S i í  L  f*-1- .*"• sc ““ “ te*” * « »  1 ?í”f * ’ W»rt. I Virágh Zoltán.
plaeidi „gyorspokolba’ ’.... Amerika- ^átékosértekezletet tart. I ,ehet fogni es fe H  ehet rázni,
nak az izgalom kell, az ember ember I A BBFC vasárnap este 6 órai kéz- - 9  s ê êdat ezen a heten a B K E . 
elleni küzdelem, nem pedig az abszo- dettel müsoros táncestélyt rendez az n?®11 , hlre forradalmasította. a rony . .
lut értékű „eredmény”:  Van n I z ő p o S L kerületi Iparos körben. Uflevélügyben _ jöttem be Szere- U o r s k ^ o l y í ^ ™ ^  ne“ ? f k&í
ahonnét szemlelve a dolgokat, igazat Az LTE új intézője Györkös Lajos a megyei székhelyre s úton- résztvesz Wintner István11
S m t nkne^ - D e h T eur6Pa iér- Ieít (L ker- Bercsényi-utca M.) a félen megüti a fülemet a kér- készülődik

olimpián nem lehetett szó az vitán a ' ttttt - , , .  don a B K E ! Jönnek a pes- 5,ce?':'. (A vereséget egyébként
felül álL SZ0’  az Vltan 1, „A TITE vasamap, 14-én tartja évi Uek! ^sak az idomerők hozták ki, a cél-

kozevnle^t. 1 . . . .  _ ' E r ő -  mmt megírtuk — holtver*SPriVT. InT/vrr \Bethlen gróf, Lator dr„ Monos-1 s^ y t látott!)
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nők spo r t ja

Sport és iiessép
Egy ismert angol sportkorifeushoz 

~~ írja a párisi L'Auto — kérdést in* 
mi a véleménye a nők spor

tolásáról általában, — vájjon nem 
?r_6 gy-e a nőiességük rovására? A 
kérdezett a wimbledoni stadionba 
küldte a kérdezőt, ahol éppen akkor 
Helen WiUs versenyzett, ki tudvalé
vőén. hódító szép nő is, amellett, 
k°gy világbajnok. Dacára annak, 
hogy serdülő kora óta állandóan te
niszezik és idegölő versenyeken vesz 
reszt, semmit sem vesztett nőies bá 
jaoól.

Az amsterdami olimpia magasugró 
ajnoknője, a nagyon csinos kanadai 
othenvood kisasszony a közönség 

kedvence volt az olimpián. Lebilin- 
oselő külseje is nagyban hozzájárult, 

°gy mindenki tetszését megnyerte. 
Innsbruck eíbajnoknoje, Inge Lautsch- 
ner< fivéreivel együtt évek óta a hó- 
niezőket járja s ez legkevésbé sem 
Ofolyásolja nőies szépségét.

. ^ohát akad példa bőven, mely be
igazolja, hogy a sport nem árt a 
nőiességnek. Természetesen fontos, 
kogy a nő semmi körülmények kö- 
k°tt se sportoljon többet, mint 
^mennyit könnyen elbír. Csak úgy, 
®ant Migg Robinson, aki az olimpia 
W, méteres versenyében nevetve fu 

:ott be a célba, 
kordot ért el

p  t m
lesz az első nagy edzés a fedett
ben, amelyet meglátogat Lázár 

] Andor, az OTT elnöke is.
Eperjessy sétál türelmetlenül a 

I medence szlén. Bosszankodik.
Nem lehet úszóedzést tar-

I to/fii!
ő  tudniillik kontreminben van. 

Nem érdeklik a vízipólómérkoze- 
sek, neki nem rendes diákedzes ez 

J a pólósorozat.
Félhatkor végre ő az ur a 

pályán _ 
és jönnek a mellúszók, a hátú szók 

I és a gyorsúszók. Ebben a sorrend-

| M i t  tagadjuk, a gyerekeket 
j azonban jobban érdekelték a mér- 
j kőzések. Hogy mi volt az ered- 
1 meny? Összesítve talán ez;

Árpád, Zrínyi, Rákóczi és Ke- 
, mény— Szent István, Piarista,
Református és Izraelita 22:1. (Ha I a négy mérkőzés eredményét ösz-

1 szesítjük.) .
Ami azt mutatja, hogy a vm - 

| póló mégiscsak nemzeti sportág 
lett.

nulla olimpiai re-

Leszámítva a nagyon férfias spor- 
wkat, mint pl.: futball, rugby, box, 
birkózás, stb. — a nők igenis spor- 
oljanak! Tenisz, úszás, hokki, atlé- 
sa csak előnyükre váliiat. A ma 

.ojének céltudatosan keli törekednie 
ep testre és lélekre!

Négyszáz Kemény-gyerek, huszonhárom gól, pöt
töm úszóanalfahéták és egetverő zaj:

itt van a középiskolai vízipólókupa hajrája
—  Saját tudósítónktól —

Vasárnap délután félöt órai kéz- dába. Élnek is a s r M  a*
dettel kerül sor az idei téli diák vízi- lemmel. Mert a Zrínyiből ha nem is 
póló kupa döntő mérkőzéseire. Tavaly volt most négyszáz feAerek a fede 
ezen a döntőn rekordközönség ód  tr.hnmem. de volt vagy háromszáz

t ó r  M e r Ér., az OH elnöke 
Rtögláföpíla tegnap az őszök 

olimpiai edzését
— Saját tudósítónktól —

A. válogatott úszók és vízipólózók 
. . .  teljes létszámú edzését tegnap 

Andor, az OTT elnöke is meg- 
szemlélte. Lázár Andor elsőízben volt 

fedett uszodában és látogatását az 
füzes beható .tanulmányozása mel- 
i '  ,az,uszoda általános megtekinté- 
®n és. úszósportkérdések megtár

gyalásának szentelte.
Lázá/r Andor Mártonffy Miklós dr. 

üioadó társaságában érkezett fél 7 
afa"°r- Homonnay Tivadar, a MUSz 

, e és Komjádi Béla ügyvezető 
aielnök fogadta, majd Kugler Sándor 
üszokapitány, Speisegger alelnök és 

János főtitkár társaságában 
ént végig az uszodán. Keserű Fe

rencnek, az új vízipólókapitánynak 
ínelegen gratulált és azt mondotta:

7~ Mi már régen ismerjük egy- 
inast, Keserű Ferencet nem kell be
mutatni azt hiszem az országban
bükinek.

Aztán Bárány Istvánnal beszél
getett és melegen köszöntötte a ka- 
Pút bombázó Halasi/ Olivért,

Lázár nagy üzemet láthatott: a 
migy válogatottakon kívül ott voltak 
az ifjúságiak is, továbbá a modem 
Pcntatlonkeret tisztjei is, akik szin- 
en kedden tartják edző órájukat.

Érdekesen állapította meg az angol
mmpiai bizottság az olimpiai kikül- 
news standardját. Kimondotta, hogy 

^nrsterdami olimpia ötödik helye
zettjének megfelelő eredmény jogo- 

az olimpián való részvételre, 
ír úszőszövetség uszodaterveket 

Kért a MUSz-tól. A MUSz a kérést 
“ szodaszakértőihez, Hajós Alfrédhez
* ™&ttyók Aladárhoz továbbította. 

Stafétavilágrekordok elismertetését 
tay,a.solja a MUSz a losangelesi nem- 
í innZ* ^^kongresszusnak. 4x200 és 
X100 méteren hitelesítené a FIN A 
tervedet Szerint a világrekordokat. 

Dneljárt henne is volnánk a listában 
et ^Európa-rekorddal.

J .H  új amerikai világrekord hitele- 
Kueset kérte Ferris az AAU neve

li1} a FINA főtitkárságától. A tíz 
júagrekord közül kilencet Madison 
® . ül 1931-ben és csak egy dicsősége 
f1," a férfinemre, ez L. Spence 200 

tnetere® 2:44.6 mperces mellúszó 
lagrekordja, amelyet a múlt év ap- 
rilis másodikán ért el. Madison re- 
7Padjai a következők: 100 y 60 mp, 

m i ;(>6.6 mpi 2űo y 2:34.8 mp, 
400 m 5:31 mp, 440 y 5:31 rop, 500 
m 7 =12 mp, 1000 v 13:23.6 mp, 1000 
1,1 14:44.8 mp, 1500 m 23:17.2 mp. 
'— Hitelesíteni kérte még az AAU 
a Hollywood A.C 4x200 m 9:21.8 
mperces stafétarekordját, de erre 
majd csak a losangelesi kongresszus 
után kerülhet sor. Egyelőre nem tart 
nyilván a FINA stafétarekordokat.

rekordharsogás volt a Nemzeti^Sport- 
uszodában. Alighanem átadják va
sárnap ezt a rekordot a múltnak. A 
részrekordokat már döngetik. _

Tegnapelőtt ugyan csak két mér
kőzés volt a kupameccsek során, de 
tegnap már négy és ennek követ
keztében háromnegyedháromkor már 
közel félezer diák várta bebocsáttata- 
sát a Margitszigetre és a fedett 
uszodába. Pedig az első mérkőzésre 
csak négy órakor került a sor.

A hétfő délután nagy eseménye az 
volt, hogy Kossuth pocsékká verte 
Széchenyit. Kérem, ez nem volt elvi 
harc, nem is politikai ellentet, pusz
tán egy döntő fontosságú vízipóló- 
mérkőzés, amelyben a Kossuth fk. 
és a Széchenyi felsőkereskedelmi üt
között meg egymással. Dehát a mér
kőzés hevében nem lehet azt monda
ni, hogy; tempó I. kér. Kossuth felső
kereskedelmi iskola vízipólócsapata! 
Csak egyszerűen ennyit — és ez is 
elég, hogy:

hajrá Kossuth!
Röviden tehát mi is csak annyit 

mondhatunk: Kossuth—Széchenyi
j,:0. Ami az erőviszonyoknak is 
megfelel. „

Mert hogyan fejtegette egy felsős 
Kossuthista:

__Széchenyi legalább négy gól
lal rosszabb Kossuthnál. Mert mit 
csinált az a Széchenyi? Irt egy 
könyvet a Hitelről. S hol van ma 
Hitel? Csak az ö könyvében.

— Ezzel szemben Kossuth! 
Először is nevet adott az iskolánk
nak. Másodszor pedig kiment 
Amerikába. Megmutatta az utat 
Los Angeles felé. Tengerre 
•magyar! — mondotta. Sajnos, a 
valutája egy kicsit gyenge ahho 
hogy a Bremenrs, vagy az 
Európára váltani lehetne rajta 
vagy negyven elsöosztályu kabint 
S a végén azt izente, hogy verjük 
meg a Széchenyit négy-nullra.
Egy kicsit egyéni a fejtegetése és 

meglátása ennek a KossuthistanaK, 
de meg kell állapítani hogy a le
szónokolt Széchenyista hirtelenében 
nem tudta megvédeni kellően patro- 
nusát. ,

Hétfőn csak ennyi volt az esemény. 
Mert sem Toldinak (Mátyás — nem 
rg., hanem király — óta másodszor) 
nem akadt ellenfele a Margitszige
ten, sem Wesselényinek.

Tegnap azonban már négy ádáz 
küzdelem volt a sorrendben s mind a 
négyre legalább olyan harci készült
séggel vonultak fel az ellenfelek a

tribünjein, de volt vagy háromszáz 
és egész biztos,  ̂hogy legközelebb 
még többen lesznek.

