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é s M o n te c a rio n  k e re s z tü l
Újév napját is alaposan kihasz

nálják az úton levő egyesületeink. 
Ezúttal hat városban áll ki ma
gyar csapat, hogy sikereket gyűjt
sön s feledtesse az óesztendő egy 
néhány kudarcát.

Legérdekesebb a Csikók mérkő
zése. A Csikók ma átalakulnak 
profi kombimüttá és Kölnben 
állnak ki. Reméljük, hogy a két 
holland mérkőzés fáradalmain túl-

—  Saját tudósítónktól —

teszik majd magukat s Német
országban is sikerrel mutatkoznak 
be. Annál is inkább, mert az első 
sikereket a tavaszi idény végén 
éppen német földön aratták.

Német fődön játszik ma két 
nagyhírű csapatunk, a Ferenc
város és a Hungária is. Mind
kettőnek vereséget kellene feled
tetnie a mai játékával és eredmé
nyével. A Hungáriának a madridi,

míg a Ferencvárosnak a mann- 
heimi vereségre kellene szépség
tapaszt ragasztani. A zöld-fehérek 
Esslingenben, míg a kék-fehérek 
Münchenben állnak ki.

Kispest, Somogy és a Szeged 
FC folytat’a ma az útját. Egyi
kük sem kapott még ki. Remél
hetőleg Montecarlo, Athén és Lo- 
carno is újabb magyar sikertől 
lesz ma hangos.

Lehet az olimpiai jelöltek 
nélkül is jó versenyt ren
dezni/ezt akar ja a koalíció 
mai, újévi versenye 
bemutatni

A koalíció a Téli Vízipóló Kupa 
küzdelmeinek befejező napjaira, mára 
és vasárnapra a döntő küzdelmek
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A  S A R K O N

mellé úszóversenyt is rendez. A téli 
álom előtt ez a verseny az utolsó, 
ezután _az úszók versenyre már csak 
**' első fecske megérkezése után, 
márciusban kelhetnek.

A  program a két vízipólómérkőzés 
köré van építve. Az esemény a két 
pólómérkőzés, az UTE—III. kér. TVE 
es az MTK—FTC találkozója. Miután 
az eddig .lejátszott mérkőzések az 
FTC-t hozzák az első helyre, igen 
valószínű, hogy a fejlődő zöld-fehér 
gárdának a torna végeredményében 
hosszú évek után az első komoly si
ker jut osztályrészül. A ferencváro
siak nagyon készülnek erre, azért 
is, mert a sikerekre már a B) közép 
is felfigyelt s ma — bemutató lesz 
a fedettben. Első szereplésére készül 
ott a ferencvárosi szurkolóhad, a B) 
közép. Az újesztendő tehát elég han
gosan indul meg a Nemzeti Sport
uszodában. Az MTK csapata frissebb, 
mint az FTC-é a zöld-fehérek azon
ban szívósabbak és súlyosabbak, úgy- 
hogy a siker reménye a megfelelő

Sí
r ’écekből csak HAZAM

vegyen, mert a külföldi
vel egyenértékű és csak 
eleannvlba kerül
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— Saját tudósítónktól —

biztatás mellett valóságba érhet.
Az UTE valószínűleg győz, pláné, 

ha a III. kér. megint csapatgondok- 
kai küzd.

Az úszóprogramból ki kell emelni 
a 100 méteres mellúszást, a 100 mé
teres hölgygyorsúszást és a 200 mé
teres ifi gyorsversenyt, ezek egyikét 
sem érinti az olimpiai keret tilalma. 
A mellúszásban tehát Hild vezeti a 
mezőnyt (Forray, Mezey, Sárosi, Ku- 
sinszky, Saághy), a hölgyúszásban 
Tóth Ilonka (Sípos, Csányi, Bárány,

Maliász, Fekete, Pap, Tóth II.), míg 
az ifiknél erősen kétes a sorrend, 
litert a meghívottak mindegyike — 
különösen Gyulai, Brém, Mihó — 
fejlődő, jótudású versenyző.

Három staféta — szenior és ifjú
sági gyors, ifjúsági hölgy vegyes — 
egészíti ki a programot s a staféták
ban eldől, hogy a koalíció egyesületei 
közül a vízbe* ki a legerősebb.

A verseny mindakét napon — ma 
is — délután 5 árakor kezdődik.

f f Az F T C  jé g h o k k i c sa p a ta  
rö v id e s e n  a m a g y a r  

válogatott m a g va  ie h e t§í
E x t  í r ja  a  b é c s i  S f jc r t ta g h ta t t  a  k la 
g e n fu r t i  ié g h o k k i t o r n á r ó l  s z ó ló  b e 
sz á m o ló já b a n  a  z ö iá - t e h ó r o k r ő l

— Saját tudósítónktól —
A bécsi Sporttagblatt december 

30-i számában tartalmas beszámoló 
jelent meg a klagenfurti jéghokki 
tornáról. A beszámoló szerzőjéről a 
lap csak annyit árul el, hogy ,.Ein 
Reiseteilnehmer", tehát valaki, aki 
szintén résztvett a klagenfurti úton. 
Ez a „Reiseteilnehmer" azonban ál
lítólag nem más, mint W. Brück, a 
Wiener EV szakosztályvezetője, az 
elmúlt évek kiváló osztrák jóghokki- 
válogatottja. Brück cikkében az 
FTC-ről is megemlékezik, mégpedig 
a következőképpen:

„A budapesti FTC egészen fia
tal csapattal állt ki. A legtöbb já
tékos 15—17 éves. de valamennyi 
nagyon tehetséges s különösen jól 
és pontosan lő. 11 a ez a csapat 
együttmarad, akkor meglehet,"hogy 
nem is olyan sok idő múlva a vá
logatott magyar jéghokkicsapat

magvdt fogja képezni.“
A Neues Wiener Montagsblatt a 

Klagenfurter AC—FTC mérkőzésről 
írt tudósításában megállapítja, hogy 
a játék a bíró hibájából a klagen
furtink részéről meglehetősen eldur
vult s hogy a klagenfurtink egyik 
gólja szabálytalan volt. Az FTC 
téhát döntetlent érdemelt volna.

Az FTC együttesének első külföldi 
szereplése tehát kedvező visszhangot 
keltett a külföldi sajtóban is. S ml 
is azt hisszük, hogy ha ez a lel
kes csapat továbbra is huzalommal, 
öntudatosan, de szerény fellépéssel, 
alkotókedvvel, de nem megfontolat
lanul halad előre a maga elé tűzött 
úton, úgy fejlődése, izmosodása nem 
maradhat el. 8 az FTC izmosodásá
val, erősödésével a magyar jég- 
hokkisport erősödik.

K ö t u U
a

Uéias a éalas$<zeUöfá
Jé id'ééei*, uafyy, éedek-
lédés (akadta

— Telefonjelentésünk —
( A Csikó-csapat Kölnbe tegnap este 9 óra után érkezett mega 

Az érkezésről alkalmi tudósítónk telefonon a következőket jelen ti:)

Köln, december 31.
Most érkeztünk ide. A hosszú vonatutazást a fiúk jól bírták. 

Mindenki kitűnő kondícióban van. Végleges döntés szerint a követ
kező összeállításban vesszük fel a harcot a kölni válogatott ellen:

Háda

Török

Mándi Bíró 
Köves , Moóré Magyar 

Kovács II. Teleki Héjas Titkos
Az eredeti tervvel szemben tehát a balszámyon történt csak 

némi változás, amire a körülmények kényszerítettek. A Pestről jött 
fiúk is mind egészséggel megérkeztek. Jövetelünk tagadhatatlanul 
feltűnést keltett, az érdeklődés rendkívül nagy. Az időjárás ellen 
egyelőre nem lehet kifogás- Boldog újévet kívánunk az otthoniaknak.

Herczog Edvin.

Megint kísért a kerékpá
rosok hivatásos alszövet- 

ségének a terve
— Saját tudósítónktól —

A téli hó betakarta a nyári 
fájdalmakat. Legalább is látszó
lagosan. Egy idő óta, —  bár a 
kérdés távolról sem megoldott,

HO LE S Z ...
S Íf tU H A  ul'r 2 6 ':<
Lumberjaek P 12-181. viharkabátP í4-t8*
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Címre ü g y e ln i!

— semmit sem hallani a hivatá
sos versenyzők alszövetségének 
alakuló mozgolódásairól. Pedig 
ez a kérdés annál égetőbb, mert 
mint hírlik, jövőre a hivatásosak 
tábora nagyon-nagyon megbővül. 
Különösképpen akkor, ha a 
fogadógépes rendszer Magyar- 
országon meghonosodik, —  mely 
tudvalévőleg csak hivatásos ver
senyzőkkel bonyolíthatja le idé- 
ryét.

A szövetség házatáján minden 
csendes. Boldog főtitkár ugyan 
elkészítette már a professzionista 
alszövetség alapszabályterveze
tét, — de az illetékeseknek bizony 
kisebb dolguk is nagyobb annál, 
semhogy beleártsák magukat 
ebbe a kérdésbe. Rengeteg mun
kát ad nekik a nagy téli semmit
tevés . . .

Mivel a szövetség nem mozgo
lódik, hát most mozgolódnak me
gint az érdekeltek. Tegnap arról

kaptunk híradást, hogy a hivatá
sos magyar kerékpárversenyzők 
és motorvezetők memorandummal 
járulnak a közgyűléshez és a 
professzionista alszövetség felál
lításának szükségességét bizo
nyítva, annak létesítését követe
lik.

Ennek a mozgolódásnak —- 
mint értesültünk, —  nagy pártja 
van a szövetségben' A tervet 
még a kényelmesek szektája is 
szívesen látná megvalósítottnak, 
ha a dolog magától menne.

Sajnos, a technika eddig még 
nem ju to tt . . .

Újpest csapata már hosszú eszten
dők óta mindig Idegenben töltötte a 
Szilvesztert. Pontosan minden évben 
meghozta a posta Újpest csapatának 
levelét, amelyben a lila-fehérek újéri 
jókívánságaikat jelentették nekünk és 
rajtunk keresztül a magyar sport kö- 
r-önségének. A túrák alakulása ezúttal 
megengedte, hogy az újpesti gárda 
ebben az évben itthon ünnepelje

felderúj esztendő fordulását. Langfe 
Ferenc, Újpest igazgatója tehát « * -  
mélyesen adta át nekünk az újpestiek 
buék-jait, hogy azt a sport társadal
mának továbbítsuk. Készséggel te
szünk eleget a lila-fehérek kívánságá
nak. Tehát: Újpest boldog újévet fci- 
ván a magyar sport minden barátjá
nak!

m o b ia n o
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A prágai Kiadna és a 
bécsi 'WAC hatalmas
vereséget szenvedett 
Rennesben,

de a Kispest nemi
H o g y a n  g y ő z t é k  le  M a r s e i l l e -  
b e n  a  t ö b b s z ö r ö s  f r a n c i a  b a j 
n o k o t  —  » M iiy e rs  l e h e t  a  F e r e n c 
v á r o s ,  h a  a  m a g y a r  b a j n o k s á g  
I I - i k  h e l y e z e t t j e  íg y  t u d ? «

G ólarány 12:2 !!
— Sajat tudósítónktól —

(A  téli utak során Kispest csa
pata érte el a legszebb eredmé
nyeket a magyar csapatok közül. 
Háromszor játszottak s mind a 
háromszor győztek. Francia- 
ország felfigyelt a kispestiek 
sikerére, amint az alább három 
^Idáiról is kitűnik.)

I.

Mi ír az útvezető
Marseille, december 27. 

Itt is győztünk, bár ezúttal a 
legnehezebb ellenfelünkkel kerül
tünk össze. A  fiúk nehezen küz
döttek le a hosszú út fáradalmait, 
de minden tudásukat latba vetet
ték s derekasan állták a helyüket. 
Mint már megtáviratoztam, 1:0 
volt az eredmény. A gólt a meccs 
végén Kormos lőtte. Csendes szök
tette Paczolayt, az pompásan 
küldte be a labdát s Kormos szen
zációs fél fordulatos bombát zú- 
gatott a hálóba. A mérkőzés másik 
nagyobb eredménye az volt, hogy 
F'ürstner csak egy félidőt bírt 
játszani s így a II. félidő 15. percé
ben Csendes állt a helyére: ő ie 
kitett magáért.

A  sajtó a legszebben ír rólunk. 
Éppen most akadt a kezembe az 
egyik lap s buzgón fordítják szá
munkra:

. . .  nem lehet elhinni, hogy ez 
a csapat a magyar bajnokság 
11-ik helyezettje (nem is érde
meljük meg —- dörmögök közbe)... 
Vájjon milyen kiváló lehet a Fe
rencváros akkor, ha a Kispest 
ennyire tud?!

A  továbbiak során Rozgónyi 
: szenzációs játékát boncolgatja a

lap s azt kérdi, hogy Mo.riássy 
szövetségi kapitány nem ismeri-e ] 
ezt a kitűnő tehetséget.

Egyébként az összes nagy fran
cia lapok, mind a sport, mind a 
napilapok hasábokat szentelnek 
nekünk. Olyan szimpátiával írnak 
rólunk, hogy az szinte csodálatos. 
Hogy mást ne is említsek, a 
„ L’Auto"  című nagy sportláp a mi 
mérkőzésünkkel úgy foglalkozik, 
mint valóban komoly, nem minden
napi sporteseménnyel.

De nemcsak a sajtó, hanem min
denhol, ahol megjelenünk, a társa
dalom is kitesz magáért. Csaknem 
minden nap meghívásnak kell ele- 
■get tennünk. S mindig a legfőbb 
beszédtéma a magyarok sport- 
barátságának méltatása s annak 
felvirágoztatása. Azt hiszem, ered
ményeinkkel sikeresen járulunk 
hozzá.

A  Nemzeti Sporton keresztül kí
vánunk Boldog Üj Évet hozzátar
tozóinknak. klubtársainknak, a ma
gyar közönségnek és a t. Szerkesz
tőség minden tagiának.

Révész Miklós dr.

II.

A Franciaországban élő 
m ag yar edző levele

Marseille, december 27. 
8:0, 3:2, 1:0, azaz 12:2 a Kis

pest gólaránya és három győze
lem . . .  Ezt a három mérkőzést 
Kispest sorrendben Quimper és 
Lóriévá válogatottjával, a Stade 
Rmnais-vel (Bretagne és Francia- 
ország égjük híres csapata), vala
mint a mai napon a négyszeres 
francia bajnokkal, az Qlympkiue

Marseille-ve! vívott mérkőzés kere
tében érte el.

Az első mérkőzésen Kispest 
igazi futballt játszott s a mérkő
zés után mindenki a magyar fut
ballt a csehszlovák fölé helyezte. 
Következett a második meccs.

A prágai Kladno éppen egy
héttel előbb kapott ki a 

Rennaistól 6:2 arányban,
de hozzá kell még fűzni azt. is. 
hogy

a bécsi WAC 5:2-re vesztett
ugyanott, tavaly. Nem akarom a 
mérkőzést leírni, de S:0-ra veze
tett már a Kispest, amikor a ren- 
nesiek kétségbeesve támadtak s a 
bíró segítségével szépíteni tudtak. 
Még hozzá elég erőszakosan is küz
döttek. A mérkőzés után rögtön 
vonatra ültek.

1200 kilométert utaztak.
Két nappal később kiálltak a híres 
és többszörös bajnok marsé ill'ei 
csapat ellen.

Két angol játékos
szerepelt az Olimpique Marseille 
csapatában. 200 kilóval látszottak 
nehezebbeknek a honiak, amikor a. 
csapatok kivonultak a pályára. Én 
magara is meglepődtem a mar- 
seillei hatalmas legényeken. Azt 
hittem, legázolják a kispestieket 
Rozgonyi azonban, mint egy titán, 
úgy harcolt. Ráskai sem szé- 
gyelte magát. Durvák azonban 
nem voltak, de harcoltak, küzdöt
tek, viaskodtak, hogy valami
képpen ellensúlyozzák az angolok
nak tényleg túlerős játékát.

Szép volt a játék és vá'tozatos. 
Félidőig 0:0. Ha ez marad, akkor 
sem kellett volna szégyei- 
niök a kispestieknek. De nem! 
Ők túltették magukat azon, hogy 
már 25-ik meccsüket játsszák az 
őszi idényben, túl az 1200 kilo
méteren, az angolok durvaságán, 
a csúszós, füves pályán és főleg a 
bírón és két határbírón is túl — 
megnyerték a meccset. Olyan gólt 
rúgtak, hogy a sportszerű közön
ség mindent elfelejtett és hatal
masan tapsolt.

Ki kel! emelnem Rozgonyi hát
védjátékát. Amit Hunyadival 
együtt csinált, olyant itt még nem 
láttak. A Fogoly gát legjobb nap
jaira emlékeztettek.

Este bensőséges búcsúzkodás. 
A  11-ik hely birtokosai mennek 
tovább dicsőséget koszorúba 
szedni. Míg én ? . . .  Kedden edzeni 
tovább az amiensi l e g é n y e k e t .

B. U. É. K. mindenkinek!
V ilágjáró Ferenc.

Mit ír a délfrancia  
sajtó

Le Radical de Marseille a címe 
annak a nagy francia lapnak, mely 
így ír Kispest l :0 -á s  győzelméről 
az Olympique Marseille fölött:

—  Ma délután olyan mérkőzést 
nézhettünk végig, amilyet nálunk 
ritkán látni. Egészen eredeti dolog 
volt, inkább hasonlított azonban 
egy base-ball mérkőzéshez. ( ? )  
A magyar csapatról azt mondot
ták, hogy a bajnokságban a har
madik helyen áll. Valóságban azon
ban csak az utolsóelőtti hely a kis
pestieké, akik csak két meccsüket 
tudták megnyerni, kettőt döntet
lenül játszottak és hetet elvesztet
tek, miközben tizenöt gólt adtak

fiz 1331-os Évkönyv
— Saját tudósítónktól —

Január nevezetessége a sport
világban évek óta a Nemzeti 
Sport Évkönyvének megjelenése 
volt. Évkönyvünk pontosan fel
dolgozott adat-tangerével, átte
kinthető összefoglalásaival, min
denre kiterjedő részletességével 
a világ sportirodalmában is szin
te egyedül állt. Sajnos azonban 
—  annak ellenére, hogy az Év
könyv összeállításának fáradsá
gos munkáját a Nemzeti Sport 
szerkesztőségének tagjai teljesen 
díjtalanul végezték el —  Év
könyvünkre minden évben rá kel
lett fizetnünk. Áldozatot hoztunk 
tehát evvel a hézagpótló munká
val, de tudtuk, hogy az áldozatot 
a köz érdekében hoztuk meg. A 
mai gazdasági viszonyok között 
ezt az áldozatot —  reméljük csak 
átmenetileg —  nem hozhatjuk 
meg s a ráfizetést nem vállalhat
juk magunkra, így hát sajnálat
tal közöljük olvasóinkkal, hogy 
1931-es Évkönyvünk nem jelenik 
meg.

Nagy harc folyik 
az angol szigetország 
bajnoki címeiért

A z angol és skót tabellák állása 
a k a r á c s o n y a  nagyüzem után

— Saját tudósítónktól —

és harminchármad kaptak. Ezt a 
„Football”  című lapból tudtuk 
meg.

—  Ha azt mondanám, hogy ez 
a csapat a legerősebbek közül való, 
amelyek itt jártak nálunk és hogy 
tartalékjaik ellenére is jó játékot 
vonultattak fel az Olympique ellen, 
akik nem tudták egyszer sem át
törni a magyar védelmet, akkor 
hálátlan, de egyben könnyű fel
adat várna rám, hogy elmagya
rázzam, miként hajtunk mi térdet- 
fe jet e futball előtt, ami mint be
hozatali cikk nem tűr összehason
lítást.
__ —  A magyarok csak egy gólt 

lőttek, de ez szép volt és elvitat
hatatlan. Amint a marseillei csa
tárok, úgy a magyarok is meg
ingó,thatatlan védelembe ütköztek.

— Meg kell jegyezni, hogy a > _________
vendég csatársor lövöképessége! Leicester C 
nem valami nagy . . .  nem szívesen 
lőnek messzebbről, mint az öt
méteres vonal. Azt hiszem, hogy 
erre vezethető vissza a csapat he
lyezése a bajnokságban

A marseillei lap kritikája ezután 
megállapítja, hogy az Olympique 
azért vesztette el a mérkőzést, 
mert a két kispesti hátvéd, külö
nösen a jobboldali, túlkeményen 
játszott. A marseillei csatárok 
meg voltak félemlítve. A kritika 
befejező megállapításai azonban 
fontosak:

—  Foglaljuk egybe: a vendé
gek jobbak voltak annak ellenére, 
hogy az Olympique csapatában a 
két angol (Ga.llay és Boyer) komo
lyan dolgozott.

— Ezek után mit tudhat egy 
olyan csapat, mint a Ferencváros, 
amely tizenkét játékkal és tizenkét 
győzelemmel áll a bajnoki tabella 
élén?!

A szigetország bajnoki küzdelmei a
karácsonyi ünnepek alatt fordultak 
át a „tavaszi” idénybe. Most már a 
pálya második felében fut a mezőny 
és meg lehet végleg állapítani, hogy 
nincs példa az angol futball — de 
más ország futballjának — történeté
ben sem arra, hogy az elmúlt évben 
még a II. osztály száraz kenyerét fa
latozó két csapa,t, amely csak az idén 
szerezte vissza újra elsöosztályúsá- 
gát, a bajnoki tabella élén álljon! Az 
idény elején csak mint furcsaság ke
zelte mindenki ezt a tényt, most már 
azonban komolyan kalapot kell emel
ni e teljesítmény előtt, Evertonnak, a 
tavalyi XI. osztályú bajnoknak és a 
West Bromwich Albiönnak, a tavalyi 
II. osztályú második helyezettnek 
mostani első és második helye előtt.

A tavalyi bajnok Arsenal szorosan 
ott áll a „jövevények”  mögött, azután 
nag-y össze-visszaságban következik az 
angol futball elitcsoportja, amelyben 
néldául a harmadik helyezettet csak 
hat pont választja el a tizenhárma 
óiktól.

Az utolsó helyek dicstelen sorsában 
egyelőre a Blackpool és a Grimsby 
Town osztozik.

I. liga
Everton
Westbromwieh A 
Arsenal 
Sheffield ü  
Neweastle V 
Liverpool 
Aston Villa 
Huddersfleld T 
Birm ingham  
Ökeffield W 
Bolton W 
Middlesborougli 
Ulaokburn li 
Chelsea 
l’ ortsmonth
Westham U 
Manchester C
Derby C 
Sunderland 
Blackpool 
Clrimsby T

22 15
23 11 
22 10 
22 12 20 12 
32 U 
20 10 *19 ci
22 10 
22 10
22 10 
22 8 
22
20 22 
23 
21 
22 
22 
22 92

1 6 78:39 31
5 7 43:24 27
6 6 50:33 26
2 8 53:38 26
2 6 45:35 26 
4 7 46:43 26 
4 6 56:37 24 
6 7 40:31 24 
4 8 42:36 24
4 8 51:40 24
3 9 38:42 23
5 9 42:52 21

8 4 10 48:53 20
9 1 12 38:49 19
8 3 9 23:31 19
8 3 11 35:55 19
5 8 9 39:43 1,8
8 2 11 40:50 18
7 4 11 37:47 18
5 7 10 29:41 11
6 3 13 33:60 15
5 3 14 33:54 13 j Lcitli A

Leeds United 33 14
Wolverhampton W 31 13
Plymouth 21 11
Bradfora 22 12
Stoke City 22 11
Bury 21 12
Notts Connty 33 9
MillwaiJ 22 9
Southampton 22 10
Tottenhain H 33 8
Bradford City 32 7
Nfotts Forest 23 7
Burnley 
Swansea Town

21 7
22 9

Barnsley 21 8
Manchester U 22 7
Qldham Athletic 22 6
Chesterfield 21 7
Preston Northeud 22 6
P. Balé 22 7
Charlton 20 5
Bristol City 33 3

A II. ligában a Leeds United a
legjobb úton halad, hogy a nyáron el
veszített elsőosztályúságáf visszasze
rezze, a Manchester Uniteánek annál 
kevesebb erre a kilátása.

II. liga
4 4 49:24 SS
4 4 65:23 30 
6 4 47:28 28 
4 6 43:26 28 
6 5 38:23 28
3 6 47:34 27 
6 7 46:37 34
4 9 39:32 22 

22 10 2 10 35:45 22
5 9 51:45 21
6 9 43:46 20 
6 9 37:42 20 
6 8 31:43 20 
1 12 40:40 19
3 10 30:41 19
4 11 36:48 18 
6 10 32:44 18 
4 10 32:48 IS 
6 10 34:50 18 
4 11 35:55 18 
4 11 26:44 14 
6 13 24:41 12

Skóciában élet-halál harc lesz a 
bajnokságért a Motherwell és a 
glasgow-i Rangéra között. A Mother
well komoly támadást intézett a Ran- 
gers bajnoki címe ellen, a hátralevő 
időben azonban a Rangers még behoz
hatja a Motherwell előnyét.

Skócia
Motherwell 
Rangers
Celtie 
St. Mirren 
Kilmavnoek 
Aberdeeo 
Third Lannrk 
Partiét T 
Hearts 
Clyde
Queens Park 
Cowdenbea th 
llundee 
Ha mi lton A 
Falkirk 
Morton 
Aírdrie 
Ayr üld.
Dund.ee Old.

A Herendi-vándordíj döntőjében,
amelyet tudvalevőleg a MILL csa
pata nyert meg 2:1 arányban, Ber
bert jogosulatlanul játszott. Ezt álla
pította meg a BLASz legutóbbi ta
nácsülése  ̂ és efölött rosszalásának 
adott kifejezést, miután az óvási ha
táridő már letelt és az eredményhez 
hozzányúlni nem lehet.

* Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.

Xem lép vissza a bajnokságtól a
Megver FC! Energikus hangú cáfo
latot küldött be hozzánk Nánay Ár- 
pádné, a megyeriek igazgatónője, 
amelyben bejelenti, hogy tavasszal 
komoly csapatta! vesz majd részt a 
II. liga küzdelmeiben az ambiciózus 
megyeri klub, amelyben újra a régi 
kedv honol, mióta a Szatur-féle ügy
ben a szövetség a klubnak adott 
igazat.

A Blackpool, az angol I. liga
egyik egylete új pályát épít magá
nak. Hír szerint ez lesz a világ egyik 
legszebb futballpályája, amit el is 
lehet hinni, hiszen 50.000 font ster
lingbe kerül majd. Úgy látszik, még 
sem mehet olyan rosszul az angol 
kluboknak!

Jól m egy a francia  szövetségnek. 
A francia futball folyton terjeszke
dik, legutóbb házat vett a FFFA, 
mégpedig Parisban, a rue de Londres 
22. sz. alatt. Morinaud államtitkár 
részvétele mellett a múlt héten ment 
végbe az ünnepélyes felavatás, ame
lyen Rímet elnök és Delaunay főtit
kár reprezentálta a francia futball- 
szövetséget. Az épület első emeletén 
vannak a tanácstermek és a bizott
sági szobák, a második emeleten az 
adminisztráció helyiségei.

Ufimérkőzések, 
amelyek soron 

következnek
— Saját, tudósítónktól — 

Január I .:
Köln: Profiválogatott—Köln válo

gatott.
listáin gén: Ferencváros — Sport-

freundo Esslingeu.
München: Hungária—Wacker. 
Loearno: Szeged FC—FO Locarno.
Montecario: Kispest—FC Monaco. 
Athén: Somogy—Apollón.

Január 2.:
Bordeaux: Budai „11“—C.l) Espag 

aol.
Január 3.:

Halle: Hungária—Középnómét vá
logatott.

Lecco: Szeged FC—AC Leeco.
-  Düsseldorf: Ferencváros—J). válo
gatott.

Athén: Somogy—Ethtkos.
Cannes: Kispest—AS Cannes. 
Mtnes: Budai „11“—SC Nimes.

Január 4.:
Patras: Somogy— P. válogatott. »

Január 6.:
Pádua: Szeged FC—AC Padova. 
Stuttgart: Profi válogatott—Délné

iot válogatott.
Bergamo: Kispest—FC Bergamo, 
Pyrgos: Somogy—Hercates.
Nimes: Budai „11“—Kimerd kerül,

válogatott.
Kasset; Ferencváros—FC Kassel. 

Január 9.:
Pária: Budai „lt“—Club Francals.
Nantes: Kék csillagok—Nantes. 
Berlin: Újpest—Tennis Borussia.

Január 10.:
Mannheim (f): Profiválogatott—

vlannheim vál.
Berlin: Újpest—BSV „92".
Rennes: Budai „11“—Stede lton -

ais.
Bécs: Sabaria—WAC (1).
Lorient: Kék csillagok—FC Lórién!. 
Vicenza: Szeged FC—US Vineenza. 
(Január ló. és 17. között a ..Kék 

csillagok" Franciaországban látsza
nak.)

Január 17.:
Drezda: Kék csillagok—DSC. 
Franciaországban „Kék esi!! - gok" 

másik mérkőzése, ezenkívül 2-i-ig

34 17 5 3 77:33 39
23 16 4 3 64:25 36
23 12 7 4 68:29 51
24 14 2 8 50:32 30
24 12 6 6 46:31 30
25 12 6 7 40:36 30
24 13 8 8 57:54 23
23 11 3 9 36:33 25
25 11 2 12 38:38 24
24 8 8 8 37:39 24
23 9 4 10 45:49 22
»5 8 6 11 43:54 22
25 7 7 .11 44:60 21
34 7 5 12 45:47 19
25 T 5 13 42:53 19
35 7 4 14 49:54 18
24 T 3 14 45:61 17
25 6 5 14 39:62 17
25 5 6 14 28:68 IS
34 6 3 15 30:73 15

1 ú jabb  m eccset
fö ld ön a „Kék

I másik együttesük k 
játszanak francia 

j csillagok".
Január 24.:

Marseille: Kék csillagok—Olim
pique Marseille.

Február 7.:
Kairó: Magyar prof. vál.—Kairó.

Február 9, 12, 14.:
Magyar profival. Egyiptomban.

Február 19.:
Kairó: Magyarország vál.—Egyip

tom vál. Bíró: Barlassina (Olaszor
szág).

Olvasóinkhoz. Kedves olvasóink 
jóleső, szívélyes újévi megemléke
zéseit ehelyütt köszönjük meg s a 
Nemzeti Sport, valamennyi hű, ked
ves olvasójának, barátjának viszont 
minden jót kívánunk az új eszten
dőre.

Mesterhármas ll-esekből. Ez a ritka 
esemény Angliában történt most az 
északkeleti amatőrliga egyik kupa
mérkőzésén. Hands nevű játékos há
rom 11-est rúgott egymásután és 
mind a hármat belőtte.

A BT holnapi közgyűlésére a fiatal 
bírák hatalmas szervezkedés után vo
nulnak fel. Holnap este kerül sor a 
BT közgyűlésére. Erre a fiatal bírák, 
akik — elnyomottnak érzik magukat 
némi joggal — szervezkedve vonul
nak fel. Listát állítottak össze, több 
fiatal bírót akmak behozni a tanács
ba, hogy aztán ezek később a bizott
ságokba is bekerülve, nagyobb érvé
nyesülésig lehetőséget nyújtsanak a 
fiatal biróknak. Érdekes, hogy az öreg 
bírók közül azok, akik szintén nin
csenek megelégedve a jelenlegi hely
zettel, csatlakoztak a fiatalakhoz. „Új 
vérkeringést a BT-be” —  ezzel a jel
szóval zajlik majd le a holnapi köz
gyűlés.

Boldog újévei kíván a Ferencváros 
zöldszinO betűkkel nyomtatott fehér 
papíroson, magyarul, németül és 
franciául. „Boldog újévett" —  fut 
szét idehaza a. Fradi minden barát
jának, minden nagy és kis ellenfe
lének. „Fröliches neues Jahrt" — ko
pogtat be a zöld-fehérek köszöntése 
a német, az osztrák és a többi nyu
gati—északi baráthoz. „Bonne nou- 
velle année!" — üdvözli olasz, fran
cia, spanyol, egyiptomi ismerőseit a 
Ferencváros, amelynek. zöld-fehér 
kártyái most. szé'futnok a világ 
minden tája felé, ahova csak a fe
rencvárosi dicsőség híre eljutott.
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A »Kék cs£IIagok« 
egyszerre két úti csa
patot állítanak ki, 
még pedig két or
szágban:

francia
és német földön

Franciaországba már csütörtökön el
indulnak, miután 9-én már Nantes- 
ben kell játszaniok ö t  mérkőzést kötöttek le francia 
földön, de még keresnek hozza ha
todikat — Egyelőre egy mérkőzés 
biztos német földön s keresnek 
hozzá még kettőt

— Saját tudósítónktól —

Más években Vízkereszt után 
csapataink már befejezték téli út
jukat. Idén, úgy látszik, éppen ja
nuárban kerülnek sorra legérde
kesebb úti mérkőzések, sőt talán 
nem is januárban, hanem még ké
sőbb! Hiszen hátra van még a há
rom nagy egyesület egyiptomi 
útja s három középcsapatunknak, 
a Bocskainak, III. kér. FC-nek és 
Sabariának téli útja is csak most 
bontakozik ki. A  legújabb tervek 
szerint

a „Kék csillagok”  nemcsak
egy csapatot, hanem kettőt
állítanak össze és egyszerre 
két országban is játszanak.

Egyik csapatuk már csütörtö
kön útra kel, még pedig Francia- 
ország felé. Első meccsüket január
9-én Nantesben játsszák, majd

g | |  l ^ g O T S Z Ö V E T E K

1  Qagy raktára, a legjobb mi- 
nőségben olcsó árakon

P á r to s  Arthur
Budapest, VI., KlrAly-u. 6. Simányi úrimban) Telelőn : Aul. 223-56

tgyesüleieknek. csoportoknak nagi irkeriinimtni

utána vasárnap, 10-én Lorientben 
állnak ki. Január I7-ére is van a 
csapatnak már mérkőzése, azonban 
Világjáró Ferenc, az út előkészí
tője még nem táviratozta meg. 
hogy Lyonban, vagy más város
ban játszanak-e. Úgyszintén nem 
táviratozta meg azt sem, hogy ja
nuár 17 és 24 között hétköziben 
hol kell kiállania a csapatnak. Az 
ötödik és alighanem az út utolsó 
mérkőzése január 24-én

Marseille-ben 
kerül sorra.

•— ö t  mérkőzésünk van eddig 
—  mondja Komor Ödön, a III kér. 
FC vezetője —  s most még egy 
hatodikat kell hozzá keresni. Ez a 
hatodik mérkőzés valószínűleg ja
nuár 10 és 17 között kerül sorra.

•— Van azonban még egy másik 
ütünk is —  folytatja. —  Van a 
Kék csillagoknak egy mérkőzésük, 
amelyet január H -én  Drezdában 
kell lejátszaniok. Miután most a 
francia út is létrejött, két csapatot 
játszatunk majd egyszerre. Termé
szetesen Németországba is erős 
csapatot küldünk, hiszen a három 
útrakelő egyesületnek elég nagy 
a játékosgárdája. Amennyiben 
azonban úgy látjuk, hogy a né-

IÖFszes legújabb típusú bel- és 
külföldi márkás rádiókészü

lékek, hangszórók

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

kereskedése
Készpénzért Részletre s 
Budapest, VI., Podmanicztf-a. 21.

Telefonszám : 198 46

metországi csapat nem elég erős, 
úgy

a társegyesületektől kölcsön
kérünk majd egy-két já té

kost.
Németországban egyébként még 
csak egy meccsünk van, a drezdai 
DSC elleni mérkőzés Ehhez most 
igyekszünk még kettőt lekötni. 
Valószínűleg sikerül is, miután 
Herczog Edwin jelenleg éppen N é
metországban jár.

—  Hogy ki kíséri a csapatokat, 
arra nézve csak annyit mondhatok, 
hogy valószínűleg Herczog Edwin, 
Káldy Zsigmond, valamint én. 
Milyen formában és ki melyiket, 
azt még nem tudom pontosan.

—  Nos és a játékosok?
—• Erre csak annyit tudok mon

dani, hogy ha létrejön a Csikók 
január 10-iki mannheimi mérkő
zése, akkor a három egyesület 
útonlevő játékosai haza sem jön
nek Németországból, hanem majd 
odakint csatlakoznak a francia és 
német földre indulókhoz.

A  Kék csillagok útja egyébként 
teljes egészében a jövő hét elején 
bontakozik majd csak ki.

Kispest városának  
közgyűlése táv iratilag  
üdvözölte a Franciaor

szágban játszó  
Kispestet

— Saját tudósítónktól —*
Szerdán volt Kispesten a ren

des téli városi közgyűlés. Ezen 
az ülésen Molnár József dr. pol
gármester indítványára üdvözlő 
táviratot küldtek a Francia- 
országban sok sikerrel szereplő 
Kispest csapatának. Molnár dr. 
polgármester indítványát a vá
rosi közgyűlés nagy lelkesedés
sel egyhangúlag tette magáévá.

Az OTT elnökének vitatott 
nyilatkozata ügyében az Esti 
Kurír tegnapi számában lapunkra 
vonatkozó cikk jelent meg. Az 
ügynek a két lap részéről való 
közös kivizsgálása most folyik. 
Lapunk vasárnapi számában lesz 
majd módunkban erre vonatko
zóan nyilatkozatot közölni.

Az Egyesült Államok szövetsége 
rövidesen bejelenti kilépését a 
FIFA-ből. Ez a lépés nyilván arra ve
zethető vissza, hogy a FIFA nem 
tudta kieszközölni a NOB-nál a los- 
angelesi olimpián a futballtorna meg
rendezését. A kilépésnek fontos kö
vetkezményei lehetnek, mert az euró
pai játékosok ezekután minden aka
dály nélkül vándorolhatnak ki az 
Egyesült Államokba. Bár most ott 
sem olyan rózsás a helyzet, hogy 
komoly szipkázásobtól kellene tar
tani.

A bolgárok meghívták a cseh
szlovák válogatott csapatot Szófiá
ba. A csehszlovák szövetség B) csa
paté)- készül felajánlani a bolgárok
nak április 17-ére. amikor a nagy vá
logatott Bemben játszik Svájc ellen 
az Európa Kupáért.

A  C s ih é -iú m  ím tm ete*
levél tíáfyá&át,a 3:3-as
atoáséeedami dikdeMea uláa,

— Saját tudósítónktól —

Hága. december 28.

M la ty p a co U  i m u e k . , .

Péntek este, nyolc óra.
A vonat most robog be a határ

menti Arnhem városának állomásá
ra. A szemem végigszalad a kocsik 
ablakain s az egyik, harmadosztályú 
kocsi ablakaiban azonnal felfedezem 
a magyar fiúkat. Valami édes bol
dogság fog el, amint kezet fogok sor
jában földjeimmel. S a találkozás pil
lanataiban hirtelen elvonul lelki sze
mem előtt a magyar sportemberek 
sora, akik segítségem, vagy meghívá
som folytán kerültek él Hollandiába. 
Király Pali, Csejthey dr., Kurunczy, 
Eördögh, Kultsár Gerő Ferenc és má
sok után möst a futballistákat üdvöz
löm honfitársi szeretettel Vilma ki
rálynő gyönyörű országában.

A  te f i ty fy & w p iz ö tt  f ű i k é

A kézfogás, úgy érzem, nem lett 
volna elég a bemutatkozáshoz. Min
denkinek a markába nyomtam egy 
hatalmas banánt s kinálgattam a ká
vés patkót, amit feleségem küldött a 
magyar gyerekeknek.

A fiúk a hosszú út után is pom
pás hangulatban voltak. Az egyik fül
kében a 32 levelű bibliát forgatták, 
a másikban vidám társalgás kergette 
a perceket, de akadt egy fülke, 
amelybe nem lehetett bemenni. Az 
ablakok üvegét gondosan elfüggö-' 
nyözték s a kiváncsi szem így hiába 
kukucskált. Nehéz nyomozással derí
tettem csak fel a helyzetet. A fülke 
egyik sarkában csinos lányka ü't s a 
nyolc magyar fiú versengve szóra
koztatta...

A másfél óra gyorsan elrepült Am
sterdamig.

S & á i f á s t s i u á i á s

Hamarosan megtudtam, hogy a 
magyar expedíció, számára teljesen 
alkalmatlan szállóban akar meg
szállni. Igyekeztem lebeszélni ter
vükről a vezetőket és ezen a téren 
segítségemre jött Mutters úr, a Zwa- 
Inven titkára, aki Amsterdam elő
városában, Weesper Port állomásán 
várta a vendégcsapatot.

Nem is indultunk a kijelölt helyre, 
más szálló után néztünk s hamaro
san találtunk is olyat, amely min
den tekintetben kielégítő. A vacsora 
volt a próbakő, mely mindenkinek 
ízlett. Utána nyugovóra tért a csa
pat. hogy kipihenje az út fáradal
mait.

TcékUtfy a $taóimban,, 
u é u ú  e io ia M d to * Ó M fi

A csapat első útja szombaton a 
standionba vezetett. A fiúk elcsodál
koztak. Bizony, itt van mit nézni 
az idegennek. A játékosok ugyan 
nem sokat nézelődtek, hanem neki
készülődtek a tréningnek. Hétperces 
gimnasztikát vezettem, majd nyolc 
percre labdát kaptak, hogy meg
szokják a mozgást a nedves, füves 
pályán.

Félegykor távoztunk a stadionból, 
de kettő után már újból ott voltunk, 
ahol a harmadik számú Fecske
csapat mérkőzését néztük végig. 
Ellenfele a zürichi Grashoppers volt, 
melyben több ismerősre találtak a 
játékosok. A centerhalf posztján 
Schneider Pepi állott, a csatársorban 
pedig Hittea és Zsifkavics rúgta a 
gólokat. A játékosok egyike-másika 
nem szívesen gondolt vissza a zág
rábi mérkőzésre, ahol Hitrec Gallina 
kapujába küldözte a labdát.

Vacsora után Zoro és Huru mókáit 
élvezte a társaság az egyik mozi
ban, majd szabályos masszázs után 
nyugovóra tért mindenki.