A legkisebb Zrinyista még csak 
122 centiméter, de már az elsőbe jár. 
Ellenben akkora toll van a sapkája 
forgóján, hogy az orrunkat meg 
tudja kiclizni vele.

az állandó házibírók ezeken a 
mérkőzéseken.

Homonnai Sunyi mellé odaáll
a mérkőzés félidejében egy ki3 
gyerek. Felnéz rá kitekert nyak
kal és megkérdi:

—  A bácsi kinek szurkol?
__ Én nem szurkolok egyiknek

sem —  feleli Sunyi. —  Én vagyok

: már úszni?

nemzetközi negyed, appardon, * 
Margitsziget bejáratához, mintha 
legalább is Takasahi, vagy Jang-ce- 
kiang (biztos, hogy nem így hív
ják?) tábornok, de lehet, hogy admi
rális szavára várnának.

A legnagyobb csapatokat az üt
közetbe a Kemény reál dobta.

Négyszáz Kemény-legény
fagyoskodott a szigeti bejárónál és 
várt a bebocsátásra. A Margit
sziget dicséretére legyen mondva, 
hogy a Téli Kupa mérkőzések alatt
a d: altoknak nem kell csoportokba
v< " íiii és várakozni a tréningórak 
r,D c egyenkint is és belépődíj nél
kül beengedik a szigetre és az uszo-

— Na, nagy f iú, tuds 
■ kérdezzük meg.
—- Nem én —  feleli —, de jövőre 

már tudok. És fogok pólózni is.
Csillog a szeme és egy cseppet 

sem gyáva. Méray főtitkárt körül- 
fogjá.k a szünetben. Különösen azok 
— vannak jó pár százan — akik 
először vannak az uszodában.

—  Bácsi kérem, hogyan lehet
ide kedvezményes jegyet szerezni. 
Adnak a KISOK-igazolványra? Be 
lehet még jönni gyerekjeggyel? 
Mibe kerül a szigeti belépő? —
zuhognak a kérdések.

Jeléül annak, hogy 
nagyon megtetszett az ügy

és legközelebb is itt akarnak lenni. 
Akkor azonban már mint fürdő
vendégek.

Közben a Kemény 7:0-ra veri a 
kegyesrendiek vízipólócsapatát. Az 
eredmény nem falrengető, hiszen 
a vízipólóban könnyen kicsúszik 
ilyen számarány, de a kiabálás 
annál falrengetőbb. Jő, hogy 
Hajós A lfréd olyan hatalmas be
tonpillérekkel támasztotta alá a 
falakat. . .  A legközelebbi hangos
filmbe, amely Jerikó ostromát 
adja elő, be lehet iktatni díszlet- 
döntögetőnek ezt a hangzivatart,

| Homonnai, Székely Bandi, Mé- 
I ray, a Keserű-fivérek  és mások

a bíró.
A gyerek csendesen mondja:
__ Tudom, éppen azért kérdem.

Mert ha nem érdekli egyik csapat 
sem, akkor miért bíráskodik?

Ez is egy felfogás. De még rá
ér megtisztulni. j

Komjádi Béla is feltűnik a sok 
úszószövetségi vezető között. Kő- j 
rülállják. Komjádi meséli:

__ Enyhe agyrázkódást szen
vedtem délelőtt. Helyszíni szem
lére mentünk, a városházi sport- 
bizottság nézte meg az MTE ki
szemelt pályáját. A lépcsőn m eg
bicsaklott az átlőtt és eltört lábam 
és én hanyattestem. A z  utolsó pil
lanatban Szepessy szocialista vá
rosatya kapta el a fejem et, hogy 
ne essék a lépcsőfok élére. Szét
loccsant volna a fejem , érzem, 
olyan erővel estem. így  csak a 
hátgerincemre zuhantam, de sem  
ülni, sem feküdni nem tudok. íg y  
hát eljöttem ide a mérkőzésekre

—  Látott legalább orvos? —
kérdezik a még mindig sápadt 
Komjádit.

—  Dehogy látott! Úgyis azt 
mondta volna, hogy maradjak o tt 
hon és feküdjek le. Inkább nem !

S közben fogadja a seregestül 
jövő srácokat, a lassan lassacskán 
érkező válogatottakat, mert most

A Szskaslővárosi T i  Viii- 
póliupa mérkőzései

Tegnapi eredmények
— Saját tudósítónktól —

A Téli Vízipólókupa mérkőzései so
rán tegnap már az elődöntőkig ju
tottak el a csapatok. A  hatalmas 
diákközönség előtt lefolyt mérkőzé
sek tegnap is lelkes, izzó hangulatot 
teremtettek. Csak úgy harsogott a 
hatalmas csarnok a kis diákok buz
dító lármájától.

A szemben lévő csapatok kozott a 
Kemény reál érte el a legnagyobb 
eredményt, 7:0-ra legyőzvén a IV. 
Kegyesrendi g.-t.

Súlyos vereséget szenvedett a i a . 
Szt. István fk. csapata (5:1) a VII. 
Rákóczi fk.-től, amire csak szomorú 
mentség, hogy a „Mester ‘ legjobb 
játékosai nélkül kényszerült kiállani.

Az Árpád rg. a VII. Izr. x’g.-t győzte 
le, a VIH. Zrínyi rg. pedig a Refor
mátus g.-t. Egyik se adta 5:0-on 
alul.

Lassan tehát kialakulj hogy a va
sárnapi kupadöntőben kik lesznek a 
legerősebbek.

Eredmények:
VII. Rákóczi fk.—IX. Szt. István 

fk. 5:1 (2:8). Bíró: Ludvig Károly. 
VII. Rákóczi fk.: Fekete — Steiner, 
Czitrom — Engel — Farkas, Dörner, 
Debreceni. /X . Szt. István fk.: Filák 

Kurlander, K andler — Kiss — 
László, Kandi er II., Nagy. A győztes 
csapat góljait Engel (4) és Farkas 
(1) lőtte. A Szt. István fk. gólját pe
dig Kurlander szerezte.

III. Árpád rg.—VII. Izraelita rg. 
5:0 (3:0). Bíró: Székely András. III. 
Árpád rg.: Krecsmár — Tolnai,
Steiner — Kánásy, Gruber, Krausz, 
Dienes. — VII. Izr. rg.: Salgó — Ro- 
senfeld, Sehvartz — Wachmann — 
Zsoldos, Klein, Kovács. A mérkőzés 
elején az Izr. rg. igen szépen tar
totta magát, de az Árpád rg. csak
hamar fölénybe kerül s egymásután 
éri el góljait. Góldobó: Krausz (3), 
Gruber (1) és Kánásy (1).

VI. Kemény r.—IV. Keayesrendt g. 
7:0 (3:8). Bíró: Keserű Alajos. VI.
Kemény r,: Pengő — Kopitl, CJsibí 

Pauer — Nemes, Mosánszky, Nagy. 
7 F. Kegyesrendi g.: Hengen — Szi- 
lassy, Rády — Fonessy — Illés, Mik
lós, Sándor. A Kemény r. könnyű 
győzelmet aratott. A gólokat Mo
sánszky (3), Pauer (2) és Nemes (2) 
lőtte.

V ili. Zrínyi rg.—IX. RefprmátttS

FUTÓ, FOOTBALL, BOX, 
VÍVÓ, BIRKÓZÓ-CIPŐK

ipeetáUs készítői*
Alnach Ferenc, Zslgmond-utca >

5:0 (3:0). Bíró: Székely András.
VIII. Zrínyi rg.: Gyulay — Magyar, 
Kovács — Vámbéry — Blau, Kuatz, 
Török. — IX. Református rg.: Bog
nár — Flepsz, Szokolay — Besúgó — 
Klement, Erdélyi, Paczay. A Zrínyi 
rg. jobb úszóival biztosan sző
rözte meg a győzelmet. Góllövők; 
Kuntz (1), Török (2), Vámbéry (1) éa 
Blau (1).

A mérkőzések csütörtöki sorendje 
ez: 4 órától: II. Mátyás rg.-VII.
Ágostai h. ev. g„ utána: IV. Eötvös 
r.—I. Kossuth fk. 5 órától: HL Ab- 
pád rg.—VII. Rákóczi fk., utána; vT 
Kemény r.—V ili. Zrinyi rg.

Vízipóló a Testnevelési Főiskolán.
Speisegger Ernő alelnök csütörtökön 
kezdi meg előadásait a Testnevelést 
Főiskolán a vízipólóról, amelyet ott 
komoly tantárggyá avattak a HL és 
IV, évfolyamosak számára, A jelöl
teknek vízioóló bírói vizsgát is ki kéj 
áltatok. Lesz tehát bíró bőven!
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M o kezdődnek Laké Placid- 
ben a jiorm adik téli olim

p ia  síversenyei
Európa itt ak ar revánsot venni a korcsolya
versenyeken szenvedett sorozatos vereségért 

Az eddigi olimpiai eredm ények
—  Saját tudósítónktól —

szerepelt legjob-

A tátraszéplaíd versenyre több ma
gyar versenyző készül. A szövetség 
sportbizottsága nevezni fog egy sze
nior és egy ifjúsági hármas stafétát. 
Azonkívül támogatni fogja minden
kinek az indulási lehetőségét, aki ki 
akar menni, annál is inkább, mert a 
bajnokságok alkalmával itt járt 
HDW-vezető Beichardt dr. megígérte, 
hogy több versenyzőnek szerez ellá
tást részben teljesen ingyen, részben 
pedig féláron.

Blödy és Franki résztvesz a Tel 
Avivban március 28-tól április 6 -ig 
rendezendő Makkabi-olimpián.

Megsemmisítették a SzAK csapa
tának a déli kerület 4x1500 méteres 
bajnokságában elért győzelmét 
Hottya igazolatlan szereplése miatt. 
Most az SzTK a bajnok.

Hegedűs nyerte az ESC genfi ván
dordíjas mezei versenyét tegnap dél
után a Népligetben. Második helyre

a középtávfutő Vértes érkezett 
Az eredmény: 1. Hegedűs Club-ki^ 
ház 15:41, 2. Vértes Club-kávéhál
15:48, 3. Horváth Posch 15:56, 4. Szép 
Sehück 16:04, 5. Emmer Schück. -  
Csapatban a genfi vándordíjért: 1* 
Club-kávéház 9 pont, 2. Schüok-étte- 
rém 16 pont, 3. Posch-étterem 20 
pont. A Cseke-emlékversenyt Vértes 
nyerte, mert azt csak egy ízben lehet 
megnyerni és tavaly Hegedűs volt a 
győztes.

ATLÉTIKA

Laké Piaciciben 
eddig még nem sok 
babér termett Euró
pának. A gyorskor
csolyázó versenyek 
európai győzelem 
nélkül zajlottak le és 
az amerikaiaknak ez 
a csak néhány pesz- 

szimista szakember által várt 
óriási fölénye nyomasztólag hat a 
többi sportág versenyzőire is. 
Mégis emberi számítás szerint ne
héz elképzelni, hogy a sífutásokban 
Amerika győzni tudjon —  már az 
ugrásban a norvég-amerikaiak ré
vén inkább van erre lehetőség. 
Hiszen Chamonixban harmadik, 
St. Moritzban hatodik lett az ugró
versenyben a csillagos 'lobogó egy 
képviselője és bizony otthon sokkal 
félelmetesebb ellenfelek. Nagyob
bakat ugranak, ha nem is olyan 
elegánsan, mint a norvégek és nem 
biztos, hogy odaát a pontozóbírók 
melyiket tartják fontosabbnak.

Az első téli olimpián, a

Chamonixban
megtartott versenyeken a norvég 
Thorleif Haug volt a versenyek 
hőse. Megnyerte a 17 és 50 km-es 
futást és a kombinált versenyt és 
negyedik lett az ugrásban. Ennek 
az első olimpiai síversenynek ered
ménye a következő:

17 km-es futás: 1. Haug norvég 
1:14:31.4, 2. Gröttumsbraaten nor
vég 1:15:51, 3. Niku finn 1:16:26,
4. Maardalen norvég, 5. Landvik 
norvég, 6. Hedlund svéd.

Ugrás: 1. Tullin Tharns norvég 
18.96 p (47, 48), 2. Narve Bonná 
norvég 18.88 p (45, 47), 3. Haugen 
USA 17;91 (49, 50), 4. Haug nor
vég 17.8 (43, 44), 5. Landvik nor
vég 17.52 (43. 45), 6. Nilsson 
svéd 17.14 (42, 43).

Kombinált verseny: 1. Haug
norvég 18.906 p, 2. Strömstadt nor
vég 18.319 p, 3. Gröttumsbraaten 
norvég 17.845 p, 4. Ökern norvég 
17.280 p, 5. Nilsson svéd 14.603 p,
6. Adolf csehszlovák 13.720 p.

50 km-es futás: 1. Haug norvég 
3:44:32, 2. Strömstadt norvég
3:46:23, 3. Gröttumsbraaten nor- J ^  
vég 3:47:46, 4. Maardalen norvég 
3:49:48, 5. Persson svéd 4:05:59,
6. Alm svéd 4:06:31.

Grüttumsbraaten 
bán.

18 km-es futás: 1. Grüttums
braaten norvég 1:37:01, 2. Öle 
Hegge norvég 1:39:01, 3. Oed 
gaard norvég 1:40:11, 4. Saarinen 
finn 1:40:57, 5. Haakonsen norvég 

I 1:41:29, 6. Hedlund svéd 1:41:51 
Ugrás: 1, Andersen norvég

19.202 p, 2. S. Ruud norvég 18.542 
p, 3. Burkert csehszlovák 17.933 
p, 4. Nilsson svéd 16.937 p, _. 
Lundgreen svéd 16.708 p, 6. Mum- 
sen USA 16.687 p.

Kombinált verseny: 1. Gröttums 
braaten norvég 17.833 p, 2. Vinja- 
rengen norvég 15.303 p, 3. Sners- 
rud norvég 15.021 p, 4. Nuotio 

I finn 14.927 p, 5. Járvinen finn 
! 14.810 p, 6. Eriksson svéd 14.593 p 

50 km-es futás: 1. Hedlund svéd 
4:52:37, 2. Jonson svéd 5:05:30
3. Andresson svéd 5:05:46, 4 
Kjellbotn norvég 5:14:22, 5. Öle 
Hegge norvég 5:17:58, 6. T. Lap- 
palainen finn 5:18:33.

Laké Piacidban,
a harmadik téli olimpián is az 
északi népek fognak dominálni a 
futásokban. A norvégek óriási gár
dát neveztek, a finnek és svédek is 
teljes felkészültséggel vonultak ki 
Mind a három csapat már hetek 
óta kinn van és a helyszínen ké
szül. A svéd Utterström  pláne 
egész évet töltött Kanadában, hogy 
aklimatizálódjék és a Holmenkolle- 
nen aratott győzelmét az olimpia 

[ 50 km-es futamában is megismé
telje. A norvégek ezt minden erő
vel meg akarják akadályozni, a 
finnek viszont betörésre készülnek, 
Szóval nagy harc lesz. —  A laké 
placidi síműsor a következő:

Szerda: 18 km-es futás.
Csütörtök: A kombinált verseny 

ugrószáma.
Féntek: Ugróverseny.
Szombat: 50 km-es futás.

H ióilézöíráltság javaslatot 
terjeszt a tanácshoz, hogy már 
ebben az esztendőben rendez
zék meg a női bajnokságoftat

— Saját tudósítónktól —-
Nagyjelentőségű döntést hozott teg

nap a MASz intézőbizottsága. Régi, 
sokat sürgetett óhajt valósít meg vele, 
ha kiírja a női bajnokságokat, 
amelyek alkalmasint egy csapásra 
fellendítik a magyar női atlétikát. 
Az intézőbizottság egy szavazat elle
nében ^nagy többséggel hozta meg 
döntését és most már csak a tanács 
hozzájárulása hiányzik, hogy az első 
bajnoki viadalt valóban megrendez
hessék.  ̂A bizottság javaslata szerint 
100 méteres síkfutásban, JfXlOO mé
teren, 80 méteres gátfutásban, mar 
gasugrásban, távolugrásban, súly
dobásban és diszkoszvetésben rendez
nének az idén női bajnokságot.

Az ifjúsági bajnokságra Is ki akar 
írni pontversenyt egy a MASz-hoz 
beérkezett indítvány, amely azt kí
vánja, hogy ennek eredménye számít
son az egyesületi rangsor megálla
pításánál. Az intézőbizottság foglal
kozott a kérdéssel, de még véglege
sen nem foglalt állást. Az a véle
mény azonban kialakult, hogy semmi- 
esetre sem lehet ugyanolyan elbírá
lásban részesíteni az ifjúsági baj
nokságban elért eredményeket, mint 
a szeniorokét.

A z  1928-as St. Moritz-i 
olimpián

annyiban változott a helyzet, hogy 
az egész hó-olimpia főszámává lett 
50 km-es futásra egészen külön ké
szültek a versenyzők és ezt tekin
tették a legfontosabbnak. A  norvé
geket lesújtotta az itteni svéd si
ker, amit elsősorban a hirtelen be
állott olvadás okozott. Egyedül a 
svédek viaszoltak ennek megfele-

Tamássy Zoltán MTE nyerte 
legszebb Ifjúsági ugrásra kiírt dijat,
Emlékezetes, hogy a bajnokságok 
után a rendezőség a gyors számítás
ban Hallfahrtnak ítélte ezt a díjat. 
Ám kiderült, hogy a számítás téve- 

8  Tamássyt illeti a díj.
A MAC síversenyére 181 nevezés 

érkezett, de lesz még utónevezés is, 
mert a TTE nem kapta meg a ki
írási s így nem tudta, hogy ilyen 
korán van a nevezési zárlat. A  neve
zések a következőképpen oszlanak 
meg: 18 km-es futásra 56 szenior, 18 
fiatalkorú és 31 nő. Lesiklásra 89 — 
és 11 nő. Ugrásra 27, összetettre 18.

Ványa, Kozma, Marsik és Tamássy 
Zoltán megy Ponté di legnoba. A sí
szövetség sportbizottsága tegnap este 
úgy határozott, hogy a fent neve
zett négy versenyzőt küldi M az ola
szok meghívására. A  ponte-di-legnol 
nagy versenyre olyan nemzetközi-hk enneK. megieie- ., . -■— — . .  .

lően és ez a jobb norvégokkal * °-sí ze1fPnl!m’ ho,sryf
szemben is győzelmet eredménye-1 Qak h e l y e z é s r e , ^ d e S í  
zett. Ezen az olimpián a norvég sulhataak,

Schröder 195 cm-es magasugrásáról
számoltunk be a minap, a hamburgi 
ugró az idén másodszor éri el ezt az 
eredményt Eimsbüttelben — csakhogy 
dobogóról. így már tavaly is ugrott 
190-en felül, viszont szabályosan 185 
cm volt a legjobb eredménye.

Uj 449 yardos gátfutó rekordot ál
lított fel Ausztráliában Melbourne- 
ben J. Watson 54.3 mp kiváló idővel. 
Golding 49.5 mp-el nyerte a negyed- 
angoR és Barwick 4:16.8 kitűnő 
eredményt ért el egy mérföldön.

Az ESC augusztus 20-ról május 
8 -ra hozta előre jubiláris versenyét.

Ujoncverseny helyett kezdőversenyt 
rendez az idén a szövetség és erre a 
már négyszer futott Ráez-vándordí- 
jat újra kiírják. Ezt az első két év
ben az FTC, a másik kettőben a MAC 
nyerte. A versenyszámok sorrenddel- 
1 0 0 . magas, 1 0 0  d., súly, 400, rúd, 
1000. 400 d„ távol, 110 gát, gerely, 
4x200, 110 g. d„ 3000, 4x200 d.

Az idén is kiírja a MASz a tavaly 
az alsóbb osztályokban néhány na
gyon szép és meleg versenyt hozott 
egyesületi páros versenyt. A két ha
tárnap május 1. és 5. Az A), B), C) 
és D) osztályú egyesületek külön 
versenyeznek és kimondotta az inté
zőbizottság, hogy egy nevező esetén 
az a győztes.

Az ifjúsági kerületi bajnokságok 
közé — az országos ifjúsági bajnok
ságok mintájára <— bevették a 2 0 0  

méteres gátfutást és a hármasugrást 
Az intézőbizottság mindjárt szét 

osztotta a kerületi bajnokságokat 
az egyesületek között a következő
képpen: Július 17. MTE 800 m. —
24. FTC pentatlon. — 31. MAC 400, 
110 gát, diszkosz. — Augusztus 7 . 
MTE 400 gát, magas, rúd. — 14. BSE 
v. UTE 100, 200 gát, gerely. -  21. 
FTC 200, hármas, súly. — 28. MOTE 
távol, 3000. — Szeptember 18. Vasas 
1500.

Jóváhagyta az intézőbizottság Lu
kács GyAC 342 cm-es rúdugró és 
Horváth MZSE 42.77 m-es diszkosz
vető északnyugati kerületi rekordját, 
valamint Schmidt DTE 5358.14 pon
tos tizes eredményét, ami keleti ke
rületi rekord.

A kosárlabdabajnokság vasárnapi 
fordulóján a következő mérkőzések 
lesznek: 9 óra: HAFC-VAC, bíró:
Kerezsy, — 10 óra: TFSC—NTE, bíró: 
Zsingor. -  U óra: BSzKET-Köz.
EAC, bíró: Pál.

Megsemmisített a kosárlabdablzott- 
ság három mérkőzést, mert a vesztes 
csapatok egy-egy tagja nem tudta a 
mérkőzés előtt a bírónak átadni 
fényképes igazolványát, holott az a 
szabályban elő van írva. Ezeket a 
mérkőzéseket 0 : 0  gólaránnyal írták 

győztes csapatok javára. (Az NTE 
ellen 50:6 arányban győző VÁC kü
lönösen örülni fog ennek.) Ez a há

is.
is

latosan szükségessé vált a buda
pesti kerületbe tartozó egyesületek 
osztályokba való sorozása s ezt a 
MOLSz tanácsa el is végezte. Az 
osztályokba sorozásnál alapul a ta 
valyi csapatbajnoki eredmények 
szolgáltak, ezeket azonban csak ki
indulópontul használta fel a ta 
nács s az osztályozás végrehajtá
sánál egyes esetekben más mérték
adó szempontokat is figyelembe 
vett.

Az osztályozás külön történt a 
férfi és külön a női csapatbajnok
ság szempontjából.

A férfi csapatbajnokságban
I. osztályú egyesületek:

MAC, UTE, BBTE, BLKE, BEAC, 
BSE, MAFC (7 egyesület).

II. osztályú egyesületek:
BLTC, MTK, III. kér. TVE, FTC, 
BSzKRT és MLTC (6 egyesület). 
A Mátyásföldi LTC besorozása 
arra az esetre történt, ha az 
MLTC nem saját kerületében, ha 
nem a budapesti kerületben in 
dúlna a csapatbajnokságért.