A uaqy, utéck'ázís eiatí
A magyar csapat szállása 12 óra 

tájban mozgalmassá változott A 
játékosok készülődni kezdtek, ajd 
ősszegyülekeztek, hogy Herczog Ed- 
vln szavait hallgassák meg. A túra 
egyik vezetője a csapat lelkére kö
tötte, hogy az utolsó pillanatig

küzdjön minden ember. A játékosok 
meg is fogadták, hogy magyar szív
vel harcolják végig a játékot s küz
denek a bíró füttyéig. Mintha csak 
érezték volna, hogy az utolsó perc
ben dől el a mérkőzés sorsa.

A magyar csapat vérvörös kabát
kában futott ki a pályára. Hatalmas 
tapsvihar fogadta, felhangzott a 
Himnusz, amit az egész nézősereg 
felállva hallgatóit végig. A csapot 
utána a pálya közepére futott és fel
emeli kézzel üdvözölte a nézőteret, 
mely tapsorkánnal válaszolt a fi
gyelmességre.

Még zúgott a tapsvihar, amikor 
megjelent Hollandia csapata is a 
pályán, nyomában pedig Moorsel bí
ró. A magyar játékosok levetik ka
bátkáikat, nemzetiszln-szalagoe fehér 
trikóban és fekete nadrágban álla
nak fel. Szemben velük a hollandok 
vérvörös ingben és fehér nadrág
ban.

A  h t é c k & z é s  u t ó i *

Boldogság volt ezen a mérkőzésen 
magyarnak lenni. A küzdelem, a 
megnemadás, az óriási kitartás cso
dát művelt. A játékosok nem vesz
tették el szívüket s hiába vezetett a 
Fecskék csapata, nem veszett el a 
mérkőzés. Egymást biztatva harcol
tak a magyar gyerekek s Hollan
diában még nem látlak ilyen küz
delmet, mint amilyet ez a magyar 
csapat produkált.

Sok tapsot kapott a magyar csa 
pat, de félidőben a Fecskék felé zú
gott az elismerés tapsa, hiszen két 
góllal vezetett a ha*zai csapat. De a 
mérkőzés végén, amikor döntetlen 
eredménnyel vonult öltözőjébe a 
vendégcsapat, olyan tapsvihar kí
sérte, amilyen teljesen szokatlan. 
Mikor a dísztribün felé fordulva, fel
emelt karral köszönte ezt az ünnep
lést a magyar csapat, csak fokozó- 
cUott, erősödött az ünneplés.

A közönség soraiból senki el nem 
mozdult az utolsó pillanatig s arról 
a hét percről, amit befejezés előtt 
látott ez a nézősereg, Hollandiában 
sokáig beszélni fognak.

A  p ó t p a  d ic s é c e - t e

A magyar öltözőben túláradó bol
dogság honol a játék befejezése 
után. Kitűnő hangulatban vonul a 
csapat szállására, ahol esti ebédjét 
fogyasztja el. Közben persze csak a 
játékról folyik a szó és mindenki 
megállapítja, hogy az egész mérkő
zés alatt egyetlen számottevő sza
bálytalanság sem fordult elő. A fü
ves pályán is pompásan álltak a lá
bukon játékosaink, a stoplik kitű
nően teljesítették kötelességüket. Nem 
győzték eleget hangoztatni a játé
kosok, hogy ilyen pályán minden 
magyar futballista legalább, tíz év
vel tovább tudna játszani. Tizenkét 
magyar játékos szerepelt a küzde
lemben s a tizenkettőn összesen 
nem lehetett egyetlen egy horzsolást 
sem találni. A puha, szőnyegszerű 
pázsit és a tisztességes játék dicsé
rete ez.

A  to ió 'Q tyaz c s a p a t  

H á g á b a * *

Hétfőn délután utaztunk át Hágá
ba, ahol a magyar egyesület klubhe
lyiségébe látogattunk el. Vacsora 
után magy ping-pong verseny alakúit 
ki, amelynek első díját, a két üveg- 
kitűnő magyar bort, Magyar nyerte 
meg. Héjas, Kovács II. és Bíró volt 
a sorrend mögötte. Ezek fejenkint 
egy-egy üveg hazai bort ölelhettek 
keblükre. Kártyacsata is folyt köz
ben, Bíró pedig a verseny szüneteit 
arra használta fel, hogy a zongora 
billentyűit vegye munkába.

H ó d a  V i* eq ítk e .< zésc

Tfz óra előtt valamivel Magyar és 
Bírj társaságában a pályaudvarra j 
sietek, ahol pontosan fut be a vonat1 
s rajta a Ferencváros ifjú kapusa, 
Háda. Vele teljessé válik a társaság, 
méz töké’etesebbé .fejJőd'k a hangu
lat, Kovács Il.-vel beszélgetek a Cs;- 
kók eddigi szerepléséről s a szombat

hely; csatár, aki eddig minden Csikó
mérkőzésen résztvett, nagyban fogad- 
kozik, hogy a szerdai mérkőzésen a 
csapat szebben és jobban játszik, mint 
Amsterdamban és feltétlenül győz.

Remélem, Kovács II. van olyan jós, 
mint amilyen csatár!

K. I.

Az Aston Villa ezredik gólja. A
háború befejezése óta újrakezdett 
angol ligabajnokságban az Aston 
Villa karácsony első napján ért el aa 
ezredik rúgott góljához. A birming- 
bam-i csanat 7:l-re verte a Middles- 
brough-t és ezzel még túl is haladta 
a jubileumi számot

ÍESIERD SZÁLLODA
VI., Barllnt-lér 3. (Kraritl g.0. tertMtW

Telefon: 174 -65.
Szenzációs árak: utcai szobák, mfr
^  ĵj p e n g ő -  leR-> h<ies f°bá-

Űjonnan átalakítva!

H ó n a p o s  s z o b á k  
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Központi ífité-set és tü Tűhasználattal!
Csapatot elhelyezése rendkívül in lín ye sai 
S z e m p e r e k n e k  külön á r e n g e d m é m

víz és 
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Nyolcas tornát készül rendezni
Berlin két vezető csapata, a Tennis 
Box-ussia és a Hertha BSC január 
3-án, ami szabad vasárnapjuk a ber
lini egyleteknek. A két nagy egylet 
gárdájából hat nyolcas csapatot folt
nak kiállítani;

Marsáén, a múlt évben Berlinben 
lejátszott angol—német válogatott
mérkőzés során súlyosan megsérült 
angol játékos teljesen felépült ugyan, 
de játszania nem szabad többé (esí- 
golyatörése volt). A kiváló játékos 
most Hollandiában vállalat futball
edzői állást

A Velencei tó téli 
sportprogramja
A Velencei tő kihasználatlan sport- 

kincsünk. Nyáron kitűnő horgászó, 
csónakázó, vitorlázó és fürdőzőhely, 
A fővárostól vasúttal alig 1% óra 
távolságra van, úgyhogy fél nap 
alatt megjárható; ellentétben a Ba
latonnal, amelyhez egész nap szük
séges.

Az utosó évben nagyobb fejlődést
lehet észlelni. Velencén, Gárdonyba® 
számos villa épült, Agárdon na ■ 
gyobbszabású fürdő-, sport éswéek- 
end-telep és az agárdi nagy stran
don vendéglő, sportszálloda építése 
van folyamatban.

Az agárdi fürdő és sporttelep, to
vábbá a gárdonyi fürdőegyesület 
rendszeres téli sportprogramot visz 
keresztül, amely a korcsolyázást, 
korcsolyavitorlázást, fakutyázást, 
jégvitorlázást öleli fel. Vasárnapon
ként csoportos séta és távkorcsolyá
zás, kedvező szélviszonyok esetén 
pedig jégvitorlázás van tervben Ki«- 
velence, Gárdony, Agárd, Dinnyés, 
Pákozdj sziget, Sukoró és Nagyve- 
lence között. Az első csoportos ki
rándulás napja január 3. Indulás a 
Délivasútról, a reggeli 6.40-es sze
mélyvonattal, külön fentartott III. o. 
kocsiban (retcurjegy P 2.60), vagy 
9.30-kor sinautóval II. osztályon (re- 
tourjegy P 3.90). Visszautazás sín- 
autóval 12.23 órakor, mely 1.23-kor 
érkezik a Délivasútra, vagy a 16.57- 
kor és a 20.53-kor érkező személy
vonattal.

Program: korcsolyázás és fakn- 
tyázás Kisvelence, Gárdony, Vgird 
(itt sportreggeli 50 fillérért) Diny- 
nyés. Vissza: Agárdra, ahol ebéd 
1 pengős menüvel (borravalóval 
együtt). Gyakorlott túravezetők 'áll
nak rendelkezésre, úgyhogy a tavon 
a távkorcsolyázás veszélytelen.

Jelentkezés: szombat délig a*
Agárd-fürdSMgp irodájában IV., 
Váci-utca 39. Te'efon: 835—-18 885 
—19, vagy a Gárdonyi Fürd' ye- 
lüiet káránál: I., Fenyő u. 7, TeL 
SOS, J9, f f ) f  •< > ,  » ,  . • ’
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A Csikók
nagy sikere 
Hollandiában
A hágói diadal morgóidra —
A holland válogatottat is !e- 

 ̂ győzte a m agyar csapat
— Saját tudósítóulctól —

(Csikók—Fecskék 3:2 (3 :0 ).\győzelemre vágyás, a szilaj kedv.

}§P

Hága,. 15.000 néző. Bíró: Boeck- 
mann. Este villanyfénynél, hó
esés közben vívta ki a csapat 
nagyszerű győzelmét. A gólok 
így estek: Belkó (2). p.), Markos 
(30. p.), Kovács II. (i5- p.). 
Szünet után egyre komiszabbá 
vált a talaj s a hollandok na
gyobb fizikuma jobban érvénye
sült. A 3. percben Mól, a ló-ben 
pedig Wels rúg gólt, de a ma• 
gyár győzelmet már a rohamozó 
holland csapat el nem ragad
hatja.)

'Am sterdam  után csodálkozó 
füllel hallgattuk a jelentést.

A  holland csapat eredménye
sebb volt, a magyar csapat csak 
jobban játszott a mérkőzés leg
nagyobb részében. Igazi magyar 
dolog, magyar futballista szokás. 
Hiszen mi már játszottunk szé
pen Rómában, Parisban, Bel- 
grádban, Zágrábban,, Drezdában 
s másutt s az ellenfél győzött. . .

Most azonban jött a csattanó. 
A magyar csapat az utolsó perc
ben még a balszerencsét is le 
tudta győzni! Ilyet már régen, 
nagyon régen nem láttunk, nem 
hallottunk. S milyen jól esett 
h a lla n i!. . .   ̂ *

Aztán vártuk a hágai hírt. A 
hollandok is várták a hágai mér
kőzést. Ha imponált is nekik az 
amsterdami stadion eseménye, 
ha meg is tapsolták udvariasan, 
lelkesen a vendégcsapatot,^ azért 
készültek arra, hogy Hágában 
majd a saját fiaikat tapsolják, 
ünnepeljék. Hiszen . a holland 
sajtó elmondotta már, hogy ez a 
magyar csapat nem az. első vo- 
nalt képviseli, hogy ez a Csikók 
csapata csak afféle utánpótlás, 
amelytől mégsem illik a holland 
válogatottnak vereséget szenved
ni. Mert hiszen az a döntetlen 
felért a vereséggel.

Bizonyára ez a gondolat csalta 
ki a tizenötezer főnyi közönséget 
a hágai nézőtérre s ez a gondolat, 
motoszkált a holland játékosok 
fejében is, ez hajtotta a csapa
tot, amely most már teljesen a 
válogatott volt.

S a magyar fiúk új csodát va
rázsoltak a jó  hollandusok elé. 
Megmutatták másik arcukat. Azt, 
amely a játék elején szélesedik 
mosolyra a siker kibontakozásá
nak láttán s nem borul el, ha 
fogy  is az erő, mert belülről 
nagy, tökéletes akaraterő hajtja, 
füti, melegíti a dicsőség babér 
ága felé.

Így történt, hogy a hollandok 
szegényebbé váltak egy nagy
szerű illúzióval, elvesztettek egy 
szép reményt, amely a pályára 
vitte őket. Hiszen nem lehet 
mondani, hogy ettől a magyar 
csapattól kikapni méltatlan do
log lenne a hollandusok számára. 
Nem lehet mondani, hogy a ma
gyar csapat tudása, játékkultú- 
rája nem elég magasfokú 
adott ellenféllel szemben. Nem. 
ezen a téren a két csapat méltó 
volt egymáshoz.

S éppen ezért lehet fájdalma? 
a  vereség, amit a hollandokra 
mért a Csikók együttese, ezért 
különösen nagy öröm nekünk a 
győzelem. Mert itt nem a játék 
tudásban jelentkező különbség 
győzött, hiszen ezen a téren nem 
adhattunk volna előnyt ellenfe
lünknek. Nem a rutin döntötte el 
a harcot, hiszen a holland nem
zeti válogatott rutinja nagyobb, 
mint a mi fiataljainké. Nem a 
technikai és taktikai kiforrottság 
szerezte meg a győzelm et mert 
a mieink ezen a téren még va
lami hátrányban is voltak ellen
felükkel szemben. S nem a fiz i
kai erő hozta ki az eredményt, 
mert ezen a téren a hollandok 
sokkal mHmn állottak, mint mi.

A lélek gvőzött ebben a harc
ban. Az akarat és igyekezet, a

tomboló lelkesedés!
Azok a tulajdonságok, amelyen 

olyan sokszor hiányoztak a ma
gyar csapatokból, amelyeknek el- 
hervadása annyi szépen indult 
mérkőzésen temette el a győzelmi 
reményeket. Sokan hirdették

már, hogy a magyar futball lé
lektelen művészetté vált, hogy a 
magyar futball utánozhatatlan 
csillogása csak a művirág élette
len színe. S ime, a Csikók bebizo
nyították. hogy a magyar futbal
listában töretlen erővel élnek 
mindazok a tulajdonságok, ame
lyek a nagy tettek végrehajtásá
hoz, a váratlan, nagy sikerek ki
vívásához szükségesek. Meg kell 
csak keresni ezeket a tulajdonsá
gokat, ezeknek a tulajdonságok
nak a hordozóit.

A  Csikók megmutatták, hogy 
hol élnek, hogyan hatnak ezek az 
erők s ezzel újra felfrissítették 
a reményt, amely annyiszor s 
olyan szomorúan elhalványodotl 
már a magyar futball életében. 
A Csikók hollandiai szereplése 
szilárd alapja a magyar futball 
eredének, jövőjének.

Az amsterdami és hágai tap
sok után kiérdemelte a csaoat, 
nogv az egész magvar spor^ár- 
sadalom is rajongó szeretettel 
tapsoljon neki!

Kaposvár csapatét
két nagyfonfosságű fényező szeren
csés és helyes működése segítette a 
műit alap|ón, sőt az Indulás pilla
natai figyelembevételével sem vart 
szép sikerhez

Pető, az edző és a somogyi 
sporttársadalom szerepe a csa
pat jelentős fel'avulásában és 
figyelemreméltó szereplésében

— Saját tudósítónktól —

lenne olyan díja, amelyet 
szezononként á legsikere
sebben működő tréner kap 
—  aminthogy ilyen díjnak 
már réges régen lenni kel
lene a futball fejlődése ér
dekében akkor az elmúlt 
ősz folyamán ezt a díjat 
Petőnek kellene megkapnia.

Nemcsak az az érdeme, hogy a 
rábízott játékosok tehetségét he
lyesen ítélte meg, amikor a bal
szélen próbálgatott Miklósiból 
beleket csinált rövid idő alatt, 
Mészárost jobbszélre állította, 
G yőrffy  tehetségét kibontotta, 
E gryt egészen használható halffá 
formálta, de mindennél nagyobb 
érdeme, hogy meglátta önmaga 
hibá i át s kivált a csapatból, ami
kor látta, hogy helyét másnak kell 
átadnia.

Az utóbbi időkben már-már ál
talánossá kezdett válni a hit, hogy 
a professzionista futballban az 
edző hatása, működésének ható
ereje sokkal kisebb, rnint volt az
előtt. Pető  ezt a tételt is meg
cáfolta. Fényes sikerével bebizo
nyította, hogy

a tréner feladata legfeljebb 
valamennyit változtat, de 
alapjában vevő most is a 
csapat kialakulásának, a já 
tékosok fejlődésének és for
mában maradásának az 

alapja.

Más lapra tartozik, hogy Pető 
sikerében mennyi része van azok
nak a futballiskoláknak, amelye
ket a BEAC-ban, Sabariában, So
mogybán végigjárt s mennyi rész 
esik egyéni rátermettségére, ta
nulmányaira, szakképzettségére. A 
•lényeg az, hogy a Somogy eredmé
nyessége mellett kitűnő edző ki
fejlődését láthattuk, aki a szó tö-

Az őszi forduló meglepetése a 
Somogy csapata volt.

Amint az előző bajnokságban a 
másodosztályból felkerült Sabaria 
vonta különösen magára az őszi 
fordulóban a figyelmet, éppen úgy 
ebben az évben a második dunán
túli csapat, a Somogy váratlan jó 
szereplése tűnt fel a bajnoki küz
delmek során. A  csapatot úgy fo
gadták az első ligába történt vissza
térésekor, mint az áldozatot, ame
lyet a végzet máris kijelölt arra, 
hogy ki is essék ebből a ligából az 
év végén. Az el.ső két, vereséggel 
végződött mérkőzése alátámasz
totta ezt a hitet. Kikapott otthoná
ban a Hungáriától, majd kikapott 
Budapesten a kerületiektől. Akik 
nem látták a Hungária elleni játé
kát, a második vereség hatása alatt 
nem is tudták elképzelni a kaposvá
riak sorsának jobbraíordulását 
Pedig már a kék-fehérek elleni já
tékban olyan komoly ér kitűnő tu
lajdonságok jelentkeztek a csapat
ban, amelyeknek hatóerejében fel
tétlenül bízni lehetett. A későbbiek 
során be is igazolódott ennek a bi
zalomnak realitása.

Persze, mindig az a nehezebb a 
futballban, hogy az ember a játéko
sok vagy csapatok játékában lássa 
meg az értékes jeleket, jelensége
ket. Általában

a csapat összetétele, a csa
patban szereplő nevek után
ítélik meg az együtteseket

s főleg ez okozta, hogy a Somoggyal 
szemben teljes volt a bizonytalan
ság, illetve a bizalom hiánya. A 
legtöbb szemlélő csak azt látta, 
hogy a Somogy sokkal különb ne
vekből álló gárdával, sokkal többre 
tartott együttessel esett ki egy év
vel előbb abból az első ligából, 
amelybe most visszakerült. Hogyan 
is lett volna tehát elképzelhető, 
hogy a megtépázott, megromlott, az 
összeomlás határán álló alakulat 
csapata mostani összetételében 
nemcsak megállja helyét, de —  az 
első fordulóban már —  komoly sze
repet is játsszon új környezetében! ? 
Hiszen a kaposvári csapat egy
részt elvesztette csapatának néhány 
komoly erősségét, másrészt pedig 
olyan új nevekkel állott ki a mér
kőzésekre, amelyek viselőitől a fut
ball társadalma semmit, vagy alig 
valamit várt és várhatott. Kutast, 
Szattyán, Tallián, Somogyi, Blum, 
Dán, Steiner és mások nevét hiába 
keressük a csapatban, amely a má
sodik liga bajnokságának megnye
rése után az első ligában megjele
nik.

Közel egy csapatra való já 
tékos tűnik el a kaposváriak 

közül
s olyan új nevek foglalják el a csa
pat különböző posztjait —  Erdős, 
Egri, Győrffy, Galambos, Mészá
ros, Csizy — , akiktől már nem 
igen vár sokat a sporttársadalom, 
vagy akiktől egyáltalán nem igen 
vár valamit a szakértő és szemlélő. 
Pető kiesik, kiöregszik a csapatból, 
Erdős és Galambos a régi kapos
vári gárda emlékét őrzi, Miklósi, 
Egri, Győrffy, Mészáros, Csizy tu
dását nem sokra becsüli senki.

Mégis az első két mérkőzés után 
javul a csapat szereplési mérlege. 
Megveri a Budai „ l l ” -et és a Kis
pestet, amivel bebizonyítja, hogy 
nem gyengébb azoknál a csapatok
nál, amelyekkel körülbelül komoly 
harcba keveredhet minden, kiesés 
felé hajló együttes. A szerzett négy 
pont pillanatnyilag elég volt ahhoz, 
hogy a csapat a hatodik helyet fog 
lalhatta el. S erre némi ingadozás 
következett. A Somogy visszaha 
nyatlott a kilencedik helyig is, ae 
eljutott a negyedikre is, ami ko
moly, imponáló sikernek számított 
hiszen a bajnoki forduló utolse 
hetei következtek már ekkor. S az 
ősz vége ott találja a kaposvári 
gárdát a tabella hatodik helyén, 
ami az előzmények után előkelő 
helynek mondható számára. S hogy 
ezt a helyet a csapat tudásával, le! 
kesedésével, komoly felkészültségé
vel érte el, azt azok tudják legjob
ban, akik az Újpest ellen vívott 
mérkőzését látták.