III. osztályú egyesületek:
azok az egyesületek, melyek sem az 
első, sem a második osztályba nem 
tartoznak.

A női csapatbajnokságban
I. osztályú egyesületek:

FTC, BLKE, MAC, BSE és UTE
(5 egyesület).

II. osztályú egyesületek:
BBTE, BEAC, OTE, MTK és III. 
kér. TVE (5 egyesület).

III. osztályú egyesületek:
azok az egyesületek, melyek sem 
az első, sem a második osztályba 
nem tartoznak.

A fér fi csapatbajnokságban lesz 
Előkészítő osztály

is, amelyben azok az egyesületek 
indíthatnak csapatot, amelyek a 
tavalyi csapatbajnokságért nem 
játszottak. Kivételes esetekben az 
előkészítő osztályban kap majd he
lyet olyan egyesület is, mely tavaly 
ugyan indított már csapatot, de 
játékereje kisebb, mint a III. osz
tály átlagos nívója.

Az osztályokba sorolásnak más 
jelentősége is van. A szövetség 
ugyanis már az idei évtől kezdő 
dően elsősorban az I. osztályú 
egyesületek részére engedélyezi a 
versenyterminusok kiválasztását, 
aztán a II. osztályúak kerülnek 

| sorra s végre a III. osztályúak 
vidéki egyesületek egyelőre vala 
mennyien I. osztályú egyesületek
nek számítanak, de terminusválasz
tási sorrendben a budapesti kerü
leti I. osztályú egyesületek után 
következnek.

Tildén revánsot vett. NewhaveB 
(Connecticut állam) volt színhelye a 
Tildén Tenis Co. legújabb bemntató- 
m-érkő-zéseinek. Nagyszámú közönség 
előtt Tildén revánsot vett Nüsslei- 
n,3 n legutóbbi vereségéért. Tildén 
1:6, 6:1 és 6:2 arányban verte Nüss- 
leint, Bürke pedig 6:4, 6:1 arányban 
győzött Najueh ellen. A két páros 
mérkőzés során, melyek egy-egy 
szettre mentek, a Tildén—Bürke pár 
11:9 arányban verte a Najueh—Nüss- 
lein együttest, a következő játékban 
pedig a Najueh—Nüsslein pár 6:2 
arányban verte a Tildén—Bürke 
együttest.

Március 15-éig kell bejelenteni a® 
egyesületeknek, hogy rendeznek-e aa 
idei évadban teniszversenyt s ha 
igen, mikori A később bejelentett 
versenyeket csak abban az esetben 
engedélyezi a szövetség, ha az idejé
ben bejelentett versenyek terminus- 
kiosztása után még marad szabad 
időpont.

Olaszország augusztus 1  és 10 közt 
Riminiben vendégül látja a magyar 
főiskolai válogatott csapatot.

A  tenisz csapatbajnok
ságok rendszere

| A  budapesti kerületben a fér
fiaknál és nőknél az előbb felsorolt 
osztályokban bonyolítják le a csa
patbajnokságot. A férfiak  csapat- 
bajnokságában mindegyik osztály 
bán négyes csapatok játszanak 
( négy egyes és két páros mérkő
z és t), a nőknél hármas csapatok 
küzdenek (itt három egyes és egy 
páros mérkőzésből áll egy-egy csa-ouubs.; jut, a na- 1  * , , ' „ ; —' .... __

rom mérkőzés a következő: Köz. EAC I Tétmérkőzés). Mindegyik osztály- 
43:15, VÁC—NTE 50:6,1 bán körmérkőzés alakjában bonyo-

BSzERT—TFSC 28:17. j lítják le a bajnokságot éspedig az

t o r m a
A Budapest Sport Egyesület hölgy- 

tomaszai és vívói szombaton, febr. 
13-án fél 7 órai kezdettel a Vas-u, 
felsőkereskedelmi iskola tomacsarno- 
kábán _ bemutatót tartanak. A  szép 
eredménnyel dolgozó népes szakosz
tályok bemutatóit Weirmé Brunner 
Éva testn. tanár és Berty László ez
redes, vívómester vezeti.

MOVE Nagykőrösi TVE a
MOATSz megbízásából február 13— 
14-en Nagykőrösön rendezi meg Dél- 
magyarország asztali teniszbajnoksá
gait. A  versenyen a következő szá
mok szerepelnek: 1 . Csapatbajnokság. 
?■ * érnégyes bajnokság. 3. Női egyes 
bajnokság. 4. Férfipáros bajnokság. 
o- Vegyespáros bajnokság. 6 . Ifjúsági 
csapatbajnokság. 7. Ifjúsági egyes és 
8 . ifjúsági párosbajnokság. A baj
noki versennyel kapcsolatosan kezdő
verseny is lesz. Nevezési zárlat feb
ruár 1 2 -én van.

A  feniszszö vétség osztá
lyozta az egyesületeket

— Sajói tudósítónktól —
A teniszszövetség az idei évtől 11. és II. osztályban egy csoport* 

kezdődően új rendszert állapított bán, a III. osztályban és az Előké- 
meg a csapatbajnokságok lebonyo- szítőben szükség esetén több cső- 
lítására. Az új rendszerrel kapcso-1 portban.

Mindegyik osztályban —  mind 8 
férfiaknál, mind a nőknél —  

Szövetségi díjért 
is küzdhetnek egyesületek, még’'  
pedig ugyanolyan létszámú csapa
tokkal, mint amilyenek a bajnok
ságért játszanak. Mindegyik egye
sület szerephez juttathatja tehát 
II. csapatát is. A  II. csapatban 
csak olyan játékos játszhat, aki aJ 
I. csapatban kettőnél többször nem 
szerepelt, vagy ott egyáltalában 
nem játszott. Az egyes osztályok 
bajnokságablak utolsó helyezettje 
az alacsonyabb osztály első helye
zettjével a bajnoki év végén osz
tályt cserél. A Szövetségi díj csa
patai együtt mennek az 1. csapat
tal.

Mindegyik osztályban 
ifjúsági díj 

is lesz. Az ifjúsági csapatok össze
állítása ugyanolyan, mint a sze
niorcsapatoké. Az első évben a 
szeniorosztálynak megfelelő osz
tályban indulnak az egyes klubok 
ifjúsági csapatai, de kiesésük és 
feljövésük már független a sze
niorcsapatok szereplésétől. A kor
határ 21 év.

A vidéki kerületek csapatbaj
noki rendszerét legközelebb ismer
tetjük.
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Az MJCSz— BSE közös^ póSya- 
versersy rendezési terv 
háttere

Miért m erült fe l ez a m egoldás A ku^oscSi 
érd ekeltsé g ek visszahúzódtok, a hcszsl 
tőkecsoportok so ványp én zö ek — %€§eó- 
színűen Posszert lesz a m űszaki vezető

— Saját tudósítónktól —

Áz Idei pályasport lebonyolításá-
*ak biztosítására megkezdett elő-—"■ tuiwswasara meguiuiueuu
csatározások döntő stádiumba jutot
tak.

Az első eredmény, melyet a problé
mát mozgató vezérkar elért, negatív
értékű, volt.

A külföldi érdekeltségek, ^melyek a 
Millenáris idény bérbevevése iránt 
érdeklődtek, lemondó levélben arról 
értesítették budapesti megbízottaikat, 
begy

A két nagy sportellenfél kibékül s 
most már közösen munkálkodnak 
majd a magyar pályasport eredmé
nyes jövőjéért.

. . .  És ez is eredmény . . .

A válogatott magyar' ököl
v í v ó k  m a  r e g g e l  indulnak e l 

északi túrájukra
K ié l lemondása folytán a malmöi

mérkőzés lehetősége lépett előtérbe
— Saját tudósítónktól ~~

kívül mint Önkéntes utit&rs Tóth. 
Lajos dr. csatlakozik a csapat
hoz. A válogatottak, remélhető
leg diadalmas túrájukról feb
ruár 23-án este érkeznek vissza 
Budapestre.

az általános gazdasági hely
zetre, de főképpen a valu- 
táris nehézségekre való te
kintettel lábhoz teszik 
vállalkozó

a
- — kedv fegyverét 

mindaddig, ameddig az álta
lános helyzet nem javul,

Ez a kettős lemondó levél meg 
khetős felindulást keltett idehaza.•'-ircu>s leimauiast Keirexr iueiwia. i 
A* utolsó szalmaszálba való kapasz- \ 
kodá- 1 1 ...............  " A -  —i

A szövetség tanacsa 17-én, szer
dán tart ülést. Az ülésen kitűzik a 
közgyűlés terminusát, kiküldik a jelö
lőbizottságot, amely a következő tisz- _ 
tikart összeállítja s végre tárgyalni 
fogja az új versenyszabályokat. Az 
új versenyszabályok nagy része  ̂ az 
új nemzetközi szabályoknak szósze
rinti fordítása. Ebben az új szabály
ban igen sok újítás van. Sok tekin
tetben egységessé teszi a rendelkeze 
seket és a bíráskodás szabályait is 
nagy mértékben egységesíti. Az uj 
szabályok alkalmasint nyomban élet 
be fognak lépni, hogy a hazai verse
nyeken módjuk legyen a vívóknak az 
olimpiáig megszokni.

Gerevich megy San Remoba.
éppen a 1 2 . órában (igen helyesen és I Az o!asz szövetség, mikor értesült
tgen reális elképzelésben) akciót in- arról, hogy a magyarok Kabost nem 
•Ütött, hogy az idei pályaidény meg- ta r já k  elengedni San Remoba, sűr 
mentése érdekében, a Magyar Kerék- „ mágik vjvőt kért. Most Gere- 
Város Szövetséget és a pályatulujdo-\ Sosen maslK vlvu
Unó T> Cl r í  „ . . . .  "  1 •• JT '• l . l t - X r .

.„dás lehetősége is megszűnt. Az el 
lövendő pályaidény léte veszélyben 
f°rgott.

S ekkor jött a váratlan fordulat.
Steiner Rezső

“u VA'vi/cwpyui/ t/o ív /■/ -v "ízw
0̂8 BSE-t együttműködő közös mun

kára hívja fel. A BSE a szorongatott 
helyzetre való tekintettel ezt a javas
latot

kedvezően fogadta
s_ megbízta Steinert, hogy a szövet- 
S e 8  tanácsülésén a tanácsot a hatá
rozatáról értesítse. Steiner — mint 
röviden már megírtuk — a pénteki 
mésen el is mondta, hogy a BSE 
hajlandó lebonyolítani az idei kerék
páros pályaidényt,

ha az MKSz anyagi társu
lása mellett erkölcsi támo 
gatást és közvetlen sport 

felügyeletet ígér,
A szövetségben ezt a bejelentést 

örömmel fogadták, azoknak kivételé
vel, akik még nem értesültek a né
met versenyrendezők lemondó levelé
nek tartalmáról.

A többség azonban, élén Kirch-

vicbet kérték fel, aki vállalkozott az 
útra. Valószínű, hogy Gerevich hol
nap reggel elutazik — ha startenge
délyét megkapja.

Pillér szorgalmasan készül a torbaj
nokságra. Pillér Franciaországban 
való tartózkodása folytán későn kezd
te el idei tréning jót, de most sürgő
sen hozzálátott s nagyon, szorgalma
san készül a vasárnapi bajnoki ver
senyre. Pillér az 1931. ért bajnok s 
természetes, hogy bajnokságát igye 
kezni fog megvédeni. Könnyű^dolga 
nem lesz, mert az egész tőrvívógarda, 
teljes erővel készül s Kalniczky, Haj- 
cíu, Rozgonyi, Iiatz Ottó és József, 
meg Maszlay nagyon komoly ellenfel 
s mindegyik győzelmi eséllyel veheti 
fel a védő Pillérrel a versenyt.

*• wUUUöv|J UOUllUUMlJ ”• —-    f
khopf dr.-ral, a tárgyalások haladék
talan felvételét sürgette. A fokozott 
felelősségre való tekintettel a tanács 
nem a szokásos ötös bizottságot küldi 
ki hanem

a teljes létszámú elnökség 
dl majd össze a BSE-vel, 
hogy e kérdésben végleges 

döntést hozzon.
Az a meggyőződésünk, hogy ez az 

MK.Sz—BSE-fúzió egészséges, ered
ményes együttműködést hozna.

Egyrészt — mert nincsen más vá
lasztás. A külföldi töke visszahúzó-

A Ceglédi Levente E házi birkózó- 
versenyét vasárnap rendezte meg _ a 
következő eredménnyel. Ifjúsági lág- 
súly: 1. Mester, 2. Zsemlye, 3. Cson
tos. Légsúly: 1. Hartyányi, 2. Szabó, 
g. Szalisznye. Pehelysúly: 1. Viragh,
2. Gönczi, 3. Kiss. Könnyúsuly: L
Borsos, 2. Kollár, 3. Konya. Kisko- 
zépsúly: 1. Kávai, 2. Bobis, 3. Kiss. 
Nagyközépsúly: 1. Nagy, 2- Borsos,
3. Virágh. Nehézsúly: 1. Sarosy, z. 
Romanov, 3. Hegedűs.

Városközi birkózóverseny Bonyhá- 
don. A Szekszárd—Bonyhád varos--ás. A külföldi töke visszahúzó- aon. a  

d°tt, a jelentkező honi tőke pedig oly közi ]birkózóversenj 
csekély, hogy azzal legfeljebb elszige- lepeteere a szekszaad.iák-  -
teU, szórványos versenyeket lehetne gyozelmev©1 ért.veget, 
csel: lebonyolítani, de nem a teljes J hadiak legutóbb egy . ., ■ je_ 
idényt " ' kőzésen Baja válogatottjait is ie

De L v -kk. győzték. Vasárnap Szekszardon lesz
A  BSE, mint pályatulajdonos és a revánsmérkőzés. ®J“ lej ^ ĝ re^ s 5

S S h ^ ' - B , £ PPL i S l B Í V
elesik a magas palyaber I ien, pehelysúly: Kovács íl- (B) győz 

megfizetésétől. 2 p alatt Márkus (Sz) ellen, kony-
Ez már magában véve is biztosítja nyusúly: Hradek (Sz) S ^  ÚUf. 
^  anyagi sikert. A. szövetség foto- (B) e l Fe:n
z-ottabb bekapcsolódása a pálya- ^Lfktoéosúlv- Kovácsi-

» • *  1  Ő f i ’S a v w t s . l  « u » .
j ] ” 1™ '  í ' 1" 1- kl>íehé»fflv" Kovács A. (S .) S S «Végül:
mint értesülünk,
e versenyek műszaki lebo
nyolításával és a külföldi 
versenyzők szerződéskötései- 

ez az új vállalkozásvei
Rosszért kívánjaJánost 

megbízni,
akinek kezeiben e megbízatás kétség 
kívül a legmegbízhatóbban nyugszik. 
rosszért évtizedes külföldi összeköt
etései, szakértelme és jelentős rutin

kisnehézsúly: Kovács Á. (Sz)
2 p alatt Dénes (B) ellen.

A Szegedi MTE és Makói AK 
klubközi birkózó versenyét 1 6 : 1 4  

arányban a szegediek nyertek meg. 
Részletes eredmények: LéS;iul1:'-:
Bálint SzMTE, 2. Bökönyi MÁK, 3. 
Pásztor MÁK. Pehelysúly: L £*»• 
lényi SzMTE, 2. Vastag SzMTE, 3- 
Magyar MÁK. Könnyűsúly: 1- Csinos 
SzMTE, 2. Szendrey MÁK, 3. Ma
gvar MÁK. Kisközépsúly: 1. Gyű.un 
MÁK, 2. Papp I. SzMTE, 3. Lauo

hetesei, szakértelme és jelentős rutin-! ^  gzMTE. Nagyközépsúly: 1. Ba- 
mindenképpen indokolttá teszi azt, [ V s zMTE, 2, Borbély MÁK, 3 

hogy a választás rá esett. _ I jprtn SzMTE. Igen nagy tetszés,
S ebből a tényből még egy követ

keztetést:
Úgy látszik (már a fenti hír nyo

mán), hogy
Rosszért és Steiner baráti 

jobbot nyújt egymásnak.

aratott Bálint és Csikós szabadbir- 
kózása is, amelyet most már a makói 
birkózók is űzni fognak. A MÁK 
birkózói vasárnap, február 14-en a 
Hódmezővásárhelyi _ TVE birkózóival 
rtvnak klubközi mérkőzést.

A szövetségi túrák történeté- j 
ben szinte páratlanul  ̂ áll az a 
mód, anogyan az idei északi tú
rára a magyar válogatott csa
pat elindul. Az elindulás pillana
tában még nincsen meg a kiala
kult teljes program. A  MOoz- ad
minisztrációját ebben ̂  a tekintet
ben semmi vád sérn érheti, ^mert 
a nemzetközi ügyek _ intézője, 
Kankovszky Artúr mindent el
követett a program rögzítésé te
kintetében, de a külföldi szövet
ségek késedelmessege ellen nem 
volt neki sem orvossága.

A tegnapi nap egyetlen ese
ménye volt, hogy Kiél a februái 
17-re lekötött mérkőzést lemon
dotta. A  csapat tehát azelőtt az 
eshetőség előtt áll, hogy a ko- 
penhágai február 14-i es a ham
burgi 19-i mérkőzés közötti időt 
teljes tétlenségben kénytelen el
tölteni. Ezt mindenáron el akarja 
kerülni a szövetség és ezért 
azonnal telefonon érintkezésbe 
lépett a dán szövetséggel^ arra 
kérve őket, hogy a malmöi mér
kőzést, ha még lehetséges, a 
kiéli helyett biztosítsák a ma
gyar csapat részére.

A németek az általuk lemon
dott kiéli mérkőzéssel szemben 
ragaszkodnak a MÖSz áltál le 
mondott hannoveri mérkőzéshez,
A szövetség ugyanis nem akarta 
a mérkőzéseket egymásra hal
mozni és február 22-re Drezdát 
fogadta el ellenfeléül és a feb
ruár 2 1 -re kitűzött hannoveri 
mérkőzést lemondotta. A helyze
tet most úgy igyekeznek megol
dani, hogy a hannoveri mérkő
zést február 2 0 -ra akarják elő
hozni.

A jelen pillanatban tehát a 
válogatott csapat programja a
következő:

Február 12: Kopenhága
Budapest városközi mérkő
zés, február 14: kepenhágai 
kombinált— Budapest kombi
nált, február 19: Hamburg 
— Budapest, városközi mér
kőzés és február 22: Drezda 
— Budapest városközi mér

kőzés.
Ha a függőben levő két mér

kőzés ügye is kedvező megoldást 
nyer, akkor február 17-én Mal
mö— Budapest és február 2 0 -án 
Hannover— Budapest mérkőzés 
is sorra kerül. ;

A kopenhágai első mérkőzést 
tudvalevőleg a városi válogatott 
csapat ellen vívja meg a^iaa- 
gyar csapat. A  küzdelem dija a 
legnagyobb dán sportláp, az 
Idraettsliv hatalmas ezüstserle
ge lesz. Február 14-en a Chris- 
tianshavens Idraetts C. és az 
Idraettscluben 1899 kombinált 
csapata ellen veszik fel a ver
senyzőink a küzdelmet.

A válogatott csapat összeállí
tása a legjobban sikerült.^ Fogas 
szabadságolása, úgyszintén Csi
száré is a legkedvezőbb megol
dást nyert. íg y  ma hajnalban

északi túrára a követ
összeállításban indult 
csapat: légsúly: Ku-

NSC, bantamsúly: 
Énekes Bp. Vasutas, pehely
súly; Szabó BTK, könnyű- 

Fogas BTK, welter- 
Csiszár BTK, közép- 

Szigeti FTC, kísnehéz- 
K éri BTK és nehéz

sú ly : Győrfi MÁV.
A válogatott csapatot Kan 

kovszky Artúr  ̂ és Iván Ferenc 
dr. kíséri el hivatalosan. Rajtuk

A Vienna veresége Bellimben. Va
sárnap a Vienna ökölvívói Brünnben 
az ASP Zizka ellen mérkőztek és 
1 0 : 6  arányban vereséget szenvedtek. 
A brünniek csapatában a .válogatott 
Navratil, Ostrusnak és Arnbros _ is 
résztvett. Természetesen győztek is.

Hiiat legyőzte Popescnt, Parisban 
a Sportpalotában hétfőn este nagy
számú közönség előtt folyt le az 
ökölrtvómérkőzés Popeseu. és a fran
cia Eugene Huat között. Már a mér
kőzés elején látszott, hogy Huat jobb 
formában van, mint ellenfele.. Az 
első két menetben ugyan Popeseu 
ügyesen tért ki Huat veszélyes üté
sei elől, sőt a harmadik menetben 
támadólag is lépett fel. Jól elhelye- 
;ett ütései azonban nem ingatták 

meg a biztosan dolgozó Huatot. A 
negyedik menetben Huat egy jól si
került állütést helyezett el úgy, hogy

Popeseu a menet végéig csak a /ki
ütést igyekezett elkerülni. A s™ne 
nem volt elég bosszú ahhoz, hogy 
Popeseu kipihenje magát, segédei mr- 
kor látták, hogy Popeseu az otod/k 
menetben alig áll a a lábán, a mér
kőzés feladásának jeléül bedobtak a, 
szivacsot. A kísérő mérkőzések soraa 
Walter Neusel német nehézsúlyú baj
nok az olasz Sieilianóval mérte ösz- 
sze erejét és ellenf elét a második me
netben kiütötte. A bantamsúlyu n-e 
met Rietzdorf 6  menet után ponto
zással fölényesen győzött Martinét 
francia ökölvívóval szemben. A fran
cia nehézsúlyú Griselle pontozással 
verte a délafrikai Mae Cordinált, 
habár a döntetlen eredmény jobban 
megfelelt volna az erőviszonyoknak.

Metzner Belgiumban győzött. Cbar-
leroiban szombaton mérkőzött a 
többszörös német bajnok Wilíy Metz- 
ner és ellenfelét, Arebambeaut 10 me
netes küzdelemben biztosan verte. 
Metzner fölénye nem volt  ̂ vitás. 
Metzner ugyanaz a versenyző, akit 
az elmúlt nyárón Kocsis Antal Bu
dapesten oly játszi könnyűséggel 
már a negyedik menetben kiütött.