Mi történt tehát Kaposvárt?
Hogyan eshetett meg, hogy a csa
pat, mely minden téren a legkelle
metlenebb gondokkal küzdött az 
egész forduló idején, ekkora siker
rel szerepelt a pályán?

Nem lehet másban keresni az 
okot, mint

két komoly hatóerőben.
Az egyik az edző, a másik pedig 
a vezetőség sikeres működése.

A nagyobbik rész mindenesetre 
Pető Lászlóra esik. Az ő érdeme, 
hogy a keze alá jutott gárdát kel
lően előkészítette az idényre s 
annak folyamán jó  formában, k i
tűnő kondícióban tudta csapatát 
tartani. Róla . el lehet mondani, 
hogy tökéletesen oldotta meg 
feladatát s azt, amit az adott kö
rülmények között a reábízott 
anyagból ki lehetett hozni, száz- 
százalékig ki is hozta

Ha a magyar futballnak

kéletes értelmében végezte dolgát 
s ezzel el is érte célját.

A  csapat szereplésében nagy
fontosságú

a vezetőség működése is.
A kaposvári profik kenyere ép
pen olyan fekete, mint a többi, 
ingadozó anyagi alapokon nyugvó 
alakulatok játékosaié. A  kapos
vári alakulat éppen úgy küzdött 
az anyagi bajok ellen, mint a többi 
alakulat. De Kaposvárt az a nagy 
előny, hogy csaknem kivétel nél
kül minden játékos állásban volt, 
dolgozott. Ha a Somogytól nem is 
kapták meg rendszeresen a járan
dóságukat, megélhetésük mégis
csak biztosítva volt s játékkedvük 
megmaradt.

Ebben nagy része van annak az
úri, gentleman sportfelfo
gásnak, amely a kaposvári?
társadalomban tapasztalható.

Az Ujpest-mérkőzés után boldog
ságban úszott ez a sporttársada
lom, pedig a mérkőzést Újpest 
nyerte meg. Elég volt a nagyszerű 
küzdelmet, a szép játékot látni a 
Somogy részéről, hogy teljes meg
értéssel és elismeréssel adózzanak 
a város vezetői, a városi társada
lom kitűnőségei a csapatnak. 
Ritka és másutt szinte fel nem 
található erény ez, aminek prakti
kus hatása is komoly lenne, ha az 
elmúlt években nem égette volna 
fel ezt a nagyszerű hadtápterüle
tet a hibás klubvezetés, téves gaz
dálkodás. A Somogy elmúlt évek 
súlyos adósságainak nyűgét viseli, 
amit nehezen rázhat le magáról. 
Ha ez sikerül s az egész város tár
sadalmának egybefogásával él to
vább a sportban ennek a kedves, 
intelligens városnak alakulata, ak
kor az elkövetkező fordulókban is 
komoly, értékes szereplést várha
tunk a kaposvári csapattól!

Végig ugyanazzal a közvetlen 
védelem m el játszott a Somogy

A Etaposváiiak c sa k  14 embert szerepeltettek  
Hat játékos játszott minden m eccsen

1. Erdős
2. Miklósi
3. Joós
4. Pető
5. Péter
6. Győrffy
7. Mészáros
8. Galambos
9. Jakube

10. Lovag
11. Csizi
12. Tunyoghy
13. Egry
14. Horváth
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Kövér Pál, Újpest. Kérdését nem 

értjük. Az I. liga ő s z i  sorrendjéről 
lehet moot csak beszélni. Ha tavaszi 
sorrendet kíván, melyik évi sorrendre 
kíváncsi? Kérjük, ismételje meg ér
deklődését határozottabb formában.

Abc, Kecskemét. Ezúttal nem fe
leit meg. Ír Ön majd jobbat is.

IC F., Szombathely. A  felsorolta
kon kívül Schöffer Imre a B.esciánál 
működik.

Kálmán, a tublzi sportanalfabéta.
Az első vízipólómeccset 1869-ben, Lon
donban játszották. Angliából indult ki 
ez a vízilubdajáték. — A futball ere
dete a történelemelőtti időkbe vész. 
Kínában is játszottak ilyenféle játé
kot, több ezer évvel ezelőtt. A görö
gök „episkuros” játéka hasonlatos a 
rómaiak „herpastum” nevű játéká
hoz. A „herpastum”-ot a rómaiak hó
dító hadjárataik alkalmával is ját
szották, így került el Britanniába is. 
Ott aztán átformálódott s egyik kései 
hajtása a mai futbrll lett. Az kétség
telen, hogy — a távolabbi rokonsá
goktól eltekintve — a futballt is angol 
eredetűnek kell tartanunk. — Polgái 
családi neve: Pigniezky Gyula.

Hohman János, Baja. Futball- 
tráning-könyv nincs, így hát nem is 
ajánlhatunk.

Davidovics Ernő, Eger. Kalmár
lábtörése az 1929 október 20-án 
lej átszőtt Ferencváros—Hungária
meccsen történt. A szerencsétlenség 
a mérkőzés első félidejének 5. percé
ben következett be. Ekkor a játék 
0:0-ra állt.

Kosárlabda: A VII. Izr. rg. kosár
labda csapata — mint annak idején 
megírtuk — a IV. Kegyesrendi g. el
len dobott 110 gólt.

Ungvváry Gizella, Tatabánya. Hol
a labda pályázata idejében beérke
zett hozzánk. A megfejtés elég jó 
volt, a labda berajzolása azonban 
nem sikerült úgy, ahogy kellett vol
na. A nyertes megfejtések rajza jobb 
volt. Más, sivárabb termésű héten 
ezzel a megfejtéssel is nyerni lehe
tett volna, most azonban a nagy ver
sengésben minden milliméter számí
tott. Ezért maradt ki a győztesek kö
zül, de reméljük, legközelebb ismét 
a nyerők közé kerül megfejtésétel. 
Addig is üdvözlet.

Fogadók, Csurgó. 1. Zsák első íz
ben 1912-ben, a stockholmi olimpia 
után, Oroszországban játszott a vá
logatott csapatban. Ez volt az egyet
len eset, hogy magyar futballisták 
orosz földre látogattak el, 1912 jú
lius 12-én és 14-én játszott a csapat 
Moszkvában az orosz válogatott el
len. Az első meccset 9:0, a másodi
kat 12:0 arányban nyerte meg. 2. 
A három legnagyobb magyar kapus
nak Domonkost, Zsákot és Plattkót 
tartjuk. A negyedik helyet feltétle
nül Bihari foglalja el.

"p o rtó m é * , n lalelíeli és 
-lo b ro li, sértésé*, íoniánr 
elvényeH legolcsóbban Morzsányinál Budapes.

FskU-ói'a.
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Gyönyörű kritikákat  
koptok a Csikók hágai 
győzelm ük kapcsán
A  m a g y a r  követ elismerő nyilatkozata 
Csütörtökön délután indultak el a Csi
kók Hágából és este már Kölnben voltak

(A Csikói, pompás hágai győ
zelme jelentős eseménye ennek a 
hétnek. Az egészen szokatlan kö
rülmények között, ívlámpák vilá
gítása mellett, a második félidő
ben hózivatarban lejátszott szer
daesti mérkőzés 8 :2-s magyar 
győzelmével őszinte elismerést 
váltott ki a holland sportkörök
ből. Ezt tükrözi vissza alábbi 
táviratunk, amit Herzog Edvin, 
a Csikó-túra egyik vezetője kül
dött Hágából az elindulás pilla
natában.)

Hága, december 31.
A  Csikók csapatának tegnapi 

űjabb győzelme csak ma dombo
rodott ki teljes nagyságában és 
jelentőségében, amikor kezünkbe 
kaptuk a holland sajtó vezető or
gánumainak példányait, amelyek 
részletesen számolnak be a Csi
kók tegnapi 3 :2~s győzelméről 
és kritikájukban a legnagyohb

Távirati jelentés. —
dicsérettel sem fukarkodnak.

Álljon itt egy-két markáns lap
vélemény:

Telegraaf
Feltűnt a magyar csapatban az 

a tökéletes technika, amivel a já
tékosok mindegyike rendelkezik. 
De taktikai tudása is nagy a Csi
kók csapatának. Jól passzolnak 
és mihelyt leadta egy játékos a 
labdát, nem kapcsolódik ki a já 
tékból hanem rögtön igyekszik 
olyan helyzetbe kerülni, amiben 
újra előnyösen veheti át társától 
a labdát.

az öreg 
tanulhat

Rotterdamsche Courant
A fiatal Csikóktól 

Fecskék nagyon sokat 
nak.

Handelsblad
Imponáló az a gyorsaság, ami

Kőin szép futballt vár 
a magyar csapattól 
és nem számít 
győzelemre
A kölni csapat ö s s z e á l l í t á s a

—  Saját tudósítónktól —

Köln, december *28. 
dr. rendbehozta aMióta Fodor

kölni mérkőzés ügyét és újév nap
ján nem a fiatal „Csikók” , hanem 
a „magyar profi válogatottak”  
állnak ki Köln válogatottjai ellen és 
nyilvánosságra is jutott már a ma
gyar csapat összeállítása, azóta 
elégedettség uralkodik a kölni 
futball vezérkarában. A kölni 
urak szándéka kétségkívül helyes 
volt, ők  jó  magyar futballt akar
nak bemutatni a kölni közönség
nek és azt hiszik, hogy a nagy 
nevek tulajdonosaitól jobb futballt 
kapnak, mint a fiatal „tartalékok
tól” . Különösen amióta a bécsi 
Sumtosch elment Kölnből és a 
kölniek klasszisa kétségkívül 
visszament. e

Az utolsó években igen jő nevet 
szerzett magának a kölni váloga

tott a nemzetközi piacon. Swa
tosch állt akkor a csatársor ten 
gelyében és a legtöbbször győzte
sen játszott a csapat Páris, Lon
don, Stockholm, Oslo, Brüsszel, 
Nürnberg, Fürth, Bern, Chile csa
patai ellen. Az év tavaszán az 
Ambrosianával megerősített mi
lánói csapat ellen 2:2-re végzett, 
pünkösd szombatján azonban ki
kapott l:6 -ra  a bécsiektől. Hosszú 
szünet következett ezután, míg 
végre most karácsony második 
napján —  a magyarok elleni fő 
próba gyanánt —  Amsterdam 
ellen már 2:0-ra vezetett “ félidő
ben, amikor a második félidőben 
mégis alulmaradt a primitív hol
landus játékmodorral szemben és 
végeredményben 2:3-ra kikapott.

Ezek után az alábbi csapatot 
állítja ki a régi dómváros Buda
pest ellen: ~~

Nettesheim
Blauweiss

Honig
Mülheim

Schwan
Blauweiss

M üller
Blauweiss

Gaiisepohl
Sülz 07

Ulrich
Sülz 07

Aretz
Rayenthal

Zarges 
Sülz 07

Plate
Sülz 07

Niggemeyer
Mülheim

Ziskoven
Mülheim

Ebből a 11-ből legutóbb Amster
dam ellen a következők játszottak: 
Nettesheim, Schwan, Müller, Zar
ges, Ziskoven. Ez most kétségkívül a 
legerősebb csapat, amit Köln kiállít
hat. Schröder, a válogatott hátvéd 
azért maradt ki belőle, mert Amster
dam ellen gyenge formát árult el.

Négy játékost ad a csapatba a 
bajnokság várományosa, a Sülz 07, ez 
volt az a csapat, amely Swatosch-s&l 
megnyerte a nyugatnémet bajnoksá
got. Gausepohl kemény játékos, aki 
azonban valószínűleg kissé nehézkes 
lesz a magyarok ellen. Technikában 
Ulrich, Zarges és Plate közelíti meg 
legjobban a magyar játékosokat.

Kölnben senki sem számít a honi 
csapat győzelmére, jól emlékeznek 
azonban arra a mérkőzésre, amikor a 
párisi olimpiáról hazatérő magyar 
tartalékcsapat l;8 -ra  kikapott Köln 
bán.

A magyar csapattól szép, kulturált 
futballt vár a kölni közönség, hogy 
a kölni játékosok tanulhassanak be
lőle.

Busse W illi,

* Az Angol Bank felemelte a ka
matlábat, Kozma Lajos (Károly-kör- 
üt 3.) kalap- és úridivat üzlete már
kás angol keménykalapjait ennek da
cára még néhány napra mélyen leszál
lította.

A Sabaria itthon levő játékosai a
rossz időjárás miatt tornatermi tré
ningekkel készülnek a WAC elleni, 
január 10-i mérkőzésre.

Felhívás tudósítóinkhoz. Felhívjuk 
mind a vidéki, mind a helyi tudósí
tóinkat, hogy az 1932-es évre szóló 
igazolvány kiállításához szükséges 
egv darab fényképüket mielőbb küld
jék be.

fölött a Csikók rendelkeznek. 
Emellett feltétlen urai a labdá
nak.

Haagsche Courant
Nagy képességeik mellett a 

fair és úri viselkedés volt az, ami 
legjobban feltűnt a Csikóknál

Most már a pályaudvaron va
gyunk. Török dr. követünk boldo 
gan jelentette ki előttem, hogy a 
Csikók hollandiai szereplése 
nagy társadalmi és sportbeli si
kert jelent, ami büszkeséggel töl
tötte el.

Elutazásunk valóságos ünnep
séggé alakult ki, megielent a pá 
lyaudvaron a Fecskék vezető
sége, hogy Istenhozzádot mondjon 
a Csikóknak. A legjobb hangulat
ban veszünk búcsút Hágától.

Este már Kölnben leszünk.

Herczog Edvin.

IIB S E  csapatában egy játékos 
sem látszott minden Mérkőzésen
A szezónban 29 játékos küzdött 
a fővárosiaknál, amire alig van 
példa —  Cserebere a végtelen

ségig. —  Hullámzó forma
-  búját tudósítónktól —

Magyar csapatnál alig lehet 
példát találni olyan nagyarányú 
csereberélésre, mint volt az őszi 
szezónban a BSE együttesénél. A 
stílusos csapat

hétrfíl-hétre más összeállí
tásban jelent meg a pályán,

ami nem hozhatott mást magával, 
mint azt, hogy az egyik hét ra
gyogó teljesítménye után a követ
kező vasárnap váratlan vereség 
érte. Hogy mást ne említsünk, a 
MÁVAG fölötti pompás győzelem 
után

az amatőrtársadalom egy
szerre a bajnokság jogos vá
rományosának tekintette a 

fővárosiakat,
mikor a következő találkozón az 
MTK meglehetős gyenge formá
ban levő gárdája 1:0 arányban 
maga alá gyűrte.

Hétről-hétre másként játszott 
a csapat,

ami a fentiek alapján érthető is. A 
győzelmekből csak kettes sorozatig 
vitte a gárda, ami mindent meg
magyaráz. A  kiváló gárda játék 
erejére mi sem jellemzőbb, mint az. 
hogy

Első islimeccsét Athénben 
fölényesen nyerte a Somogy

Somogy- :\írooi£ios, Gudi komi). 
5 :0  ( 2 : 0 )
G ó l l ö v ő : J a k u b e , K ö rö s i , J a k u b e  (1 1 -e s b ő l ) ,
J a k a b é ,  P e tő

— Távirati jelentésünk —
(A z őszi fordulót feltűnő jó helyen végző kaposvári legénység 

tegnap játszotta első mérkőzését. Két athéni csapat kombináltja volt 
a Somogy ellenfele. Győzött fölényes játék után a kaposvári legény* 
^eg. A mérkőzésről az alábbi táviratban számolunk be:)

Athén, december 31.
Első utimeccsünket fölényes játékkal, 5:0 (2 :0 ) arányban köny- 

nyen nyertük. A meccs előtt Pető rövid besíédében arra kéri a fiú
kat, hogy teljes erejüket dobják a küzdelembe, annál is inkább, mert 
°z az első mérkőzés s ezen kell megszerezni a csapatnak a tekintélyt

Derült az idő, imitt-amott csúszós a talaj. A játékot a követkesS 
összeállításban kezdjük:

Szemző —  Vadász, Dankó —  Egri, Péter, G yőrffy __
Galambos, Körösi, Jakube, Csizi, Tunyogi.

, . , Már az első percekben kitűnik, hogy a nagyobb taktikai és 
technikai készség a mi oldalunkon van. A fiúk szót fogadvo, Petőnek, 
teljes szívvel küzdenek, minden labdára gyorsan startolnak, szökős 
sem engedik jutni a görögöket. A 7. percben Galambos Körösihez 
játszik, ő szökteti Jakutét s ez meghozza első gólunkat. 1 :0 !  A  gyors 
siker még jobban felvillanyozza a fiúkat, nagyon akarnak, folyton a 
görögök kapujánál játszunk. .4 17. percben szép összjáték után Körösi 
lövése második gólunkat jelenti. 2:0. Ezután kissé alább hagy a fiúk 
által diktált nagy iram, az ellenfél is szóhoz jut, de védelmünk köny- 
nyen utasítja vissza a támadásokat, remekül játszik. Változatos játék 
alakul a félidő végéig.

Szünet után a görögök nagy lelkesedéssel fekszenek a küzde
lembe. Rövidebb ideig támadásban vannak, majd ismét mindinkább 
mi jövünk fel. A 18. percben az egyik görög hátvéd kézzel akasztja 
meg a hálóba tartó labdát, 11-es, anvt Jakube a hálóba helyez. S:0. 
Az ellenfél, úgy látszik, az első percekben sokat kiadott magából, 
mert most megint állandóan az ő térfelükön tanyázunk, sőt a 19. 
percben Jakube egyéni játékkal negyedik gólunkat lövi. 4:0. Tekintet
tel a későbbi nehezebb meccsekre, a 25. percben változtatunk az ősz- 
szállításon: Erdős elfoglalja Győrffy, Pető pedig Csizi helyét. Ez
után sem változik a helyzet, mi támadunk, a görögök alig jönnék át a 
félvonalon. A SS. percben Galambos leszalad a jobbszélen, nagyon jól 
beadja a labdát középre, Pető idejében érkezik és fejéről menthetetle
nül száll a labda a hálóba. 5:0.

Csapatunk minden tagját dicséret illeti lelkes játékáért.
Somogy.

olyan óriási szám, amilyenre 
még megközelítőleg is alig 

akad példa.
A játékosok a következők:

Szűcs I. 12, Pázmándy 12, 
Szűcs II. 12, Kozma 12, Te- 
leky 8, Soponyai 7, Bástyái 
7, Ellbogen 6, Juhász 6, Szá- 
ger 6, Nagy 6, Rigó 5, Kiss 
5, Varga 5, Füstös 4, Béky 
4, Marsovszky 3, Török 3, Po- 
hády 3, Gyulay 3, Metzl &  
Kovács 2, Szabó 2, Steiner 2, 
Mikes 2, Bunyik 1, Hansl 1, 

Dán 1 és Gyuricsek 1.
Az őszi szezont úgy látszik, 

kísérletinek számította a vezető
ség. így a csapat helyezése meg
nyugtatónak mondható, htózeji 
még komoly esélyei vannak a baj
nokság megnyerésére.

még a sok csereberélés elle
nére is csak a balszerencse 

ütötte el az első helytől:
ha csak a BEAC és a Fér. Vas
utas elleni döntetlent és az MTK 
elleni verséget leszámítanék az 
eredményéből, egy ponttal a me
zőny elé került volna. Ezeket a 
mérkőzéseket pedig igazán meg kel
lett volna nyernie!

Az URAK (4 :3 )  és a 33 FC 
(3 :1 ) fölötti győzelem után az FTC 
elleni 4:4-es döntetlen következett, 
majd a csapat 5 :3  arányban biztos 
győzelmet aratott a tavalyi bajnok 
Törekvés felett. Erre a BEAC 
elleni döntetlen következett (1:1)1 
Az UTE (4 :2 ) és a III. kér. TVE 
f l :0 )  legyőzése után a BSzKRT- 
tól 1 :4 arányban súlyos vereség 
volt soron, majd a:z FVSK elleni 

0-ás döntetlenre a MÁVAG fe
letti nagy játék jött (10 :3 ). A 
nagy játékot az MTK elleni vereség 
(0 :1 ) követte soron! Az Elektro
mos Művek legyőzése (2 :0 ) után a 
Postás kapta el a fővárosiakat 
(0 :1 ).

A  síezón „legjobb országos 
eredményt”  jelentős számú játé
kossal játszotta le a piros-sárga- 
zöldek csapata. Ez

m
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M A  MEGJELENT ÚJ S Z A M A

9-én  é s  10-én  
Berlinben játszik  

az  Újpest
— Saját tudósítónktól —

Újpest csapat, mint ismeretes, a 
milánói mérkőzés után hazaérke
zett. A lila-fehéreknek legköze
lebbi mérkőzése Berlinben kerül 
sorra. Jövő szombaton, azaz január 
9-én a Tennis Borussia etlen ját
szanak a lila-fehérek. De Berlin
ből játszanak 10-én is, amikor a 
BSV „92”  lesz az ellenfelük. 
A két mérkőzésre valószínűleg 
csütörtökön indulnak el az új
pestiek. o'üíS'

1

Tizenkét órát késett Máriása? 
vele. Úgy volt, hogy a szövetségi ka
pitány kíséri el azt a négy játékost, 
aki a Hungária és a Csikók után uta
zott. Szerdán délután négy óra után. 
indultak el. Addig Mariáasynak nem 
jött meg az útlevele, pedig még az 
utolsó percben is vártök. Csütörtökön 
hajnalban négy órakor felzörgették 
Manássy doktort. Megjött az ezpn n  
küldemény! Az útlevél. Tizenkét ór|t 
késett. Mariássy így természetesén 
nem utazott el.