A déli kerület csapatbajnoka a Ta
polcai IAC. A  múlt hét keddjén ren
dezte meg a fiatal déli kerület első 
bajnoki versenyét. Az eredményeket 
már közöltük, de a csapatbajnokság, 
kérdésében most változás történt. A' 
verseny színhelyén a helyezések 
alapján a PSC bajnokságát hozták 
ki 18 ponttal, a TIAC pedig a má
sodik helyre került 17 ponttal. A  ta
polcaiak most levelet kaptak a MÖSz- 
tői s a levélben tudatta a szövetség 
a TIAC-cal, hogy utólag kiderült, 
hogy a Tuza PSC—Búza TIAC mér
kőzésen rosszul számolták össze _ a 
pontokat s nem Tuza győzött, mikent 
a versenyen hirdették, hanem Búza. 
E megállapítás nagyjelentőségű, 
mert ennek alapján a TIAC pontjai
nak száma 18-ra emelkedett, a PSC-é. 
pedig visszaesett 17-re. Dunántúl 
csapatbajnoksága után tehát a déli 
kerület csapatbajnokságát is a lelkes 
és tehetséges tapolcai gárda nyerte: 
el.

ftz autó, a repülőgép, az oMalossi és a szóíó- 
m otirkerékpár varaiétól

az M l i i i l I I  terül ki győztesen az 
Eifasee befagyott tikról rendezett
verseuyeo

Az csyfék legfőbb idejét vöm Mérgein (Bugatta) 
futotta, a leggyorsabb m otorkerékpáros Gsg- 
genbach (500 Hudge) — Moritz (Vactona) az  
oldalkocsik győztes®

— Sajót tudósítónktól —

Több mint 10 000 főnyi közön-, a versenykocsik legjobb ide-
s J t l S L l U m l M ’lefutfora j «  von Mo.gen
Garmisch-Partenkirchenben a téli az oldalkocsiket Moritz (V ictona) 
motorsportversenyek a bajor autó- fűtötte, míg a szolomotorkeiek-
klnb és az ADAC rendezéseden. A  párok közül meglepetésre Diggen 
verseny különös érdekessége volt bacih (Rudge) a pár excellence 
az Eibsee befagyott tükrén ren- oldalkocsiversenyzo 
dezétt összehasonlító futam, me- [ részletes eredmenyék a kővetkezői. 
Ivén egy-egy autó, repülőgép, szóló összehasonlító verseny: 1. von 
és oldalkocsis motorkerékpár vette ^ ^ “  (Bugatti) 6:0b.4^mp .
fel a küzdelmet. Drámai erejű je - Willy Stor (BMW sportrepulogepj 
lenetek születtek, amikor a kom-| 6:29.1 mp, 3. Josef Mortiz (V ic
presszoros Bugatti, a BM\\ 
sportrepülőgép, az oldakocsis es 
szóló motorkerékpár lendült neki, 
hogy az aránylag kis kerületű pá
lyán eldöntse az elsőség kérdését, 
Amint várható volt,

a nem mindennapi érdekes 
ségü találkozás a verseny
autó győzelmével végződött, 
a hóláncokkal felszerelt 
négykerekű jármű a síkos 
jégen is nagyobb időveszte
ség nélkül volt képes abszol

válni a fordulókat,

az 
kező 
el a 
binyi

súly:
súly:
súly:
súly:

VJ 4- ¥  y vi W — — _
toria old.) 6:29.2 rop. Brwnd (Rud
ge) feladta.

Versenykocsik 1.5 literen felü l:
1, von Morgan (Bugatti) 3:40.1 
mp, 2. Michel-Tüsling (Austro 
Daimler) 4:42 mp, 3. Aretin  (Bu
gatti ).

Szóló motorkerékpárok 500 
kem-ig: 1. Giggenbach (Rudge)* 
3:55.1 mp, 2. H. Winkler (Rudge) 
3:59.1 mp, 3. Fleischmann 
(Triumph).

Oldalkocsik 600 kem-ig: 1.
(Victoria) 4:57.3 mp,-2.Mőritz x ---------  , „

, Gschwilm (Rudge) 5:06 mp, 3. 
A repülőgép az ovális pálya fölött Schneider (Norton).^ 
repülve sokat veszített a fordulók-! Felette érdekes a jégpályán élért 
bán, hiszen a fordulók előtt ala-1 sebességek táblázata is. Egy kor 
posan csökkentenie kellett a piló- 1350 méter hosszú volt, tehát va- 
tának- a sebességet. Az oldalkocsi l lamivel nagyobb, mint az ugeto- 
már nehezebben érvényesült, a k is pálya köre, amiből következtethet 
önsúly olyan faralásokat eredm é-! tünk a fordulók hajlási sugarara. 
nyezett, melyekkel az Európa-1 ^  legjobb átlagsebessegek egy 
hegyibajnok Möritz sem tudott ]jgri-e a következők voltak: 
megbirkózni. Hogy a szóló m otor- von Morgan ( Bugatti) 122.6 km 
kerékpár a jégpályán képtelen j átlag.
volt komoly sebességet k ifejteni Giggenbach (RvAge) 10U.S Km 
és leállani kényszerült, az —  ma- j átlag.
gától értetődik.

Az összehasonlító verseny mel
lett külön kategóriákban futottak j 
az egyes járműtípusok*

Babl (Douglas old.) 1 U  km

atlUdet (B M W  repülőgép) H-94 
km átlag.

:
■ ■

i



R Á D IÓ
Mai jelentősei 

Ü W  niOsorrészek
Hangverseny;

4 o.: Hamburg: Hangverseny
Haydn es Mozart műveiből.

5.35 ó.: Varsó: Zenekari hangver- 
seny (T. Lucay basszus).

7.40 ó.: Becs: Verdi-hangverseny.
7.40 ó.: London R: Haydn zongo 

yaszonát'ái.
8 ó.: Breszlau: Bruckner L szim

fóniája.
8 ó.: Frankfurt: Haydn 98-i szim 

foniaja.
_ 8.30 6.: Langenberg: Mozart, Bee- 
thowen és Schubert-művek.
■ ó.: London N: Hangverseny

Busch Adolf közreműködésével.
Dalmű:

6 ó.: Brüsszel II.: Aida (Verdi
operájának I—II. felv.) (Gr)

6.45 ó.: Toulouse: Részletek Wag
ner: A walkürök c. operájából.

7.30 ó.: Brüsszel II.: Aida (Verdi 
operájának III—IV. felv.) (Gr)

7.35 ó.: München: Tosca (Puccini 
operája.)

9 ó,: Roma: Operaközvetítés.
9 ó.: Toulouse: Részletek Rossini: 

Szevillai borbély c. operájából.
Könnyű zene és vidámság:

4.30 ó.: Heilsberg: Fúvós zene.
5 ó.: Becs: ,,A tél” (hangverseny). 
5.05 ó.: Mühlacker: Délutáni zene.
5.30 ó.: Róma: Délamerikai dalok.
5.30 ó.: Breslau: Vidámság.
9.45^ó.: Becs: Népszerű zene.
10.15 ó.: London: Könnyű opera-

reszletek.
10.30 ó.: Langenberg: Szórakoztató , zene.

Tánczene:
10.50 ő.: Berlin, Heilsberg, Bres 

lau.
11.40 ó.:

bánd.
Gramofon: 10.45 ó.: Belgrád;

11.30 ó.: Kassa; 11 ó.: Prága; 12.40 
o.: Bécs^ 12.10 ó.: Varsó; 1.10 ó.: 
Becs; 4 ó.: Baromünster,

J4 B B C  a Japán—kínai iiadssintér 
weres esem ótif ©II akarja m egszólal - 
fatii8 Európáiban, a rádión keresztiig

—- Saját tudósítónktól
A közelmúltban hírt adtunk arról 

hogy a japán rádióállomás - -  halad 
va a kor követelményeivel — rövid 
hullámhosszú hordozható adó társa, 
ságaban a frontra küldte egyik ri
porterét, aki pokoli helyzetképet fes- 
tett̂  a japán hallgatóságnak a műk 
deni csata minden részletéről.

A „sikeres“ kezdet most folytatás 
után kiált. A több mint négymillió 
előfizetővel rendelkező angol rádió 
társaság, a BBC, mely minden tech
nikai és művészeti újítást elsőnek 
alkalmaz Európában, ezúttal is ma 
gához akarja ragadni a vezetést. 
Tárgyalásokat folytat Japánnal ab
ból a célból, hogy egy még meg nem 
állapított napon a kinai—japán iiad- 
színtérről helyszíni rádióriportot 
Közvetítsen.

Szó van még arról is, hogy az an 
goi rádióriporter meginterjúvolja a 
mikrofon előtt a japán hadsereg fő- 
parancsnokát, továbbá érintkezést 
keres katonai repülőkkel, stb. stb., 
hogy ilymódon a modern technika 
egyik legcsodálatosabb találmányát 
is felhasználva szolgálja ki előfize
tőit.

A terv technikai részét a BBC a 
következőképpen óhajtja lebonyolítani:

A BBC riportere egy mikrofonnal 
csatolt rövidhullámú. h m-de-zj, 1

adóállomás, vagy (bizonyos kedve
zőbb esetekben) a telefonhuzal fel 
használásával érintkezést talál a ja
pán stúdió erősítőjével, ahol a beér
kezett energia megfelelő felfokozása 
után a japáni angol kábelsürgöny 
közvetítő társasághoz jut, mely "a 
kapott és felerősített adást az indiai 
tenger és a Vörös tenger mélyén ve
zetett kábelek segítségével kívánja a 
londoni hangházhoz juttatni.

— Ennek a tervnek megvalósítása 
116111 ®°!: sihert ígér, mondják angol 
szakkörökben, mert valószínűnek 
látszik, hogy a kizárólag telegráfiára 
konstruált frekvencia-szegény kábel 
nem lesz alkalmas a sokkal szélesebb 
frekvenciasávokon mozgó beszédet 
az értelem rovása nélkül torzítás 
nélkül továbbítani.

Ezért sokkal helyesebbnek látszik 
az a megoldás, mely a japán rövid- 
hullámú állomás: Nagoya segítségé
vel drótnélküli úton kívánja ezt 
közvetítést Európába juttatni.

A közel jövő mindenesetre meg 
adja majd a feleletet arra, hogy a 
BBC melyik közvetítési lehetőséget 
használja fel arra, hogy békés kan
dallója mellett ütő előfizetőjének tea 
és cigarettafogyasztás közben: távol 
keleti, valódi és hamisítatlan, lég 
frissebb és veszélytelen harci zajt

M O ZIfS
Szerda, 1932 február 1Ö-

J

Pallenberg BndapesSeí is megkacagtatja
— Saját tudósítónktól —

London R: Roy Fox

M Ű S O R .
Szerda, február 10.