Eisenhoffernek nincs szándékéban
egye'őre elmenni a Hakoahból, amint 
ezt bécsi munkatrsunknak kijelen
tette. Megdől tehát minden kombiná
ció, ami Éisenhoffert Újpesttel Hozta 
kapcsolatba. Éisenhoffert ugyanja 
szerződése még július 30-ig a Kakoah- 
hoz köti. Eisenhoffer egyébként ja
nuár elején rövid pihenő szabadságra 
megy, amit Abbáziában fog eltölteni-
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Február 7 ,8-én, 12-án, M-éu és 19-én 
játszik E | f ip l i i l i i i  a bárom nagy

egyesig! válogatott csapata
A s eddigi ferwek szerint M ariássy  
Fodor dr., Lar§§fe!der és Blum kisér

a csapatot
15 vagy 16 játékost visznek magukka 

B arlassin a  a isiró
— Saját tudósítónktól —

Hosszas tárgyalások után immár csaknem teljesen kialakul a 
Ferencváros, Újpest és Hungária együttes téli egyiptomi útja. Az 
eddig megjelent hírek csak arról szóltak, hogy február 19-én Kairó
ban Magyarország— Egyiptom mérkőzés kerül sorra. Most azonban 
már a többi mérkőzés napja is meg van határozva.

A csapat alighanem január 30-án indul útnak. Az eddigi tervek 
szerint mind a három nagy egyesület képviselteti magát az úton. 
Éspedig a Hungária részéről Fodor Henrik dr., az Újpest részérői 
Langfelder Ferenc és a Ferencváros részéről Blum Zoltán kíséri, a 
csapatot, Fodor dr. azonban elsősorban mint a PLASz főtitkára uta
zik el. Az MLSz-t Muriássy Lajos dr. képviseli, ö  állítja össze itthon 
az elutazó keretet s egyes mérkőzések előtt is ő ejti meg az össze
állítást. 15, vagy 16 játékos indul el a nagy útra.

A  csapat első mérkőzését
február 7-én, vasárnap vívja, még pedig Kairóban.

A második mérkőzésre két nappal később, február 9-én kerül a sor. 
Ez nálunk egyszerű hétköznap —  kedd — ,

a mohamedánoknak azonban a legnagyobb ünnepük: Bejram.
Ezután február 12-én, pénteken —  ez is ünnep a mohamedánoknál 
— .m a jd  14-én játszanak újra. Hogy a 9-i, 12-i és 14-i mérkőzés 
Kairóban, Alexandriában, vagy Port Saidban lesz-e, arra vonatkozó
lag majd az egyiptomiak döntenek. Az azonban máris bizonyos, hogy 
az első és az utolsó mérkőzés Kairóban kerül sorra Kü'önösen az 
utolsó meccs fontos, hiszen azon a két ország válogatottjai állnak ki 
egymás ellen.

Erre a mérkőzésre már választottak is bírót. Prince Cox, 
Carraro és Barlassina közül az utóbbit.

Lehetséges, hogy Barlassina nemcsak az utolsó, országok közötti vá
logatott meccset vezeti, hanem már előbb is fog  bíráskodni.

Az eddigi tervek, szerint
február 19-től még 22-ig marad a csapat Egyiptomban,

miután hajóra kell várniok. 22-én hajóra ülnek és 
27-én érkeznek haza.

Ez a hazaérkezés különösen azért érdekes, mert 28-án, vasárnap már 
áz első bajnoki meccseket kellene a csapatoknak vívnioL

KavarodásKanada körül
Ajánlat, melyet nem lehet elfogadni, 

mert Kanada — elveszett 
Távirat é s  telefon kaland, fce e 'ezés  nélkül

' — Saját tudósítónktól —

IS S u tf Petitek, 1932 január 1.

A m űkorcsolyázó párok 
olimpiai kiküldetésénél

szó sem
-  Saját tudósítónktól —

Szerdán korareggel elindult a 
BKE csapata. A vasút ment, 
mendegélt, eljutott Műkőiéig, 
ahol Minder Frigyes útispánt a 
következő távirattal lepték meg: 

olvadás, nagyon mély baromé
terállás, torna megtartása kizárt 
eset, lemondva, csapat ne utaz
zon —  krym'ca

Minder kíméletesen értesítette 
a túracsapat tagjait a szomorú 
valóról, s a társaság visszafelé 
fordított szekere rúdját.

Az előjátéknak vége . , .
*•

Ugyanaznap Berlinből a követ
kező távirat fut be:

kanadaiak január 1—3-án Bu 
dapestre joehetnek stop kana
daiak 31-én bécsbe érkeznek 
meislschaden hotelbe szállnak és 
telefonon ott meg lehet veluek 
egyezni stop elvi doentésroel 
távirati választ kérek

kleeberg schlittschuhclub 
Ez a távirat jelentette a kana

dai kavarodás első fejezetét.
*■

A BKE megvárja 31-ét s tegnap 
Bécsbe telefonál a Wiener EV-nek. 
Közben táviratozik Kleebergnek, a 
kanadaiak európai menezserének; 
hogy elvben minden rendben van. 
A  telefonközpont hozza Bécset,

—  HaUÓ W EV?
—  J a ! . . .
—  A  kanadiakkcd szeretnénk be

szélni . .
—  Mi is —  szól a bécsi válasz 
, de a kanadaiak nincsenek itt.
Ez volt a második fejezet. 
Harmadik fejezet:
A  BKE telefonál a béé*? szálló- ha. Onnan azt a választ kapja,

hogy a kanadai jéghokkicsapatnak 
tényleg oda kellett volna érkezni,, 
de nem érkezett meg. K rach . . .

•
A következő fejezetben távirat

megy Kleebergnek:
kanada nincs bécsben stop kry- 

niea —  budapest —  bécs útiköltsé
get és teljes ellátást fizettetik —  
BKE.

#
Utolsó fe je z e t :
Éjfélkor erre a táviratra még 

nem jött válasz s így a helyzet a 
kanadai fronton egészen sötétnek 
tekinthető.

e
Utóhang:
A bécsi W E V  szintén útnak in

dult Krynicába. A WEV is kapott 
mély barométerállásról szóló táv
iratot, a vége azonban nem aj 
volt, hogy a csapat forduljon 
vissza, hanem, hogy menjen — 
Katowicébe. Ahová a kanadaiak
is m egérkeztek a z ó ta .. . )

*
Nem tudjuk, lesz-e folytatása a 

kanadai kalandnak, de hogy a len
gyelek ezúttal nem mutatkoztak 
nagy magyar-barátoknak, az mint
ha kiviláglana a fenti sorok közül. 
Mert mintha „ kitoltak"  volna ve
lünk . . .

A Galló—Dillinger párt, néhány 
hölgyműkorcsolyázót és egy pontozó
bírót táviratilag hivott meg Witkow- 
S'kj tábornok, a Lengyel Korcsolyázó 
Szöv. elnöke Zakopanéba. Mivel azon
ban Krynieából olvadást jelentettek a 
BKE-nek s ezért az ottani jéghokki- 
■ tornát lemondták, a BKE Zakopanéba 
nem meri versenyzőit kiküldeni, hi
szen Zakopanéban éppen annyira ol
vad — ha olvad —  mint Krynicában.

Híre terjedt, hogy a téli olim
piára kijelölt Rotter— Szollás vi
lágbajnokpár és Orgonista— Sza- 
iay kétszeres Európabajnokpár 
kijelölése nem volna végleges, 
hanem az említett két pár és a 
nagy formában lévő Galló— Dil
iinger kettős közt válogató ver
senyre kerülne a sor.,
_ Eltekintve attól, hogy a Szol

lás pár világbajnokságával, s 
összes többi eredményével éppen 
úgy kiérdemelte az olimpiai ki
küldetést, mint a Szalay pár, vá
logatóversenynek a műkorcsolyá
zásban —  annak lényegénél fog 
va helye nem lehet. A váloga
tóversenyről elterjedt hírt tehát 
már ab ovo nem lehetett komoly
nak tekinteni. Mégis érdeklőd
tünk a dolog felöl, s mértékadó 
helyről a következő felvilágosí
tást kaptuk:

—  Tényleg felmerült a gondo
lat, hogy a válogatás kérdését a 
BKE ne tekintse véglegesnek, ha
nem válogatóverseny útján jelölje 
ki azt a két párt, amelyik Laké 
Placid-ben a magyar színeket kép-

A Rotter—Szollás világbajnokpárt 
— mint annakidején jelentettük — a 
karácsonyi ünnepekre Breslan bemu
tató korcsolyázásra hívta meg. A 
beállott olvadás miatt ez az út elma
radt, illetve, eltolódott és módosult. 
Tegnapelőtt az volt a helyzet, hogy a 
világbajnok kettős január elsején 
Troppauban, másodikán Riesenge- 
birgében, harmadikán pedig Breslau- 
ban fog futni. Közbejött azonban, 
hogy Rotter Baby a napokban rándu
lás-félét érzett Iábszárizmábán, ami 
gondolkodóba ejtette. A fájdalom ké
sőbb az idegek mentén lefelé és fel
felé terjedni kezdett, úgyhogy Rottér 
Baby kénytelen volt bejelenteni, hogy 
a háromnapos túrára nem vállalkoz
hat. A bejelentésre el is ment a le  
mondó távirat:

„Rotter
rándulást szenvedett, 

nem utazhat. “
A Troppauer EV vezetőségét a le

mondás egészen kétségbeejtette. Az 
ambiciózus egyesület nagyaránvú elő
készületeket tett a vi’ágbájnokpár be
mutató korcsolyázására s az utolsó 
pillanatban érkezett távirat összes 
számításait keresztülhúzta. Tegnap 
reggel azonnal felhívta a BKE-t és 
annak vezetőségét a lemondás meg
változtatására kérte. Minich dr. igaz
gató közölte a troppaulakkal Rotter 
sérülését, de vállalta, hogy á helyzet 
megmentésére lépeseket tesz. Az 
.igazgató a telefonbeszélgetés után 
először a Szalay-párhoz fordult s 
Szalay Sándort igyekezett a troppaui 
útra rábeszélni. Az Európa-bajnok 
azonban nem tudta szabaddá tenni 
magát s a túrára nem vállalkozott. 
Közben Troppau másodszor is jelent
kezett s újra a világbajnokpár sze
replése felől érdeklődött.

Ékkor Minich dr. Benárd dr. ny. 
miniszterrel, a BKE kluborvosával 
együtt felkereste Rotter Babvt. Be
nárd dr. gondosan megvizsgálta a vi
lágbajnoknő sérült lábát s megállapí
totta, hogy

neuralgikus fájdalmakról
van sző. A diagnózis részben kedvező, 
részben azonban súlyos. A neuralgikus 
fájdalmak ugyanis megengedhetik 
a világbajnoknőnek a korcsolyázást s 
ebben az esetben rosszabbodástól nem 
kell tartani. így tehát, ha a fájdal
mak pillanatnyilag szünőben vannak, 
Rotter Baby elutazhat a túrára Vi
szont a neuralgikus bántalmak rend
szerint tartós lefolyásnak szoktak 
lenni. Végeredményben az orvosi vé
lemény oda konkluda.lt, hogy Rotter

viselje. Ezt a gondolatot azonban 
el kellett vetni. Az OTT olimpiai 
szabályzata amugyis bizonyos 
összteljestíniényre alapozza a vá
logatást, de a miikorcsolyázásban 
kizárólag csak ennek a szempont
nak lehet érvényesülnie, így tehát 
a válogatóversenyt sem a BKE, 
sem a MOKSz nem rendezi meg. 
Pillanatnyi diszpozíció, vagy in
diszpozíció nem dönthet egy ilyen 
hatalmas fontosságú kérdésben, 
válogatóverseny-sorozatról pedig 
az idd rövidsége miatt beszélni 
sem lehet. Véleményem szerint 
azonban erre sémi szükség sincs. 
Ha: a helyzet valóban az volna, 
hogy egy harmadik magyar pár a 
két kijelölt kettős fölé emelked
nék, akkor ezt az arra illetékesek 
válogatóverseny nélkül is megálla
pítanák, mert ennek megállapí
tása erkölcsi kötelességük lenne. 
Ugyancsak megállapítanák az ille
tékesek azt is, ha a kijelölt két 
pár közül bármelyik oly mérték
ben eset volna visza formájában, 
hogy a kiküldetésre alkalmatlanná 
válna. Pillanatnyilag azonban er
ről sincs szó.

Baby utazhat. Min'ch igazgató azon
ban ezután is a világbajnoknő elhatá
rozására bízta, hogy az utazásra vál-

fel Budapestet s ekkor a korcsolyázó 
egylet közölhette már a végső határo
zatot:

a világbajnokpár csütörtökön este 
útrakél!

A pár tényleges szerepléséhez azon
ban Minich dr. igazgató azt a feltételt 
szabta, hogy a megérkezés után azon
nal orvom vizsgálatnak vessék alá 
Rotter Baby lábát s csak ha a vizsgá
lat eredménye kedvező, akkor fusson 
a_ magyar pár. Ugyancsak a troppaui 
vizsgálat eredményétől függ, hogy 
január 2-án és 3-án az óriás hegy
ségben, illetve Breslauban sor keriÚ- 
het-e a világbajnókpár kettős bemu
tató korcsolyázására.

A BKE-ben Szollás Lacinak is ko
molyan a lelkére kötötték, hogy part
nerére nagyon vigyázzon s csak akkor 
vállalkozzék a futásra, ha Rotter Baby 
semmiféle fájda’mat nem érez.

Az izgalmas nap befejezéseképpen, 
este 8 óra 40 nerckor Szollásék vo
natra szálltak s elindultak Troppau 
felé.

fi BEJE iégliokkl csapata 
Minap utazik

— Saját tudósítónktól —
A BBTE jéghokki csapata hol

nap utazik a Tátrába, ahol hatal
mas mezőnhyel küzd meg a baj
noki tornán. A mérkőzéseket cso
portokba osztottan bonyolítják le 
a csapatok, s ha a BBTE-nek 
kedvez a szerencse (nem kerül 
az LTC Praha, vagy a Pötzleins- 
dorf csoportjába), akkor helye
zésre számíthat. Ami 16 csapat 
között komoly eredményt jelen
tene.

A 10 000 méteres gvorskorcsolvázó 
verseny futóink első, komoly állóké
pesség! vizsgája lesz. A vasárnapi 
"eraeny győztesét nehéz volna előre 
megjósolni. A tavalyi rekorder, Wint- 
ner, egyelőre nem mutatott meggyőző 
formát, Vita sem futott múlt vasár
nap úgy, hogy esküdni lehetne rá. 
Kimmerling tavaly a bajnokságban 
váratlan győzelmet aratott ezen a tá
von, de esélye neki sem nagyobb, mint 
másik két társának. Hídvéghy komoly

vetélytársa lehet az előző három futó
nak, akik mellé Sógor futhat fel 
(esetleg eléjük is). A várható idő az 
évad elejére való tekintettel, jó jég 
esetén sem valószínű, hogy 19:20-náí 
sokkal jobb legyen. A magyar re
kord: 19:02.1, Wintner, 1931.

Klagenfurtba a január 6-i gyors
versenyre ma jelö'i ki a BKE azt a 
két vagy három gyorsversenyzőt, aki 
majd leutazik Műkorcsolyázót nem 
küld ki a korcsolyázó egylet.

Míg m i  irlezcl! íren az 
amerikai firasztriítós, te 
Éceiuiei 22- á  aiát ftslira 

ailiák
— Saját tudósítónktól —

Ismeretes, hogy az amerikaiak a 
már hónapokkal ezelőtt elvben lekö
tött többhetes olimpiai túrával kap
csolatban azt a módosítást kérték, 
hogy a túrát egy héttel előbb kezdjék 
meg úszó- és vízipcló válogatottjaink.

A kéréshez a MUSz nem járult 
hozzá, sőt olyan irányú vá’aszt kül
dött az AAU vezetőségének, hogy a 
terminusok megváltoztatása .esetére 
a túrát lemondja. Egyben közölte, 
hogy az eredeti időpontokra felépített 
túraszerződést legkésőbb január 1-ig 
elküldeni kívánja.

Hosszú ideig _ nem jött válasz a 
MUSz táviratára, végre december 
22-én befutott hozzánk newyorki tu
dósítónk távirata, amely hírű’ adta, 
hogy az AAU elfogadta a MUSz ere
deti álláspontját s a szerződést pos
tára tette. Ugyanaznap elküldött táv
iratában az AAU hivatalosan is kö
zölte dr. Donáti: Leóval, a MUSz 
nemzetközi bizottságának elnökével, 
hogy az eredeti időpontokra felépített 
szerződést megküldte a MUSz címére.

A. szerződés tegnapig — mint D o  
náth közölte — nem futott be, pedig 
ma már január elseje, a határidő el
érkezett. Mindazonáltal a MUSz még 
a várakozás álláspontjára helyezke
dik, mégpedig joggal, hiszen az érte
sítés vétele és ma között nem telt el 
annyi idő, hogy a Newyorkban pos
tára tett szerződés megérkezhessek. 
Pár nap különbség pedig most már 
nem lényeges, fontos, hogy kézben 
van az amerikai szövetség igent mon
dó távirata. Mindazonáltal a MUSz 
nagy kíváncsisággal várja, hogy a 
szerződés részletei teljesen megfelel
nek-e az előzetes megállapodásoknak.

Augusztus 7-én Győrben lesz a 
magyar-osztrák ifjúsági úszómérkő
zés, ha az osztrákok a MUSz ajánla
tát elfogadják. Alig hisszük, hogy el
lenvetést tegyenek, hiszen erre semmi 
ok nincs s a versennyel Győr belép 
fontos úszógócpontjaink sorába. Győr
nek az az előnye is megvan Bécs és 
Budapest között, hogy a rendezéssel 
járó vasúti költségek lényegesen mér
séklődnek. Ugyancsak augusztus 7-ét 
ajánlotta fel a MUSz a 3x100 méte
res szenior staféták mérkőzésére, 
Győr tehát nemcsak komoly esemény
hez, hanem nagy nevekhez is jut ea 
alkalommal.

Hiteles Witenbcrg két új mellúsző 
Európa-rekordja. Az Európai Uszóliga 
elfogadta a német úszó 100 méteren 
elért 1:14.4 mperceá és 200-on 2:46,2 
mperces kiváló eredményét Európa- 
rekord gyanánt.

Alakul a pünkösdi nemzetközi úszó- 
program. A MUSz meghívta Wittcn- 
berget, az Európa-rekcrder mellúszót 
arra az esetre, ha nem megy ki az 
olimpiára. Uj szín lesz pünkösdkor a 
német bajnoki vízipóló döntő résztve
vője, a Weissensee csapata. A 
Weissensee jelenléte lehetővé teszi, 
hogy pünkösd másnapján Berlin— 
Budapest városközi vízipólómérkőzés* 
is nyélbeüssék.

Schwarz Göppingenben a 200 méte
res mellúszásban 2:43.2 mpercet 
úszott. Csak az a baj. hogy a pály3 
hossza 16 kétharmad méter volt. «

Pelle Tstván világbajnokunk szép 
laiiujelét adta önzetlen áld z.dkósz- 
ségénck. A Gyomrot SE úszószak
osztálya felszerelése javára decem
ber 27-én a gyömröi knltúrházban 
műsoros délutánt rendezett, amely
nek erkölcsi és anyagi sikerét Pelle 
Tstván vendégszereplése már előre 
biztosította. Három szeren bemuta
tott bravúros és torníszrsztétikai 
sy.oTunontból felejthetetlen és szép 
nrodiP*-‘ói szűnni nem akr'-ró lelkes 
iapsot és éljenzést váltottak ki.

-   — — l o w — . —

Troppau háromszor telefonált 
Budapestre

Eredm ény:
a Rotter—Szállás világbaj
nokpár mégis elutazott a 

Troppauer EV bemutatójára
— Saját tudósítónktól —
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A csapafbafnoki 
küzdelm eket január 

9-én kezd ik el
— Saját tudósítónktól —

Hosszú, vajúdás és csatározás 
után végre megszületett az ököl
vívó csapatbajnoki viada. végleges 
kiírása. Az egyesületek elásták a

trci bárdot és még azok is, akik 
m sok hajlandóságot mutattak a 
bajnoki küzdelemben való résztvé- 
telre, a keddi, rendkívüli tanács
ülés után megváltoztatták a szán

dékukat és benevezték csapatukat.
A  kiírás ellen ebben a formájá

ban még mindig sok kifogást lehet 
felhozni. Igaz; nincsen semmi töké
letes a földön, de azért el tudtuk 
volna képzelni ezt a bajnokságot 
másképpen, jobban is. Maga az a 
tény, hogy az egész mezőnyt előbb 
két csoportra osztották és a döntő
ben egymással nem körmérkőzést 
vívnak a csapatok, teljesen irreá
lissá teszi a végső sorrendet. Mert 
az egyáltalán nem bizonyos, hogy 
mondjuk az A ) csoport második 
helyezettje jobb, mint a B) csoport 
harmadik helyezettje. A bajnoki 
küzdelmek realitását még a sokat 
ócsárolt régi kiírás is jobban biz
tosította, nem is szólva arról, hogy 
az egyesületek anyagilag sakkal 
jobban jártak.

Az új bajnokságról a szerdai 
szakosztályi ülés döntött, meg 
hozzá a következőképpen:

A résztvevő nyolc egyesületet 
M t csoportba osztották. A z AJ 
csoportban a BTK, BTC, HAC és a 
BSE, a B ) csoportban pedig az 
FTC. Bp. Vasutas, NSC és a MÁV  
kapott helyett. Mindegyik csoport 
előbb egymással vív körmérkőzést. 
A csoporton belül elért helyezések 
után a két csoportgyőztes, illetve a 
hét második, harmadik és negye
dik helyezett csapat utolsó, döntő 
mérkőzésen egymással szemben 
állapítja meg a végső helyezési 
sorrendet. Ez azt jelenti, hogy ja
nuár hónanban hat elömérközés 
lesz és két döntő küzdelem.

Az első mérkőzést január 9-én 
v ív já k  meg, míg az utolsó küzde
lemre január Sl-én kerül a sor. Az 
egyes mérkőzések határnapja a kő
vetkező;

Január 9-én: HAC— BSE, BTK
_ b t c .

Január 10-én: FTC— MÁV,
Bp. Vasutas—-NSC.

Január 16-án: Bp. V asu tas- 
MÁV, FTC— NSC.

Január 17-én: BTC— HAC,
BTK— BSE.

Január 23-án: NSC— MÁV,
BTK— HAC.

Január 24-én: BSE—-BTC,
FTC— Bp. Vasutas.

Január 30-án és 31-én kerül a 
sor a döntő küzdelem, illetve a vég
leges helyezési sorrendet adó har
cok megvívására. A  mérkőzéseket, 
helyesebben mondva a csoportmér
kőzéseket a BSzKRT sportutcai te
lepén levő csarnokban rendezik
meg. A január 30. és S j.i mérkő
zés színhelye még nincsen véglege
sen megállapítva. Ezt előrelátható
lag belsőbb városrészben rendezik 
majd meg.

• Virágú Gyula, az FTC ökölvívó- 
szakosztályának fiatal és agilis tit
kára Szilveszterkor tartotta eljegy
zését Molnár Kató úrleánnyal.

Német ököl vívók Dán iában. A 
februárt kopenkágni mérkőzés előtt 
nem lesz érdektelen, ha figyelmün
ket a dán ökölvívók felé fordítjuk.

* Karácsonykor Németország külön
böző városaiból válogatott négy ököl
vívó szerepelt Kopenkúgában a Box- 
cltib Hornod versenyén. A négy 
versenyző közül kettő győzött. A 
cbemnitai Badstübner még hozzá 
kiütéssel! Ellenfele a dán kisnehéz- 
súlyú bajnok, Halfdan Nielsen volt, 
akit a második menetben kiütött. 
Ennek következménye pedig az volt, 
hogy Nielsont azonnal kirakták ab
ból a válogatott csapatból, amely 
jannár 8-én a németek ellen a kö
telek közé lép. A berlini Gennat, 
ugyancsak kisnehézsúlyban- ponto
zással győzött Jürgen Petersen el
len, Klemp Drezda és Iáit ke Berlin 
ellenben súlyos vereséget szenvedett 
a dán légsúlvú bajnoktól. DhHstlno 
Christensentől, illetve André Niel-
NnMl. ' á :

Figyelmeztetés utón kiüti a bírót.
Ritka eset történt az elmúlt vasár
nap az egyik londoni professzionista 
ökölvivómérkőzésen. Jack Hyams lő 
mentes küzdelemben Selwyn Davies- 
sel mérkőzött. A 9-ik menetig semmi 
rendellenessé a sem történt. A vezető- 
bíró, aki ottani szokás szerint kí
vülről figyeli a küzdő feleket, ek
kor a szárítóba lépett, hogy a kér 
ellenfelet gyakori fogásért figyel
meztesse. Mikor o következő menetet 
jelző góngütés elhangzott, a bíró 
még a szőrit óban volt. Jack Hyams 
ebben a pillanatban megfordult és 
jobbkezes horoggal ügy vágta átlón 
a bírót, hogy az a földre rogyott, 
Hyamsot azonnal diszkvaXifiháltá'k. 
Mikor a bíró, Darby magához tért, 
Hyams azonnal bocsánatot kért tőle, 
mondván. Hogy fejét teljesen elve
szítette és nem tudta, kit üt m’-g. 
A bíró a Mmaayarázkodást elfogad
ón, mire az ellenfelek jövő vasár
napra revánsmérközésben állapodtak 
meg!

Hoehmann nem megy Bécsire. Je
lentettük, hogy Hochmannt a bé
csiek jannár 6-ra mérkőzésre hív
ták meg. Időközben kisült, hogy 
Hochmannak nem tudnak ezen a 
napon súlyban levő ellenfelét adni, 
így a tegnapi nap folyamán a meg
hívást későbbi időpontra halasztot
ták el. Ellenben ugyanezen a napon 
két magyar ökölvívó mégis csak 
mérkőzik majd Béesben. Az egyik 
Egri lesz, aki az egyik osztrák 
fijoreeal. Peutseh-al csap össze. A 
másik előreláthatólag a nehézsúlyú 
Oozson.ri lesz. aki viszont a veterán 
sorba számít ható K ralissal kerül 
szembe.

Alapszabály-módosítás készül a
MÖSz-hen. A szövetségi alapszabá
lyok úgy intézkednek, hogy az el
nök mellett két társelnöki tisztség 
is van. Az alapszabálynak ezt a 
pontját szeretné a BTC megváltoz
tatni. Beadványában, amelyet az el
múlt rendkívüli tanácsülés előtt 
adott át' a főtitkárnak, azt a javas
latot teszi a BTO, hogy a társelnö
kök számát emeljék fel háromra. 
Miután a beadvány az összes alaki 
kellékeknek megfelel, azt a januári 
közgyűlést előkészítő tanácsülés elé 
terjesztik, amely azt minden bizony- 
nyál a közgyűlés elé fogja utalni. 
Ha a közgyűlés ezt a javaslatot el
fogadja akkor erre a tisztségre bír 
szerint Tatieh Péter dr.-t jelölik 
majd.

Szamosi (Stoller) az NSC-be kérte 
átigazolását. A tanács rnulthavi ülé
sén tudvalevőleg úgy határozott, 
hogy a működésűkben szünetet tar
tó MTK és DTE, versenyzői azon
nali hatállyal átigazolhatok. Az első 
fecske alig pür nap múlva jelentke
zett. Szamosi, az L’TE jóképességű 
könnyűsúlyú versenyzője szerdán az 
NSO részére kérte átigazolását: 
Szamosi már a kora tavaszi hóna
pok óta — mióta az TJTE ökölvívó- 
szakosztálya működését beszüntette 
— az NSC-be járt le edzésre, úgy
hogy átigazolási kérelme jóformán 
fel sem tűnt! már.

Váryt, akit; a. szövetség null tesz
ten din berlini professzionista próba- 
mérkőzése miatt nem amatőrré nyil
vánított, a MAC töröite tagjai so
rából.

Lichtneckert András vezérkari ez
redes lemondott a Bírák Bizottságá
ban viselt tagságáról s állítólag az 8 
lemondását Pillér György lemondása 
fogja követni. Kétségtelen, hogy ez a 
lemondás és Pillér lemondása össze 
függésben van a MAC magatartásá
val, melyet a BB - vei szemben elfog
lal. Lichtneckert lemondásával nagy 
veszteség érte a Bírák Bizottságát, 
mert Lichtneckert az utóbbi években 
a vívósportnak egyik legkeményebb 
harcosa és legértékesebb koponyája 
volt- Lichtneckert mérsékelt, meg
fontolt és mindenekfölött tárgyilagos 
politikájával a magyar és a nemzet
közi vívóélet vezéralakja, akinek az 
űj szabályok kidolgozásában és a ma
gyaroknak a FIE-nél elért előkelő sze
repjátékában oroszlánrésze van s a 
BB megteremtése is nagy részben az 
6 nevéhez fűződik. Lemondása súlyos 
vesztesége a Bírák Bizottságának. 
Lichtneckert azzal, hogy a bíráskodási 
ügyektől egyelőre megvált, nem vált 
meg a szövetség egyéb működési kií
rótól s a szövetség vezetőségével a 
legnagyobb összhangban van. Azok a 
következtetések, amelyeket lemondá
sával kapcsolatban egyesek levontak, 
elhamarkodottak, mert Lichtneckert 
továbbra is intézni fogja a külföldi 
politikai ügyeket, illetve minden ed
digi működési körét megtartja, csupán 
a BB-ben nem működik tovább. A 
BB most Lichtneckert lemondása 
után s esetleg Pillér lemondása után 
póttagokat fog behívni. A következő 
póttagok sorrendben: Rozgonyi,
Uhlyari'k és Garay.

Fejlődhet-e a wí¥ás1*
Honnan várhatjuk a felfrissülést — V eszé ly es - 
íe li-e  a v ívás feiídüfeSét a gtárbalozás felem ő - 
ség én ek  csök k en ése  — Páiha, é s  sportvívás

— Sápit tudósítónktól —

Franciaországban néhány évtized
del ezelőtt a vívást éppen olyan nem-! 
zeli sportnak tekintették, mint'ahogy 
mi a kardvívást magyar nemzeti 
sportnak valljuk. S valóban a fran
ciáknak erre joguk is volt, mert év
századokon keresztül sehol olyan 
kultuszt nem űztek a vívásból, mint 
éppen a gallok földjén, Irodalmuk
ban is éppen elég helyet foglalnak 
el a karddal hadakozó hősök, ami
ből könnyen következtethetünk árra, 
hogy a vívás mennyire beim élt a 
franciák szívében, S a. világszerte is
mert gall személyi bátorság „glpire” - 
ja el sem volt képzelhető kard nél
kül. Persze azt szükséges tudni, 
hogy

amit ők kardnak hívtak, az a • 
mai. épéenek . felel meg a — 

sportban.
Nos, Franciaországban a vívás hívei 
évek óta kiáltanak segítségért a 
világba s számtalan eszközzel igye
keznek a kétségtelenül hanyatló vívó- 
sportot megmenteni. Érzik, hogy 
csúszik ki kezükből a vezetés már tőr
ben és épceben is. Az olaszok hangya- 
szorgalommal, nagy lelkesedéssel, és 
még több rátermettséggel hódítják el 
előlük a teret lépésről lépésre. De

talán Olaszországon és Magyar- 
országon kívül sehol a világon 
nem fejlődik a vívás, illetve 
mindenütt hanyatlik s e két 
országban sem tart arányt a 
fejlődés egyéb sportok haladá

sával.
Akik a megállás, illetve vissza

maradás okát keresik, azok sok min
dent felhoztak már magyarázatul s 
ha már semmit sem tudnak segítség* 
képpan kieszelni, akkor kimondják a 
halálos utolsó szót, hogy a vívás 
össze van kötve a párbajokkal es 
mivel ma meglehetősen eltolódik a ! 
társadalom felfogása a lovaglás 
elégtétel eszméjétől; a vívás jelentő
sége is szükségszerűen kisebbedéi'. 
Kétségtelen, hogy a nyugati államok
ban, de nálunk is lassanként távo
lodik a társadalom a lovaglás, elég
tétel eszméjétől. Ez azonban nem | 
szabad, hegy okként szolgáljon a 
vívás visszafejlődésében. Nem tagad
ható, hogy

a párbajok sok vivőt adtak a 
sportnak, azonban korántsem a 
legjobbakat és a párbaj koránt
sem az egyetlen tápláló forrása 

volt ennek a sportnak.
És nem is lenne szabad ennek így 
lenni. Nem. észszerű, tehát Francia- 
országban sem és másutt sem bele
nyugodni abba, hogy a vívás szer
vesen összefügg a párbajokkal és 
egyik hanyatlása magával hozza a 
másikét. Mert legyünk , tisztában 
vele, hogy

a vívás önálló sport, aminek 
semmi, vagy legalább nagyon 

kevés köze van a párbajhoz.
Kétségtelen, hogy eredete addig ve
zethető vissza, de ma már alig fűzik 
össze szálak. Legfeljebb, hogy

eszköze közös,
A vívás szép kombinatív testedző 
játék, éppen olyan, mint a többi 
küzdősport, sőt annyival izgalma
sabb a sportolónak, hogy közelharc
ban sokkal többet kell beleadni, mint 
más sportban és éppen ennél a közel
harc tulajdonságánál fogva a vívás 
nagyon nehéz.

Nehezen és csak nagy munká
val elsajátítható technikát köve
tel és mikor ez a technika már 
fejlett, talán kifogástalan, —- 
akkor a vívó — még nem tud 

semmit.
Mert a küzdelmet megtanulni, az 
ellenfél ezer csínját kiismerni és 
hibáit felfedezni s a pillanat tört
része alatt gyümölcsöztetni: ez újabb 
és sokkal nehezebb lecke. Hány 
pompás technikájú vívó van a . vilá
gon, aki nem képes komoly ered
ményt elérni, mert tényleg nem is 
tud vívni, csupán a vívás technikáját 
tudja. Tehát aztán kezdődik az igazi 
vívás. A küzdelem, ahol az idegek és 
az értelem a testtel, a megedjett 
karral, lábbal egyértékű munkát 
végez, Kombinatív, ahol a testileg 
gyengébb is fölénnyel győzhet.

Éppen ebben a kombmációlehc- 
tőségben rejlik a vívás nagy 

értéke.
Ezzel magyarázható; hogy a vívást 
abbahagyni talán senki sem képes, 
mert aki beletanult a küzdelem iz
galmaiba és örömeibe, annak ez 
szenvedélye lesz, mint a kártyásnak 
a hazárdjáték.

S éppen ez a kombikat tv sajátsága 
adja meg a sportszerűségét a ;pár- 
ba jvívással szemben. Ott nem tsémit 
a kombináció s ha lehetne is páncél

bandázsok nélkül életre-halálra küz
deni, akkor sem lenne azonos a já
tékkal és akkor sem lenne azonos a 
sportvívással. Az emberi leiek, az 
emberi idegrendszer ezt kizárná. De 
a vívás szabályai is lehetetlenné te
szik ezt. A. sebzések — vívásban 
tusok — egyértékűsége teljesen szét
választja a vívás útját a párbaj
vívás űtjától.

Látjuk ezt onnan is, hogy
ha a sportvívó nagyritkán 
párbajozni kénytelen, éppen úgy 
tanulja mesterétől a párbaj- 

vívást, mint a kezdő,
mert alig veszi hasznát annak, amit 
hosszú éveken ál tanult. Talán csak 
a technikai részéből hasznosít vala
mit. A vívás igazi lényegének, a 
szemtől szembe való küzdelemnek, 
az agymunkának, az igazi sport- 
élvézetnek ehhez semmi köze. A vívás 
sorsa tehát nem kapcsolható a pár
baj Borsához. Fejlődnie kell akkor is, 
ha. senki sem fog többé éles karddal 
szembenézni. És fejlődni is fog, ha a 
helyes utat megtalálják azok, akik a 
vívás sorsán aggódnak. Tudjuk, 
hogy a vívás éppen izgalmas mivol
tánál fogva a közönségnek is ked
venc látványa s bár szakértelemmel 
reagasabbrendű módon élvezhető: 
annak, aki először látta is, élvezetet 
nyújt. Mert nagyon  is emberi tulaj
donság az, hogy szeretjük felebará
taink küzdelmét szemlélni. Pompás 
testedzés és sportélvezet csinálni, ha
talmas sportélvezet nézni, tehát

miért nem fejlődhetne T
Miért kell összekötni hanyatló dol
gokkal, mikor ahhoz csak külsőleg 
s nem tartalomban hasonlít?

Nem kell tehát megijedniük a 
franciáknak sem és másnak sem, aki 
félti a vívást 1 Mert a vívást jó ke
zekben, kellő szeretettel mindenütt 
nagyra lehet nevelni.

Örömmel látjuk, hogy újabban az 
Egyesült Államokban kezd fejlődni. 
Magyarok honosították meg s m? 
már a magyarok — sehol sincsenek 
az amerikai vívásban! S ennek 
örülnünk kell általános sport-szem
pontból. Az amerikai sportember 
szereti a sportot, szereti a kombat- 
táiis sportot cs az izgalmat s

a tengeren túl fogják újjáterem
teni a megái lőtt vívást.

P. Mto p  lii;szadik
ta te p s  győzelmét akarja 

fejteni a brüsszeli slx-dayea
— Saját tudósítónktól —

A „repülő hollandus"-t idei bal
sikerei meglehetősen elkedvtelenítet- 
ték. Piet már nem a régi, ragyogó, 
ellenállhatatlan six-day nagyság. 
Vesztett a fényéből. Megöregedett.

Páriában tudósítónknak alkalma 
volt vele beszélni. Átutazóban volt 
Brüsszel felé, ahol most 42-ik hat
naposát kívánja lefutni. Piet Van 
Kempen a Vei‘d‘Hiv-be hajtatott és 
ott mondta el nekünk a következő
ket;

— Hiába, az id,3 nem. múlik el 
nyomtalanul a fejem fölött. Azt 
hittem, bírom még az iramot, de, 
úgy látszik, mégsem megy. Tavaly 
a világ ranglistájának élére kerül
tem. megelőzve az ausztrál csillag 
Mac Mámorát. Mac Mámora vala
mikor lebirhatatlan volt. Mát Ké
nyes öregúr. Mesélik, mikor meg
hallotta, hogy lekerült ‘a ranglista 
é érol, olyan dvhhe jött, hogy tört- 
zúzott -mügét körül. Vájjon rám mi
kor jön majd ez az időt Mert eljön. 
Eddig nem hittem, de most már bi
zonyoson tudom. Ez a sors.

— Eddig J9 hatnapos versenyben
győztem. Most Brüsszelbe utazom. 
S ha törik, ha szakad, ott győzni 
fogok. A huszadik győzelem: kell 
nekem. Brit szélben eddig mindig 
veretlenül végeztem: még tartani
akarom a sort

— Mi az, hát igaz, hogy én nem 
rogyok fiatalt Hogy nem vagyok 
elég gyors! Hogy a hajt órádé szá
tokban hiányzik régi átütő erőm*! 
Hát nem igaz! Hát majd. én meg
mutatom, hogy a régi, félelmetes 
Piet vagyok! «

Már pereg a brüsszeli hatnapos 
filmje. Piet van Kempen öccsével 
állott starthoz. Ellenfele mind csupa 
enrőpahírű nagyság.

Fon Kempen este körelőnnyel re 
ze tett a mezőny előtt.

Van Kempen január 8-án már a 
dortmnndi hatnaposon ül nyeregbe. 
Társa Pynenburg lesz.

Azt mondják, ezt a versenyt la 
meg kell nyernie.

Az amerikai olimpiától 
ebből a szempont bői.

sokat várunk

l l |

mMSEB
Az, elmúlt vasárnap a Mezőtúri

AFC . asztal i-tenisz szakosztálya
Szarvas és Gyom a részt vétel ével jól 
elkerült aszta 1 i-teniszversenyt rétidé 
v.ett. Részletéé eredmények: Férfi-
egyes: 1. Piezkó Mezőtúr, 2. Gyuri
sán Szarvas, 3. Mezei Mezőtúr. — 
Férfipáros: L Galáth—Gyurisán
Szarvas, 2. Pulugor—Breucr II. 
Gyónta. — Csapavtérsenyben: 1. Me
zőtúr. 2. Szarvas, 3. Gyónta.

A Cegléd! MGYJS vasáruén rendez
te ezidei első áazíali-tönlszVorsenyót, 
amelynek csapatversenyében győzött 
a Kecskeméti SC együttese, 2. Nagy
kőrösi NŐVE, 3. C. MOV E A), i. C. 
MOVE B).

A Kassai AC január 6-ára nem
zetközi birkőzőversenyt tervez, mely
re több budapesti versenyzőt is 
meghív.

Lowell Bayles, a kiváló amerikai 
(detroiti) pilóta, aki nemrég meg
döntötte a gyorsasági világrekordot 
(458.200 kilométer-óra átlag), egy 
újabb sebességi rekordkísérlet alkal
mával lezuhant és meghalt.

Amerikai statisztika szerint ás 
Egyesült Államokban az 1931. év első 
felében 1606 repülőgépet gyártottak.

Miért szünetel a téli torna? Eddig,
ha: nem js volt más- -lehetőség,, leg
alább így adott módot a szövetség 
arra, hogy a versenyzők & téli holt
idényt testgyakorlással áthúzzák. 
Most ez a lehetőség sínesen megadva, 
a versenyzőket teljes tétlenségre utal
ták. Jé ez így? ___ _

Nemessf valtMlpMátsal 
beszáflilotlák a Szent István 

kórházba
— Saját tudósítónktól —

Nemesst, a PSE jeles verseny
zőjét vakbélgyulladásos tünetek
kel beszállították a Szent István 
kórházba. Az operáció, mint érte
sülünk, ma vagy holnap megtör
ténik s ha komplikáció nem lép 
közbe, az „izomherceg” már feb
ruárban ismét tréningbe állhat.