Budapest 23 kw, 550.5 m: 9.15 ó..
Hangverseny. Közreműködik: Ghris- 
tián Lili (ének), Faragó György 
(zongora) és Szende Magda (gor

donka). Zongorán kísér Polgár Tibor. 
1. Beethoven: Szonáta Es-dur: Al
legro, Scherzo, Menuetto, Presto con 
fuoco. (Faragó György.) 2. Handel: 
Szonáta  ̂ D-dur. (Szende Magda.) 3.
a) Puccini: Bohémélet, Mimi áriája;
b) Liszt: Ha álmom mély. (Ghristián 
Lili.) 4. Brahms: Scherzo es-moll. 
(Faragó György.) 5. a) Beethoven: 
Románc F-dur; b) Beethoven: Me
nüett G-dur; c) Schubert—Kreisler: 
Moment_musical. (Szende Magda.) 6.
a) Puccini: Pillangókisasszony, ária;
b) Lavotta: Valahol messze. (Chris- 
tián Lili.) 7. Brahms; Rapszódia H- 
moll és Es-dur. (Faragó György.) 8. 
a) C. Porumbeski: Ballada; b) Bar
tók—Székely: Román táncok. (Szen
de Magda.) 9. a) Csiky: Szakítás; b) 
Schmied: Amíg tavasz les*z és rózsa. 
(Ohrisiüán Lili.) 10. Strauss—Dohná- 
nyi: Denevér-keringő. (Faragó Gy.)
— Közben: Hírek. — 12.05 ó.: A 
Szerván-szky szalonzenekar hangver
senye. 1. Suppé: Izabella, nyitány. 2. 
Fényes Szabolcs: a) Dal; b) Angol 
keringő a „Maya” c. operettből. 3 
Rubinstein: Melódia. 4. Részletek Kál 
mán Imre operettjeiből. — Közben, 
Hírek. — 3.30 ó.: Morse tanfolyam.
— 4 ó.; Gramofonhangverseny. 1.
Lehár: Arany és ezüst, keringő. 2. 
Waldteufel: Nyári este, keringő. 3 
Ivanovici: A Duna hullámain, kerin
g ő . 4. Translateu-r; Bécsi vándorma
dár! ’  ' ’ " “rak, keringő. 5. Waldteufel: Kor
csolyázók, keringő. 6. Strauss János: 
Kék Duna keringő. 7. Strauss József: 
Falusi fecskék, keringő. 8. Heymann 

Gilbert: Induló, fox „Montecarlo 
bombázása” c. filmből. 9. Seymour— 
Wayne: Rumba (Little spanisch dan- 
Cfiv). 10. Gilbert: Foxtrott (Tirili, 
tirila, meine Braut ist Wieder da), 
11. Vértes—Ilniczky: Minden úgy
lesz, ahogy te kívánod, tangó. (Víg 
Miklós.) 12. Ábrahám—Grünbaum— 
Beda: Slowfox a Hawai rózsájából.
13. Heymann—Gilbert: Heurigenlied 
a „Táncol a kongresszus”  c. filmből,
14. Gilbert—Grenet: Mama Inez,
rumiba. 15. Bostal: Mindenkinek, slá
geregyveleg. 16. Ábrahám—Grün- 
batmx—Beda: Foxtrott a „Hatvai ró- 
zsájá” -ból. 17. Vallée—Nobie—Camp- 
beU—Conelly; Slowfox (Good níght

sweethart). 18. Carlo de Fries—Ko- 
y^-S: í°rődi semmivel, tangó
(Víg Miklós.) 19. Oppenheim: Fox- 
troitt (All on account of jour kisses) 
■ti). Ábrahám— Grünwald—Beda
Mausi, slowfox. (Dénes Oszkár.) 21 
Visky- Harmath: Kívánom tiszta
szívből angol keringő. (Víg Miklós.) 
22. Stolz—Gilbert— Robinson: Induló- 
fox a „Kadett-kisasszony” c. filmből. 
— 5.30 ő.: „Az utolsó őrszem” . Irta 
Beuy Zoltán. Felolvassa Koncz Sán-
dai! — 6 Ma&yar nóták. Elő
adja Sándor Mária és Rácz Béla 
cigányzenekara. — 7.15 ó.: Olasz
nye.voktatás. ( Gallerani Bonaventu- 
ra.) 7.45 ó.: A  Budapesti Hang
versenyzenekar hangversenye a Ze- 
neművészeti Főiskola nagyterméből. 
Vezényel Studer Carmen és Wein- 
gartner Félix dr. Közreműködik: 
Bodo Erzsi, Basilides Mária, Székely- 
hidy Ferenc dr., Kálmán Oszkár és 
a Székesfővárosi Énekkar (karigaz
gató Karvaly Viktor). 1. Brahms: I. 
szimfónia c-moll: Un poco s-ostenuto, 
Allegro, Andante sostenuto, Un poco 
allegretto e grazioso, Adagio, Piu 
andante, Allegro non troppo. Vezényli 
Studer Carmen. 2. Beethoven: IX. 
szimfónia d-moll: Allegro ma non
troppo, Un poco mae-stoso, Scherzo, 
Adagio _ molto e cantabile, Presto. 
Vezényli Weingartner Félix dr. 
Majd: Szalon-, jazz- és cigányzene 
Kal-mar Pál énekszámaival. 1. Meló
diák a régi jó világból: a) Pazeiler 
—-Zerkvitz: Nézz a szemembe (Her 
kulesfürdői emlék); b) De Curtis— 
Pásztor Árpád: Sorremtoi emlék; c) 
Zerkovitz Béla: Hulló falevél. (Kal
már Pál.) 2. Tánczene: a) Rumba 
(Hermán Hupfeld: When yuba plays 
tho rumba on the tuba); b) Fox
trott (Horatie Nichols: Song of hap- 
pme-ss); c) Slowfox (Leslie Sarony: 
Phe wedding of the gárdán insects; 
d) Tangó  ̂ (Jósé Melin: Nina). 3! 
Katonanóták: a) Ma még piros élet; 
b) Sarba taposom a fényképedet; c) 
Édesanyám, ha bejön Egerbe; d) 
Egy asszonynak tíz leánya; e) Ke
rek a káposzta. (Kalmár Pál, Hor
váth Gyula cigányzenekara.) 4. Han
gos filmujdonságok. 5. Operettujdon- 
sagok: Részletek Ábrahám—Földes • 
„Hawai rózsája” , Komjáthy—Ernőd 
—Torok: „Fizessen nagysád” és Fé- 

■Harmath: „Maya” c. operett
jébe. (Kalmár Pál.) 6. Rumbák: a)
F. B. Egan—H. Tiemey: Són Cuba- 
no; b) M. Sunshine— L. H. Gilbert:
The peanut vendor; c) Mitchell 
Panss—F,  ̂ Warshauer—S. Sprigto; 
Cuban Holiday. 7. a) Huszka—Mar- 
tos: Dal az első csókról; b) Bányay 
—ílador: Úgy várok magára; ’ c)
F. Hamm—I. Bennet: Bye, bye blues. 
(Kalmár Pál.) 8. Horváth Gyula és 
ciganyzenekarának muzsikája.

termesztése” . — 5.30 ó.: A Buda
pesti III. kér. „Törekvő” Dalkör 
hangversenye. — 6.10 ó.: Angol
nyelvoktatás( J- W. Thompson.) — 
6.40 ó.: „Az 1848— 49-es magyar ha
dak seregszemléje” , vitéz Berkó Ist
ván előadása a m. kir. Mária Terézia 
1. honyédgyalogezred zenekarának 
közreműködésével. Karnagy Fricsay 
Richárd. — 8.50 ó.: Hangverseny.
Közreműködik Kabos Ilonka (zon
gora) és Zsámboki Miklós (gordon
ka). Zongorán kísér Polgár Tibor. 
— 9.50 ó.: zalaegerszegi Horváth
Rezső és cigányzenekarának muzsiká
ja. — 11 ó.: Gáldi Béla jazz-zeneka- 
rának hangversenye Víg Miklós ének
számaival.

Pallenbergnek, a híres német szí
nesznek első hangos filmje („A  sik
kasztok” ) tegnap Budapesten is be
mutatásra került.

Á 2  utóbbi hetek egyik legjobb 
filmjét láttuk.

A mcséb Katajew szatirikus me- 
sejet általában ismerik. Pallenberg 
a mese _ adta humorlehetőségeket 
nagyszerűen használja ki. Nemcsak 
egy-egy arcvonással, torz grimasszal, 
hanem a legkisebb mozdulattal, sőt 
egy-egy félbeszakított szóval is. Bá
mulatosan játszik, kitűnően szóra
koztat s könnyen kacagtat meg.

Az egész filmen végighúzódik egy 
másik nagy művésznek, Fritz Kort- 
nermek a keze. Kortner rendezett. 
Először. Jól. Akad azonban hibája is, 
meg pedig a szövegíró Polgár

Alfréddal együtt. A valóságtól kissé 
eltávolodtak. Ha talán közelebb h<W* 
tak volna a filmet, altkor még 
nagyobb lehetne a hatás. Igaz, hogy 
így is állandóan felharsan a síkéi 
legbiztosabb jele: a szűnni alig akart 
kacagás.

Kitűnőek Pallenberg partnerom 
Különösen Heinz Rühmann mutatts 
meg — még eltorzított maszkjában 
)s > hogy az új moziszínészek Ing” 
tehetsegesebbjei közé tartozik. Dolly 
Haas nem igen jut szóhoz: de azért 
kedves. Nagyszerű Grünbaum, de a 
film többi szereplője is mind részen® 
a sikernek.

Pallenberg, bár egyáltalán nén 
hódító jelenség, mégis meghódítja 
Budapestet is.

, .Házasságok, melyek — a holdban 
köttettek. A filmprimadonnákat 
gyakran szokták férjhez adni úgy, 
hogy ők ynaguk sem tudnak semmit 
a dologról. A reklámfőnökök nem 
tudnak mindig új trükköket kiötleni 
és egy-egy érdekes, de nem alapos 
házasságig hír nemcsak azért hasznos, 
mert̂  feltűnő, hanem azért is, mert 
azután — cáfolni lehet. Még sem cá
folták _meĝ  határozottan azt a két 
házassági hírt, mely, hogy úgy mond
juk, nem az anyakönyvből került a

Hollywoodi expressS
Douglas Fairbanks új filmje „Uta

zás a föld körül 80 nap alatt” . Nagy 
siker.

,;9och ° f  the Air” . Főszereplői 
Billie Dove. Partner: Chester Morris. 
Meg nagyobb siker.

Wrigley, a gumikirály betársult a 
Paramounthoz. Reklámzseni. Zukoí 
Adolf maradt, mint eddig.

Tóm Mix felgyógyult. Már leszer*-----  1VCJ.LUI, 0.1 icigjogyun,
nyilvanossagra, pedig Willy Fritsch I zodott az Universalhoz.
P5.S MlIO'VOTl m vi í n !  T ---- I A IVTút'Pn ^ » —: _ ? /*•csakugyan nem vette feleségül Lilian 
Harveyt és Alpár Gitta sem ment 
férjhez Gustav Fröhlichhez. Ezenkí
vül a Verebes Ernő házasságáról el
terjedt hírek, sem felelnek meg a va
lóságnak.

Taxisoffőr volt még nemrég „ 
most filmsztár. Renó Clair legújabb 
filmjében „Éljen a szabadságiban — 
máT írtunk róla — új sztár játszik: 
Raymond Cordy. Sikerrel — pedig

A Metró ázsiai filmattrakciója 
„Ohina Seas”. Főszereplő Clark 
Gabié.

Megjelent az United Artists 1932 
—33-as _ programja. Charlie Chaplin 
neve hiányzik. Nem lesz új Chaplin* 
film.

soior volt Parisban.

Filmszínházak műsora

néhány hónappal ezelőtt még taxi-1 mel3̂ lek ,píme „Fraulein Joseph, mei- 
sofőr volt Parisban. í e ^rau , a párisi Minerva-gyál

Német-francia film készül Páriá
ban. Benno Vigny legújabb filmjét, 
melynek ĉime „Fraulein Joseph, mei-

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

BODOGRAF (VIII., József-kőrút 63. T.: 
38—4—70.1: Előadás: fél 5. negyed 8. 10. 
Vas.: 3-tól. Kismet (,,A bagdadi kol
dus ; operett, Dita Parlo). — Hajsza a 
világ körül (magyar hangosfilm). — 
Neger 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, haromn. 10 órakor. Kék csillag 
(történet az idegen légióból) — Pikáns 
eloelet (vigj., Siegfried Arno). — Híradó.