Nemess az elmúlt idény alatt 
sokat panaszkodott bélfájdalmak
ról. Mint most kitűnt, e jelenség 
vakbélirritáció volt, ami az or
szágúti ágyút sok esetben igen 
károsan befolyásolta teljesítőké
pességének teljes kifejtésében.

Az a meggyőződésünk, hogy az 
operáció után Nemess jobb lesz, 
mint valaha, ha kellő edzési lehe
tőségre tud majd szert tenni. Be
osztása ugyanis meglehetősen 
nagy elfoglaltsággal jár, de hijnni 
lehet, hogy a Postás SE ezúttal 
is mindent elkövet, hogy legjobb 
országúti versenyzőnknek kellő 
tréningalkalmat biztosítson.

Az MKSz déli kerülete ma tartja 
közgyűlését Szegeden. A szövetség 
elnökségét Hauser Simon képviseli 
Mauser hosszú ideig távol tartotta 
magát a szövetségi élettol. L’gy lát
szik azzal, hogy most újra alkalmi 
megbízatást vállalt, csendes megegye
zés jött létre közötte és a szövetség 
között, ami sejtetni engedi, hogy az 
ex-társelnök jövőre ismét megbízatást 
vállal az elnökségben, Hauser a ma 
gyár kerékpáros életben jelentős te
vékeny.Ágút fejtett ki. Különösen a 
vidék szervezése körül szerzett érdé 
meket.

Pénteken összeül a szövetség tani 
csa. — a közgyűlés előtt ebben az ósz- 
szetételében immár utoljára. Az ülés 
tárgysorozatán a közgyűlés előkészí
tése szerepel.

Vissza a Ceylonba?... Az MKSz. 
hír szerint., azzal a tervvel fog.a’ko- 
zik* \ ogy a tél folyamán bizo* .-ági 
ülések a Ceylon-kávéházban tartja. 
Pír szerint a tüzelőanyag-megtakart- 
tás a legfőbb indok Más felfogás azt 
mondja: barátságosabb a kávéhúz 
punt f rideg hivatali helyiség... Jó, 
jó, de kinek lesz pénze fekete.e?
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a E E B D S f e
Mit haliunk  

a jövő héten?
Vasárnap: 9 ó.: Újsághírek, koz

metika. — 10 ó.: Református isten
tisztelet. — 11 ó.: Egyházi zene és 
ezeutbeszéd. — Majd: Operaházi ze 
nekar (közr.: Bársony Bóra). — 2 ö., 
Gramofon. — 3 ó.: Eöldmívelésügyi 
előadás. 3.15 ó .:  Rádió szabad
egyetem. — 5 ó.: Székesfővárosi ze
nekar. — 7.15 ó.; „Érik a búzaka- 
iász“. Vígjáték 3 felv.. Irta: Ujházy 
György. Rendem: Kiss Ferenc. —
Majd: Cigányzene. — 10 ó.: Hang 
verseny (Kovács István és Kernács 
Pál). — Vtana: Cigányzene.

Hétfő: 9.15 ó .:  Katonazeue. — 12.05 
6.: Hangverseny. — i ó.: Asszonyok 
tanácsadója. — 5 ó .:  Benke Tibor
előadása. — 5.30 ó .:  Tánczene. —
6.15 ó .:  Német nyelvoktatás. — 7.15 
ó.: Cigányezene. — 8.20 ó.: Andersen 
Felicia előadóestje. — 8.50 ó.: Ope
raházi zenekar. —■ 1030 ó.: Gramo
fon.

Kedd: 9.15 ó.: Szalonzene. — 12.03 
6.: Gramofon. — 5 ó.: Novella (Kom
játhy Aladár). — 530 ó.: Operett
részletek (zenekar). — 0.30 ó .: Fran
cia nyelvoktatás. — 7 ö.: Orgona
hangverseny a Szegedi Fogadalmi 
Templomból. — 8.35 ó .: Radó József 
és Vasa Henrik szerzői estje (Tóth 
Erzsi és Kalmár Pál). — Majd: 
Cigányzene. — Közben, 10.15 ó .:
Wimpffen Iván báró francianyelvű 
előadása.

Szerda: 9 ó .:  Hírek. — 10 ó .: Egy
házi zene és szentbeszéd. — 11.15 ó .: 
Görögkatholikus istentisztelet. — 
Majd: Operaházi zenekar. 2 ó.: Gra
mofon. — 3.15 ó .:  Meseóra. — 1.20 ó .: 
Cigányzene. — 5.30 ó.: Ifj. Gonda
Béla előadása. — 6 ó.: Zenekari
hangverseny. — 7.20 6.: Bevilaqua-
Borsódy Béla dr. előadása (közr.: 
Welser Tibor, Kazaesay Tibor és 
Arkossy Vilmos). — 8-30 6 .: Hoór
Tempis Erzsébet hangversenye.
9 6.: Bartók Béla hangversenye. — 
Majd: Esti zene (Kalmár Pál). 

Csütörtök: 9.15 ó .:  Házikvintett.
12.05 ó . :  Cigányzene. — 4.10 6.: No
vella (Dénes Gizella). — 5 6 .: Föld- 
nevelésügyi előadás. — 5.30 ó.: Más 
félóra könnyűzene. — 7 6.: Angol
nyelvoktatás. — 7.20 6 .: Az Opera- 
ház előadásának (Halévy: A zsidó
nő) közvetítése. — Utána: Cigány
zene. '

Péntek: 9.15 6 .: Hangverseny. —
12.05 ó .:  Stepat-zenekar. — 1 ó .: Di-
vattudósítás. —- 5 ó .:  Lohr Ferenc 
előadása. — 5.35 ó.: Szalónzene. —
6.15 6 .: Gyorsíró-tan folyam. — 7.15
6.: Férfikar. — 8 6.: Külügyi ne
gyedóra. — 8.20 6 .: Gramofon.
8.15 ó .:  A Budapesti Hangverseny-
zenekar hangversenye. — Majd: Ci
gányzene.

Szombat: 9.15 6 .: Postászene.
12.05 6 .: Szalónzene. — 1 6 .: Játszó-
óra. — 5 d.: Irásverseny. — 5.30 6.: 
Citerahangverseny. — 0.30 6 .: Rádió 
amatőrposta. — 7 6 .: Vidám műso
ros est közvetítése. — 9.20 6 .: Tánc 
zene. — 10.30 ó .:  Szalonzene.

dús, madárdal. (Szabó Lujza.) 11.
Hetényi—Heideiberg: Riadó. (Feke
te Pál.) 12. Lavotta: Szerenád a 
Tisza-ház előtt (tárogató: Dandás
Gyula). 13. Gergeiyffy: Ne mondja 
senkinek. (Sebő Miklós.) 14. Kodály: 
Rákóczi kesergője. (Székelyhidy Fe
renc dr.) 15. Winteler: Kis utcátok 
csupa illat. (Sebő Miklós.) 16. Stolz 
—Mihályi: Sárbog-árd, Dombóvár.
(Szedő Miklós.) 17. Berlioz: Rákóczi- 
induló. — 3.30 ó.: Ifjúsági előadás. 
„Hóember” . Irta: Kosáryné Réz 
Lola. Felolvassa özv. Szimon István 
né Réz Mária. — 4.15 ó.: Szál ón- 
zenekari hangverseny. Karnagy: 
Bertha István. 1. Szirmai Albert: 
Táncos huszárok, nyitány. 2. Lavot
ta Rezső: a) Románc; b) Gavott; 
c) Koncert-mazurka. 3. a) Kacsúh: 
Rá-kóczi megtérése; b) Poldini: Ró
zsák. 4. Siklós Albert: Valse Alice. 
5. dr. Haász Richárd: Echoos of 
Life, melódia (hangszerelte Bertha 
István). 6. Szirmai Albert: Keringő 
a „Gróf Rinaldó” c. operettből. 7. 
L'semann Mihály: a) Közzene a
„Miss Amerika” c. operettből (hang
szerelte Bertha István); b) Köszö
nöm, hogy imádott, keringő a „Hyp- 
polit, a lakáj” c. hangosfilmből. 8. 
Liszt Ferenc: VI. magyar rapszódia. 
— 5.30 ó.: „Két történet”. Irta és 
felolvassa: Kosztolányi Dezső. — 6 
ó.: Bura Sándor és cigányzenekará
nak hangversenye. — 7 ó.: „Japánj 
pillanatképek”. Watanabe—Metzger
Nándor előadása. — 7.30 ó.: Ope
rettrészletek. A m. kir. Operaház 
tagjaiból alakult zenekar hangverse
nye. Karnagy: Polgár Tibor. Köz
reműködik: Kármán Gizi és Laurisin 
Lajos. 1. Strauss János: Cigánybá
ró, nyitány. 2. Strauss János: Ci
gánybáró, Barinkay belépője. (Lauri
sin Lajos.) 3. Strauss Oszkár: Va
rázskeringő, intermezzo. 4. Lehár: 
Éva-keringő. (Kármán Gizi.) 5. Kál

mán Imre: Marica grófnő „Hej, ci
gány” . 6. Lehár: A mosoly országa, 
duett. (Kármán Gizi és Laurisin 
Lajos.) 7. Weinberger: Romantikus 
asszonyok, keringő. 8. Kálmán: Cir
kuszhercegnő „Egy drága szempár” . 
(Laurisin Lajos.) 9. Lehár: Paganini- 
keringő. (Kármán Gizi.) 10. Márkus 
—Martos: a) Katica „Elmegy a
madár” (Laurisin Lajos); b) „Éj, 
éj, bűbájos éj” . (Kármán Gizi.) 11. 
Fali Dollárkirálynő, keringő. 12. 
Nagyitól Béla: Asszonykám „Kislány, 
hallod-e a muzsikát” . (Kármán Gizi 
és Laurisin Lajos.) 13. Lehár: A
háromnejű férj, induló. — 9.15 ó.: 
Zongora-hegedű szonáták Nagy Géza 
és Koncz János előadásában. 1. Mo
zart: Szonáta e-moll: Allegro, Tempó 
di Minuetto. 2. Mozart: Szonáta C- 
dur: Allegro vivace, Andante soste- 
nuto, Allegro. 3. Caesar Francit: Szo
náta A-dur: Allegretto ben moderato 
Allegro, Recitativo fantasia, Alleg
retto poco mosso. — Majd: Magyar! 
Imre és cigányzenekarának muzsi
kája.

Szombat, január 2.
9.15 ó.: A m. kir. államrendőrségj 

zenekar hangversenye. Karnagy Szöi- 
lőssy Ferenc. — 12.05 ó.: Á rádió
házikvintettjének hangversenye.
4 ó.: Játszóéra. Harsányt Gizi elő
adása. — 5 ő.: A Szociális Misszió- 
társulat előadása. Farkas Edit ala
pító főnökasszony: „Missziós üzene 
tek” . — 5.30 ő.: Másfél óra könnyű 
zene. Zenekari hangverseny. Kar
nagy: Berg Ottó. — 7 ő.: Mit üzen 
a rádió. Művészek és előadók rádió- 
gramjaá a hallgatósághoz. — 8 ó.. 
Operettelőadás a Fővárosi Operett- 
színházból. „Maya” . Operett 3 felvo
násban és 12 képben. Irta: Harmath 
Imre. Zenéjét szerezte Fényes Sza
bolcs. — Majd: Farkas Jenő és ci- 
gányzenekarának muzsikája.

M U S O J V .
Péntek, január 1.

Budapest 23 kw, 550.5 m: 9 6.:
Hírek. — 10 ó.: Egyházi zene és 
szentbeszéd a belvárosi plébánia- 
templomból. Szentbeszédet mond P. 
Bangha Béla. — 11,15 ó.: Görögka
tolikus istentisztelet a Szegényház- 
téri gör. kát. magyar plébániatemp
lomból. A szentbeszédet tartja Melles 
Emil.—  Majd: A m. kir. Operaház 
tagjaiból alakult zenekar hangverse
nye. Karnagy: Berg Ottó. Közremű
ködik ifj. Toronyi Gyula. 1. Glinka 
Életem a cárért, nyitány. 2. Bizet: 
Ária a „Gyöngyhalászok” c. operá
ból. (Toronyi Gyula.) 3. Sibelius 
Valse triste. 4. Massenet: Ária a 
„Manón” e. operából, (ifj. Toronyi 
Gyula.) 5. Schubert—Dohnányi: Mo- 
ments musicales. 6. Puccini: Ária a 
„Bohémélet” c. operábóL (ifj. Toro
nyi Gyula.) 7. Bizet: Carmen, balett
zene. E hangverseny szünetében: 
„Rádiókrónika” . Elmondja: Papp
Jenő. — 2 6.: Gramofonhangverseny.
1. Erkel: Hunyadi László, nyitány.
2. Dankó: Nagy Bercsényi Miklós...
(tárogató: Dandas Gyula). 3. Jacobl 
—Bródy: Leányvásár, duett. (Szabó 
Lujza és Szedő Miklós.) 4. Erkel: 
Hunyadi-induló. 5. Lavotta: Mezei 
bokréta. (Nagy Margit.) 6. Liszt 
Ferenc: II. magyar rapszódia. 7.
Móra—Kulinyi: Darutollas magyar
induló. (Sebő Mklós.) 8. Kesóh: 
Részletek a ,János v:téz”-ből. (Sze
dő Miklós és Cselényi József.) 9. 
Hubay: Osárdajelenet. (Hubay Je-

Dolgfavégezellciilsl, izgalmas 
jelenetek titán ért véget 
a KMAC szerdal „zári4* 

sportbizottsági ülése
A TTC-é lesz a gaggerh egy i versesiv — A KMAC 
az átigazolási szabály erőszakos félrem agya* 

rázásáva l m egbénította az bTC m űködését
— Saját tudósítónktól

A  KMAC által szerda estére j egyesületbe lépni kívánó verseny-
öszehívott zárt sportbizottsági | zőnek minden év július végéig kell
ülés mindenben igazolta azokat, 
akik rendszerváltozást sürgetnek a 
magyar motorsport vezetésében. 
Közelharcok, személyeskedő táma
dások és ellentámadások hangzot
tak el az alkotó munka helyett, 
bizonyítva, hogy ha a jelenlegi 
rendszert nem váltja fel más, úgy 
a magyar motorsport napjai meg 
vannak számlálva. A napirenden 
levő kérdésekben dönteni nem tud
tak, a remélt kiengesztelődés he
lyett

szándékát bejelentenie a főható
ságnak, mely esetben a következő 
év kezdetével már új egyesülete 
színeiben versenyezhet. Aki a ha
táridőt elmulasztja, annak egy 
egész évet kell még eltöltenie régi 
egyesületében és az ú j színekben 
csak egy év múlva szerepelhet, ha

csak régi klubja előbb ki nem 
adja. Ugyanakkor azt is kimon
dotta a szabály, hogy egyesületen 
kívüliek nem vehetnek részt a ver
senyeken.

A KMAC a szerdai ülésen egé
szen egyéni magyarázatát adta a 
szabálynak, amikor azt úgy értel
mezte, hogy

az egyesületét cserélő ver
senyzőnek egy teljes évig 
nem lehet versenyen indul

nia,
szóval az előírt egy évet még csak 
nem is régi egyesülete színeiben, 
hanem teljes tétlenségben kel! el
töltenie. A KMAC különös sza- 
bálymagyarázata természetesen 
azzal jár, hogy az FTC-be be
lépett, de oda át nem igazolt ver
senyzők teljes egy évig tétlenségre 
vannak kárhoztatva, ilyen körül
mények között az FTC természe
tesen működni képtelen,

az FTC motorosztályának az 
ülésen résztvevő elnöke kény
telen is volt kijelenteni, hogy 
a KMAC szabálymagyará
zata következtében eláll az 
összes bejelentett versenyei

től.
A KMAC különös szabálymagya

rázata —  mellyel a hozzá eddig 
hű egyesületet létalapjaiban in
gatta meg — érthetetlen. Annak
idején szó sem volt erről, amit kü
lönben megerősített Petrovüs Vi
dor is, akihez ebben az irányban 
kérdést intéztünk. A szabály meg
születésekor Petrovits intézte a 
KMAC sportügyeit, így nála hiva 
tottabb nincsen a kérdés eldönté
sére. Petrovits határozottan ki 
jelentette, hogy

egyévi tilalmi időről a külön
ben hivatalosan közre nem 
adott és a KMAC hivatalos 
lapjában nem is ismertetett 

szabályban szó nem volt 
és ilyen törekvések ellen annak
idején mint a KMAC sportügyei 
nek vezetője, fel is szólalt, meg 
magyarázva, hogy a motorsport
ban átigazolási tilalmi időket meg
szabni lehetetlen.

A KMAC furcsa döntésébe 
megnyugodni azonban nem lehet, 
de —  nem is kell. Rövidesen tető 
alá kerül az alkotmányos elveken 
épülő sportfőhatóság, melynek fel 
adata lesz az ilyen vitás kérdések
ben dönteni. Addig azonban dúlni 
fog továbbra is a harc a , M ■ C-t-,: n 
szigorúan zárt ajtók mögött, ami 
nek kárát senki más nem látja, 
mint a motorsport. De a harcok 
nak legalább annyi az eredmé
nyük, hogy napról-napra több 
egyesület látja tisztán, hogy a si
keres munka és zavartalan fejlő
dés érdekében függetlenítenie kel 
magát a KMAC-tól és szükség van 
egy közös, érdektelen felsőbb fó 
rumra.

Elkészült Szőke Szakállnak az új 
filmje; „Az ismeretlen vendég”. 
Partnerei közül a következők neve
zetesebbek: Lucie Englisch, Hans
Brausewetter, Oscar Simia.

Filmszínházak m űsora
BELV4KOSI (Irány! o fi T.« í

29. (Előadás: 5, negyed 8, negyed
fél 10. Újév és vas.: fél 4, 5, 6, negye 
8, negyed 9, fél 10. Szerelem egy é 
szakán át (Hans A Schlettov. 
Nyolc nap boldogság (Dina Grall 
Georg Alexander). —- Hangos híradó 

BODOUKAF (V ili Józntif körút f»S. X 
38—4—76.) Előadás: fél 5, 7, 9. Szornb.: 
fél 4, háromn 6, háromn. 8, 10. Újév 
és vas.: 2, 4, 6, 8,10. Nagyvárosi fények 
(Chaplin). — Titkos légió (Ken May- 
nard). - d

BUDAI APOI.LO III.. Széna tér T :  51 
-5-00.1: Előadás: lé! 5. 7. fél 10 Vas.: 
fél 3. háromn 5 negyod 8. háromn 10. 
Nagy városi fények. (Chaplin nagy- 
filmje.) — Csempéczdiktátor (dráma).— Híradó.

l ’ APITOI. (VII Baross tér Jegyrende
lés: 34-3 -37 (Előadás- 4, fi, 8. 10 Vas. 
2-kor is. Buster, a Casanova (németül 
beszélő vígj.). — Flyppi a fegyházban
(triikkfilm).

CHICAGO (VII . István ét 39. T.: 32—1
75.): Előadás:^ 5, fél 8, 10. Ünnep, vas.; 
3-tól: Hortobágy (magyar tárgyú film, 
magyar és német beszéddel, Verebes, 
Mindszenthy). — Stan és Fan. a muzsi
kus lelkek.

COKSO !IV . Váci utca 0 T.i 87 4 03.)
Előadás: 4, 6, 8, 10. Hangos Híradók. 
— Dolly Haas és Lucy Mannheim fő
szereplésével: A bál (vígj.).

IU5CSI (VI.. Teréz kőról 38. T.: 21- -  - 
43. 25 9 -  58, 14 -8 05.1: Előad.: 4. h, 8. 
10. Vas., ünnep: 2-kor is. Hangos hír
adók. — A borneoi maharadzsa (A 
pompa, a szerelem és izgalmak film
je.) — Burleszkck.

kettős erővel lángolt fel a 
harc,

mely a KMAC-ra nézve azzal 
kellemetlen „eredménnyel”  is járt, 
hogy

elidegenítette magától az 
FTC  motorszakosztályát, me
lyet a KMAC erőszakos sza
bálymagyarázata életlehető

ségében bénított meg,
A KMAC ellenséges magatartása 
után igen csodálkoznánk azon 
ugyanig, ha az FTC motorosztálya 
továbbra is a KMAC érdekeit 
istápolná, inkább az a valószínű, 
hogy tisztán látva a helyzetet, 
azok sorába áll, akik az alkotmá
nyos szövetség rendszerét sür
getik.

Az ülés
első pontja a guggerhegyi verseny 
odaítélése volt a két igényt be
jelentő egyesület az FTC és a 
TTC között. A  KMAC a szerzett 
jogok figyelembevételével a TTC- 
nek ítélte  oda, helyesebben a TTC- 
nek ígérte  oda a versenyt, de a 
végső döntést a legközelebbi ülés
nek tartotta fenn.

A nagy csata az átigazolási 
szabály körül tört ki.