CAPITOL (Baross-tér 32. T.: 34—3- 37 )-
Előadás: 4, 6, 8, 10. Vas.:

NÉP (V., Váei-út 76. Tel.: 92-6—80.):
Előadás: 5, negyed 8. fél 10. Vas., ün
nepnap: fél 3-tól. Mária Terézia. (Pet- 
rovieh Szvetiszlav magyarul énekel.)
— Magyar fiú — lengyel leány. (Ja
mes Hall híres drámája.)

ÖMNIA (VIII. Kölcsey utca j. t ,: 301— i aansarcu es szélestermettt
25.): Előadások: 4. 6, 8. 10. vasár- és Kurt Gerron neki ínl f o w  JÍünnepnap: 2, 4, 6, ‘ 8, 10 órakor I i k Jo1 fekvo szerepet
Transoccán (Williara K. Howard né- f apott a „Mán brancht kein Geld“ 
metul beszélő Fox-filmje, Edmund ^  embernek nincs pénzre szüksége)
Híradó.L°— V a S z s s z ő ^ u  a lv ilá g  I “ raŰ .. Ugyanebben a film -

francia és német verzióban készíti.
„Klank és Beeld”  a címe a május- 

r ^ ,5 1.eg31yi10 amsterdami nemzetközi 
kiállításnak, melyre a hangosfilm 
ipar es kereskedelem is felvonul.

ólárta  űj filmszerződést kö
tött. Az Aafa-film Lehár-operettjé- 
nek, „Volt egyszer egy valcer“ női 
főszerepét fogja játszani.

A markánsarcú és szélestermetű

körül.
UV. Eskü-tér 5. T.: 82—1—02 )• 

Előadás: fél 4, fél 6. fél 8, fél
10. Magyar és Fox híradó — 
Fiesta — Mai Japán. — Miki. — Ber
lin — Vadállatok Kanaánja. — Flippy 
— Amerikai jazz. — Az angol hadi- 
flotta. — Indokína.

íiv TPrnh- 1 iíf q Ta . oec no v m z s ó b e t  kör

íviagyar es külföldi

R a M i i s ,

Csütörtök, február 11
9.15 ó.; A Budapesti Koncert Sza

lonzenekar hangversenye. — 12.05
ó,: Gramofónhangverseny. _ 4 ó.:
Thurj’ _Mária mesél a gyermekeknek. 
~  ő o.: Nemeth József: ,A  torma

Fiókadminisztráció Csehszlovákiában:
Lipa Ujságiroda, Bratislava, 

Hosszű-n. 13.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr. Vadas Gyula

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé László

Nyomatott a Stádium 8ajtóvállalat Rt. 
körforgógépein. -  Felelős üzemvezetőt 

Győr* Aladár

Glória. (Brigitte ’Helm, Gusta'v ”Fröh- 
lich.) Trükkfilm. — Hangos híradó 

(VII., István-út 39. Tel.: 32— 
l—7o.): Előadások: 5, fél 8, fél 10 Va
sárnap 3-tól folytatólag. Repül a 

(cowboy film). — Pesti fiú 
— Aranymezők leánya (filmtörténet, 9 fv.). — Híradók.

(Váci-Utca 9. T.: Aut. 87—4—02.):
Előad : 4, 6, 8, 10. Szomb., vas., ün-
ve? ú - el  4! 6- *él 8- fél 10. GustavFrohlich és Dita Parlo fősze]•oplésé^ el:
Kismet. (Knoblauch regénye.) — Hi- 
maesal, az Istenek trónja. (Dyhren- 
furth dr. expedíciója.)

DÉCSI (VI., Teréz-körút 28. T.: 21—3_
O3, ,25—9—52, 14—8—05.): Előadás: 4, 6,
8, 10, vasárnap: 2, 4, 6. 8, 10 órakor.
Transoeeata (Wilham K. Howard né
metül beszélő Fox-filmje, Edmund 
nőve, Lois Mórán, Myrna Lov) —
körül10' ~  Varázsszöl,yegen a világ

|Y-, Lipót-körút 16. Tel.: 161-51.):
Előadások; 4, 6, 8, 10. Fehér mámor (sí- 
sportnlm, Arnold Fanck vígjátéka). —
Szerelem a növényvilágban. — Fox 
hangoshíradó.

f é sz e k  <v i i i „  József-kőrút 70 t  * <6- 
0-40.).- Előadás: 4. 6, 8, 10. Vasi fél 
f:,?.1' ,.y,as- ,d. e.: burlcszbmatiné. „U  
172 titkos küldetése. (George O'Brien,
Marion Lessing.) -  Síim kalandja. -  
Magyar es külföldi híradók

rája f i ? '  tikkasztók. SfK?tajet3 sIa ti-lT^ TRA dX;.. Ül_lői-út 
! X ’ Pallenberg főszerepben. Partne- 
Híradók ^ Haas, Heinz Rühmann.) —

M Í A L  (VII. Dembinszky-utca és 
t t s i „at 32-8-90.1: Előad.:
(Ottó w S‘n5 *̂ Kooatnrista(Utto Walburg vigjatéka). — Fehér 
mámor (sisport-film, vígjáték). — Hau. 
gos vilaghirado.

Kálvária-tér 6.Tel.. 346—44 ): Előadás: fél 5-től folyt.,
ad! ft°- fél íxi Vas2. 2-től. A hercegnő 
fiimhf)n9a F at6' W ill5* Fritsch
gverek !)~  EmlU é“ a detektivek (1000

Dohány-utea 43—44. T.:
íi~fí~27'): ^kiadások: 6, 8, 10, vasár- 
és ünnepnap: 4. 6, 8, ]0 órakor Ne- 
AnnvVn“ a (H?,rvé örökbecsű operettle 

?  Georg Alexander, Osear 
- i  Ham? Junberrnann fősz.) -  Aranyásók Erdélyben- (Ufa hangos 

.  kultiirfilm.) -  Híradó. s
LT„R (?y,I.K)\, G X , Üllőiéit 101.): Elő-

adások, fél 5, 7, negyed 10 Vas., iin- 
? f p: ;  2-tőL Az első bál (Dolly Haas 
vígjaiéba) — Az őszi hadgyakorlat 
(Paul Hörbiger víqjátéka).

út 8. Telefon: 365-23.) El ad.: 4 6, .
® lakáj (Magyar han 

gos film. Irta: Zágoa és Nóti játsza: 
Csortos, Goth. Kabos. stb.) -  Hangos 
híradók.

PATRIA (VIII., Népszínbáz-u. 13. T.: 45 
' 73,): Előadás: fél 4, negyed 8,

ben játszik a fiatal és kétíves Heinz 
Rühmann is.

Willy Forst mint nő. A „P cter 
Voss, dér Millionendieb" című film- 

erről már egyízben írtunk —< 
willy Forst többféle maszkban sze
repek Női kosztümben is. Ebben a 
kosztümben a pulloverjén gürbehátú 
macska van kihímezve.

A New York Times megállapítja az 
egyik cikkében, hogy az amerikai 
közönség már nem törődik annyit a 
mozival, mint régen. Leszögezik,SsrW&ő-íJt«8wá> E  «?■« « i f t Sa közönség csodálta és imádta a 
sztárokat. Azt is megállapítják, hogy 
egy-egy téma, még ha csak egyetlen 
filmben is dolgozzák fel, már nem 
tud_olyan nagy érdeklődést kelteni, 
mmt régen, amikor egy-egy témát 
hét-nyolc, sőt még több filmben ia

titkos küldetése. (George 0 ‘Bríen, Ma
rion Lessing.) — síim kalandja. —
Magyar es külföldi híradók.

(Nagymező-u. 22—
24. T.: 220—98. 29Í 
—50): J—6-ig fo lyt 
azután b, 8, 10

>na: r . : n  mcxT .m a .V és öenep: 1-4
m tiz a tt ,  'plytp. azután 6, 8. I uei-nyoic, s<
ín mj0ti, Leá” yo^ny«  nevelőintézetben1 I feldolgoztak-
gipp°yhe£ a ^ r’en̂ :4-0 ^  Lát m S’m Mlfh”
Metró híradók. -  Vas d e f ii n  a . ■ , ™eIy 268 k u l°n bozo  ja p á n  film r
Skippy (Jackie Cooper, Róbert Coo-1 szlIlhaz tu lajdonosa és m ásik  450 m o- 

„ „ „  , . .TT ^  Z17 al ta.rt szor°s  érdekkapcsolatot Ja-
K25>Ti.(Vl íx  ,I?ak6®z,1;út 82. T. J.: « _  pún varosaiban, m 0st egyszerrem íV fS s í s  s ’V í í t k .*-™ ” ,w "  r“r ,í “i' í s

Az arizonai hercegnő (vígj.). — Han. 5 ° “  nemet beszélofilm^ket. i 
gos híradók. (Első előadás mérs. hely.) I ^ aszna a német filmgyártásnak ab- 
?5YAT -  Erzsébet-körút az Egyesült Államok a ja -4o. 1.. 42J 46, 419—02.1: Előnd4o. s Inon—kinn! n-:__45. T.: 429-46. 419-0^): Előadás- 5* 
negyed 8, fél 10 Szomb., vas ünnen' 
nap: 4, 6, 8, 10 Ben Húr. (Hangos vál
tozatban. Remlezte: Fred Niblo A fő- I

BreoronJ6n- R« ó . NOTarr° és * « »  I

A znefsőe bá lr f C n éS iy’ aeP:' f o l y t !  | Rusfir .  r  (DoIl!r Haas Blmie). -  
®gjátéka*. aSan0TS (Buster E eatonl

pán—kinai konfliktusban Kína 
lett foglaltak állast. mel-

S Z ÍN H Á Z
Mai m űsor

g>

m (Teréz-körút 60. T.: 19—7—
q7’ i; Előadás: 5. negyed 
o, iól 10, vasár- és ünnep* 

4, 6, 8, 10 órakor 
^Nebántsvirág. (Hervé 
örökbecsű operettje, fősz.: 
Anny Ondra, Georg Ale

xander. Osear Karlwciss, Hans Jnnker- 
maim.) -  Aranyásók Erdélyben. (Ufa 
hangos kulturfilm.) -  Világhíradó 

roR V IW  ( V i l i .  József körút és Üllői-út 
sazok- T.« 88—9—88, 39-5-84.): Elő
adaa= ,fél, «. fél 8, fél 10 Vasár
nap fél 4-kor is. Glória. (Brigitte Helm, 
Gustav Fröhlich.) -  TrükkfUm. -  
Híradó.

GR A NI A (Rákóezl-út « .  T.: 460-45 és 
—W .  ®]öadás mindennap: 4, 6, 8, 

10. Báró Hatvanyné Winsloe Christa 
film je : Leányok a nevelőintézetben. 
(Dorothea Wieek, Hertha Thiele.) -  
Honny.egyveleg. — Híradó.

NF Ű Z E T r  Ví*r f i  A szevillai borbély.
asszony (D). (fel 8) Az e^yetle“

(báromn. 8) Mér. foldkovek. (Vizsgaelőadás 1

V I N H  A ^ 8 ^  Fizessen nagysád 
<"> *

HÁZ: (8) Hawai rózsáia 
ablak HETTSZIN1“ AZ: (8) A  n^ tott 

A« g n ő !SSY tT I SZINHAZ: W  Ex-her.
T^ z k « RGTI SZÍNPAD: (9) Medgya- 
n Rúzsahcgyi és Kabos.

utcá n  SZÍNPAD: (6, 9) Kacsa,
EOYAL ORFEUM: (fél 5, fél 9) Kass-
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Küry
„K lára . Rótt és Tábori. 7
S StelnhMdLT SZINPAD: (báromn. 91