A  KM AC annakidején valószínű
leg a Hungária működésének meg
nehezítése céljából erőszakos át
igazolási szabályt fogadtatott el

A pesti Liliom német mostohát estvére
— Saját tudósítónktól —

A  Szilveszter estéjén bemutatott 
német beszélőfilm magyar kereszt
apja nyilván szereti a szentimentális 
regényeket, azért adta Jenny Jugo és 
Max Hansen filmjének a „Leányhü- 
ség”  címet. Hát igaz, ami igaz, a kis 
munkanélküli hölgy megható módon 
ragaszkodik a berlini utcáknak mulat
ságosan szélhámoskodó csavargójá-

SZÍNHÁZ
Mai m űsor

az egye?illetékkel. Ennek a sza-  ̂
so.) Í0. Hubay; A démonai Lege- l.álynak az a lényege, hogy az új i "  hardú

f

OPERAHAZ: (fél 8) János vitéz.
NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Légy Jó

mindhalálig (A).
KAMARASZÍNHÁZ: (háromn. 8) Poreel- 

Ián.
VÍGSZÍNHÁZ: (8) Evelyn.
MAGYAR SZÍNHÁZ: (fél 4, 8) Csókpro

fesszor
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) A  toroekó!

menyasszony.
KIRALYSZINHÁZ: (3, 8) A „F ehér I«“ .
FŐV. OPEKETTSZINHAZ: (84 Maya.
IFJ SZÍNHÁZ: (8) Boldogok haza.
VÁROSI SZÍNHÁZ: (3, fél 8) D, n.: Az 

Iglói diákok. Este: Drótostót.
ANDRASSYliT 1 SZÍNHÁZ: (4, 9) Az

igazi asszony.
BETHLENTÉRl SZÍNPAD: (6, 9) Drótos 

tót.
KOMIKUSOK KABARÉJA: (fél 5, lel 9) 

Vidám műsor
ROYAL ORFEUM: (3 6, 9) UJ müso-
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 5, fél 4) UJ 

műsor.
STEINHARDT SZÍNPAD: (fél 9) Steln

hoz, de azért a filmben inkább ennek 
a füttyöskedvű, kutyás, öregasszo
nyokat pumpoló, tagadhatatlanul ro
konszenves csibésznek vidám, szomorú 
és néha izgalmas élete a legérdeke
sebb. Ez a berlini Max mostoha
testvére a pesti Liliomnak. Hát tér
mészetesen nem Molnár Ferenc volt 
a szülőapja, de azért az ő életéből
sem hiányzik egy kis líra, egy kis 
tragédia, egy kis szimbólum.

Egyébként nem nagy film, de aki 
megnézte, nem sajnálta a rápazarolt 
másfél órát. Különösen, mert Max 
Hansen sokkal jobban játszotta a ber
lini Liliomot, mint bármelyik eddigi 
filmszerepét. Ottó Wallburg termé
szetesen kitűnő. Willy Schur nevét 
feljegyeztük a noteszunkba a jók 
közé. Jenny Jugot nem kritizáljuk. 
Nemrégen úgyis öngyilkossági kísér
letet követett e l .

Itt aztán lehet nevetni, — négy 
komikus egy filmben. Az egyik 
berlini filmgyár most fejezte be 
Amold és Bach ismert vígjátékának 
felvételeit. Címe: „Hurrá, apa va
gyok”. A következő komikusok ját
szana!: a filmben: Ralph Arthur
Róbert-, Georg Alexander, Fritz 
Schulz és Max Adalbert. A női fő
szerepekben Ida Wiift és Lucic 
Englisch mutatkozik be. A film

ELIT (V.. Lipót kőrút 18 T.: I«-1 -51.R
Előadás: 3, háromn. 5, fél 7, negyed 9.

Kipróbálom az uramat. (Szőke Sza
kai! vígjátéka.) — Légy okos légy (bo
hózat,). — Híradó.

I- ÉSZ EK (VIII., József kőrút 70. T.i 46—
6-40.): Előadás: fél 4, fél 6, háromn. 8, 
háromn 10. Csütörtök: fél 5, fél 7, fél 
9. Üunep, vas.* fél 3, négy. 5, háromul* 
8, háromn. 10. Ünnep és vas. d. e.s 
burleszkmatiné. — A 4 renegát. (Noah 
Berry, Warner Baxter, Mirna Loy.) 
— Hangos híradó. — Miki.

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ Kossuth Lajos-
utca 18. T. 895-43, 897-07.): 5, negyed 8, 
VjIO V a - . szomh. fir,nap 4 (i, 8. 10.
Exfcleség. (Norma Shearer filmje a mai 
házasság problémájáról ) — Híradók.

IMPER1AL (VII.. Dembinszky utca £* 
Aréna út sarok T.: 32 8 90.1- Előadási 
5-től, vas. fél 3-tól folyt. Katonák a 
strandon (Fritz Schulz). — Titkos légió 
(Kon Maynard) Ma d e.: burleszk.

JOZSEFVA1COSI (Kálvária tói 6. T.: 34 -
6—44). Előadás csüt.: fél 5, 7, 9. Uiév 
és vasárnap: 2, 4, 6, 8, 10. Nagyvárosi 
fények (Chaplin). — Titkos légió (Kon
Maynard).

KAMARA (VII., Dohány u 42—44. Tel.l
44—0—27). Előadás: 6. 8, 10. Vas. és 
ünnepnap: 2-kor is Hangos híradók. 
— A bál (Dolly Haas és Lucy Mann- 
helra vígjátékai — Kína.

H  DOVIKA (IX Dllói ni 101.) Előadási 
I®- Vas.t 3-től fo ly tTrader Horn.

NFP  ̂ iVáci út 76 T.t 92 6 80.1 Hétk.i
5-től, vas. és ünnepnap: 3-tól fo ly t
Bíbor és kékitó (ilansi Niese kettős 
szerepben.) — Rohanó bosszú (dráma; 
George O'Brien).

OMNI A i V111 „  József kőrút és Kölcsey
utca sarok T.: 30 I 25 P Western
ElectrSe-leadögépen. Fél 4, fél 6, fél 
fél 10. Hangos híradó. — A borneoi 
maharadzsa (A pompa, a szerelem és 
az izgalmak filmje). — Burleszkek.

ORION (IV. Eskü-tér 5. T.: 82-1-02.): 
Előadás: Tél fi. fél 8. fél 10 Vas.i
fél 4-kor is. Leánybűség. (Ottó Wall
burg, .Jenny Jugo, Max Hansen.) — 
Híradók.

PAI.ACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet kőr
út 8 Telefon 365 23.) El ud.: 4 6, 1 
10. Hyppolit. a lakáj (Magyar han
gos film. írta: Zágon és Nóti Játsza; 
Csortos, Oóth, Kabos. stb.) — Hangos 
híradók

PATRIA (V il i . ,  Népszínhéz-a. 13. T.i «  
6—73.): Előadás: 4, 6. 8, 10. Csütörtök: 
háromn. 5, háromn. 7. háromn. 9. Ün
nep és vas : 3, háromn. 5, fél 7. negyed 
9, 10. A 4 renegát. (Noah Berry. War
ner Baxter, Mirna Loy.) — Hangos hír
adó. — Miki.

(Nagy mező-n. 22— 
24 T : 220 98. m  
-50): * -6  ig fo ly t 

ura azután b. 8. 10.
k H i r  f ]  (jjg  Vas és ünnep: 1—4 
it rím  lu m iM iin  folyt., azután 6, 8, 

10 Buster, a Casa
nova (Buster, Keaton, Paul Morgan, 
Marion Lessing.) -  Flypp, mint fegy- 
házőr. — Hangos híradók.

ROXY (V II., Rákóez át 82 T.: J 48—8— 
24 ). Előadás 4 tői. vas. 2-től folyt. 
Feleségem, a szélhámos (Nagy Kató, 
Heinz Riihmann). — Az élő bosszú 
(Tóm Mix.) — Hangos híradó.

ROYAL APOI.LO (Erzsébet körút 45 T.I 
J. 429 46. 419 02.) Előadások: 5. Áj8, 
fél ,10 Szomh , vas.: 4, 6. 8. 10 Vas. 
d. é fél 11: Lakner Bácsi gvermek-
színháza - Kadettkisasszony. (Bol- 
váry. Stolz. Kod' Roda filmoperettjs 
Fősz. Halmay Tibor. Dolly Haas, Ous- 
táv Frőhlicb1 -  Magyar Vflághiradá 

Ta t r a  < IX , flllől ót 6St Előadás: >45, 
7, negyed 10. Ünnep: 3-tól folyt. A  
kék bálvány (Beregi O., Gőzön Gy„ 
Jávor P.)

(Teréz-körút 60. T.: 197—
67 -68.)• Előad.. 5, (48, H10. 
Szomb., vas., ünnep: 4, 6, 
8,10. Táncol a kongresszus. 

(Lillian Flarvey, W illy 
Fritsch, Conrad Veidt, 1,11 
Dngover — Akom Lajos 

tanár orgonajátéka.

szcení- mát egyébként 
Mihály István írta.

v magyar

'ORVIN V i l i  József kőrút és üllfil.ft» 
sarok T :  38 9 88 39 5 84 1. Előadás: fél 6. fél 8, fél 10. Vn Kér
és ünnepnap fél 4-kor is. Leánybűség 
(Ottó Wallburg, Jenny Jugo, Max 
Hansen). — Híradók 

CRÁNIA (Rákóczi-út 21. T.: 460-45 és 
460—46 ) Előadás: 4, 6, 8, 10. Táncol » 
kongresszus (Lilian Harvey, Willy 
Fritsch, Lil Dagover, Conrad Veidt,'•> - f i



HETE
Disjenö, Sávos, Csóványos, Fult&n- 

kerezt, Boros-hegy, Nógrád. T.: 6 ó 
a Jijttgatinál. V,: Faragó Ferenc. —

V  w F E L S Z E R E L É S T
vehet gyári áron 
a 9 0  é v e s

NE9ELK0 SÁNDOR CÉGIÉI.
Budapest, VII., Károiy-körúS ÍS.

*'^nflár 6.: Zug-liget, Normafa, Mária-
j óatíf, Irhásárok, Farkasrét. T.: 8.30 
Ji|>rafir a Széli Kálmán-téren. V.:

Bari L
Magyar Turista Egyesület

| JÖzpont: Gyalogtúra. Hűvösvölgy, 
jjtílsikert, Hármashatárhegy, Óbuda. 
Ta I ó hűvösvölgyi vili. végáll. V.: 
György Andor. 2. Sítúra kitartó sí
előknek. Királyrét, Magastax, Csóvá
nyos, Nagyhideghegy, Nagyinóc, KI

F E L S Z E R E L É S ,  
talp, bot, kötés, si
kernél és kesztyű

P 3 8 ,5 0
Butí«pest, Vi„ Boiilni-lét 3

MOSKOVICS EMU,

Southern California-egyetem csapata 
(Dolby, Maurer, Guyer, Wykoff) 
Fresnoban.

Budai hegyek: Nincs sízésre alkalmas hó. 
Hármashatárhegy: Nincs sízésre alkalmas hó. 
Galyatető: 8 cm. régi, 8 cm. új.
Kékes: 12 cm. régi, 10 cm. új.
Dobogókő: 4, cm. régi.
Bükk-,,Bánkút” : 15 em. régi, 15 cm. új.

4x440 yardos stafétában 3:12.6 
mp. (Régi rekord 3:13.4). Elérte a 
Stanford-egyetem csapata (Shove, 
A. A. Hables, L. I. Hables, Eastman) 
Fresnoban.

Ezek mellett, a tavaly elért, világ
rekordok mellett még egy eredményt 
hitelesítettek: Hubert R. Meiemek, a 
Iowa State College néger sprinteré
nek 1930 május 24-én Lincolnban el
ért 9.4 mp-es 100 yardon idejét.

Ausztriában:
Semmering: 20 cm. Rax, Schneeberg: 80 cm. Mária-Zell: 30—  

40 cm. Zell am See (Schm ittehhöhe): 15— 60 cm. Radstadti

Természetes, hogy ennek az ered
ménynek a hitelesítésénél volt a leg- 

, nagyobb vita. Tavaly azért nem ter- 
| jesztették elő, mert a rekordjegyző- 

könvv nem volt minden szükségszerű 
kellékkel felszerelve. Az idén mindent

szabályszerűen pótoltak, de a hitelesí
tés után a rekord jóváhagyása mégis 
függőben maradt, mert az AAU ki
mondotta, hogy csak olyan rekordo
kat iktat be a rekordlistába, amelynek 
elérői több ízben tanúságot szolgál
tattak már képességeik ilyen magas 
fokáról. Ezzel szemben Meiemek 
eddig 60 yardos fedettpályarekordján 
(6.1) kívül nincsen igazán nagy tel

jesítménye. És hozzá néger!
Ezek szerint Meier eredményének a 

világrekordlistába való bekerülése 
még- erősen problematikus, a többi 
azonban okvetlenül belekerül.

Néhány érdekes amerikai rekordot 
is hitelesítettek. Ezek közül legjobb 

j Mortensennek 8166.63 pontos tízes 
versenyeredménye, valamint Sptls 

| 200.5 cm-efi (6 láb 7 hüvelyk) fedett- 
I pálya magasugrórekordja.

felszerelve (talp, kötés, bot) P 2 0 . — tói. 
Sífelszerelés, alkatrész, ruházat legjobb, 
legolcsóbb. *  E  U  Mt A  N  N G É . Z 4

A fedettpályarekordok 
[egy része jobb a nyílt-

s p a r i ú i i i f t á z a í h f i n  V I . ,J S a g y m e x ö -u .  5 0 . ,  I 
V íl .. U á U ö cx É -ú i 4 5 ..  ÍV ., f ia rS s -b a ssú r  3 . |

Tauern: 120 cm. Turracherhöhe: 30— 40 cm. M itterdorf: 40 cm. 
Arlberg: 15— 50 cm. M alm iíz: 30 cm. Kiihtai: 70 cm. Kitzbühel: 
20— 30 cm.

A Magas-Tátrában:
Tátraszéplak és környéke: 50— 60 cm. Más helyeken 600

m.-től felfelé alkalmas sízésre.

yályrét. T.: 6.20 ő Berlini-tér a szöv. 
autóbusznál. V.; Ganther Vilmos. - 
gasok: Le sikló és műugró verseny
vérsenytók részére a Nagyszénáson. 
T .: 3 ó hűvösvölgyi végálil. V.: Schön 
Béla.

MMTE
Munkatúra a Vértesbe. T.: 2-án 17 

órakor kelenföldi P- u. V.: Godám Mi
hály-

Svájcban:
Adelboden: 15— 40 cm. Ándermatt: 30— 50 cm. Árosa: 20—  

50 cm. Gstaaö: 10— 15 cm. K losíers: 30— 40 cm. Mürren: 20— 30 
cm. Pontresina: 20— 70 cm. St. Mórit/,: 20—30 cm. Wengen: 15— 
25 cm. Zermatt: 10— 35 cm.

Milyen emlékekkel és ellenfelekkel 
keli odaklsm Bar simák megküzdeni 

Kimutatás a Sedettpálya világ
rekordokról és a tavalyi legjobb 

eredményekről
— Saját tudósítónktól — .

CSAK

Budapest Sport Egyesület
Zugliget, Normafa, Máriamaklt, 

jüarkasvölgy. x.: 8.45 órakor Széli 
líálmán-tér. V.: Varecska, Tibor.

t A n » W K l M K K = S I
az elismert vüágmáHca, ezt kérje szakit jeleiben!

Magyarországi képviselet és lerakat:
OLASNER ERNŐ Budapest, IV., Károly-k8rú: 22. -  Telolonssám : 8 9 2 -  60.

Szigorúan csak nagybani eladás! _____
BSM

Sólyom Turista Egyesület
Túra a budai hegyekbe. T.: 8.30 

órakor Széli Kálmán-tér, V.: Bekér
Goiserer-varrásü legjobb anyagból 

készült
vízhaifa túra-, sí- és feorcsofyacipát

készít és javít

ifi. mm BYS3LJI
BuöaiífiSl, VI.,
Mánif-u. IS.telefon
J. 426— ti

Bálint- (Hő ©setén sível.) 2. Magos-út, 
Csillebérc, Budakeszi- T.: 9 órakor 
farkasréti végáll. V.: Tauginer Ádám.

FTC
Túra a Pilisben, kedvező hó esetén 

sível. T.: Pálffy-téren 8.20 órakor. V.? 
Winter László.

Uránia Síelő’ és Turista Társaság
I. Túra a budai hegyekbe. (Hó ese

tén sível.) T.: 8.30 órakor Széli Kal- 
mán-tér. V,: Urich Jenő. II, Budai 
hegyek. T.: 8.30 órakor Szeifert előtt. 
V.: Keltermiamn Árpád.

Ma este megérkezik a norvég sí
oktató, aki a szövetség felkérésére és 
vendégeként közel két hónapon ke
resztül fog foglalkozni a magyar ver
senyzőgárdával. A  norvég szövetség 
egyik kiváló versenyzőjét küldi el és 
a szövetség reméli, hogy a hóviszo
nyok Budapest környékén is olyan 
kedvezőek lesznek, hogy a versenyzők 
itt dolgozhatnak. Ha azonban a régen 
várt havazás még sem jönne meg, 
valószínű, hogy a norvég síző a Mát
rába teszi át székhelyét, hogy leg
alább azok a versenyzők sajátítsanak 
el valamit tudásából, akiknek mód
jukban áll néhány napot a Mátrában 
tölteni. A  szövetség ezúton is felkéri 
«-z egyesületeket, hogy jelentsék be 
azokat a tagjaikat, akik a rendezen
dő tanfolyamokon részt akarnak 
venni.

Iglói, Mamik és Benedek megunta 
a budapesti hónélküli világot és mar 
karácsony előtt. Zell am See-be uta
zott. A kitűnő osztrák terepen külö
nösen a lesiklást gyakorolhatják, mert 
a drótkötélpályán naponta többször 
is felmehetnek a lesfklóterep vég
pontjától 1000 méteres magasságban 
fekvő helyre. Onnan azután lehet 
leszáguldani.

A vidéki kerületek megszervezése
a síszövetség idei legfontosabb fel
adata. A kerületi központok mind
egyikében versenyeket is akar a szö
vetség rendezni. így az északi kerü
letben Gyöngyösön, a keletiben Mis
kolcon, a nyugatában Sopronban és a 
déliben Pécsett. Az elméleti ismere
tek terjesztését rádió utján kívánja 
a szövetség biztosítani.

69 métert ugrott Chiogna St. Mo- 
ritzbau az olimpiai sáncról.

1932-ben kel át először magyar 
atléta az óceánon, hogy az ame
rikaiak meghívására odakmn ver
senyezzen. Sőt valamennyi sport
ág versenyzői közül Barsí az 
első, akit személy szerint meg
hívnak Amerikába és vállalják 
utazási költségeit.

Ezek a körülmények még job
ban indokolttá teszik, hogy a 
magyar sportközvélemény igen 
nagy érdeklődéssel várja, hogy 
is állja meg a helyét Barsí az 
óriási tengerentúli konkurren-

ciában. A  rá váró feladatok 
nagysága azonban csak kevéssé 
ismert és azért hasznos szolgá
latot vélünk teljesíteni akkor, 
amikor közöljük az elmúlt esz
tendő fedettpálya idényének 
eredményeit azokon a távokon, 
amelyeken Barsi odakinn indul
hat (500-tól 880 yardig) és a 
fedettpálya- világrekordokat, ame
lyeket ugyan csak félhivatalosan 
tartanak nyilván. A tavalyi ered
mények a következők:

Col. Co. K. of. C. 
Newark ÁC 
N. Y. A. C.

500 yard:
1. Biake 1:01.4 mp 2. Schleffar.
1. McCafferty 59.7 mp 2, Roll
l.Whitney 59.8 mp 2. Biake

3. McCafferty 
3. Sandler 
3. Griffith

600 yard:
Jefferson Club 
Millrose AA 
Seton Hall 
Boston AA 
Juniorbajnokság 
Metr. bajnokság _ 
Nemzeti bajnokság 1. 
K. of. C. 1

Sandler
Wilson
McCafferty
Edwards
Roll
Sandler
Edwards
McCafferty

:14.4mp 
:13,6 mp 
:14.4 mp 
:15.8 mp 
:15 mp 
:16 mp 
:12.6 mp 
:13.1 mp

2. Wakely 
2. Edwards 
2. Roll 
2. Wakely 
2. Whitton 
2. Wakely 
2. S. Martin 
2. Whitney

3. Roll
3. Blanehari* 
3. Wakely 
3. Blak»
3. Bürke 
3. Nash 
3. Wilson 
3. Biake

880 yard:
Col. Co. K- of C. 
Millrose AA 
New York AC 
I. C. A. A. A. A. 
K. of C.

1, Venzke 
1. Chapman 
1. Chapman 
1. Chapman

2:01 mp 
1:53.8 mp 
1:52.4 mp 
1:51.5 mp

2. Veit 
2. Lette 
2. S. Martja 
2. Edwards

Pilis Turista Egyesület.
1. Budai hegyek. T.j 8-kor a Berlini- 

téren. V.: Radó István. 2. Pilisi he-

S l la kőrisfából,
Lauphelmer, Hlckory

f e l s z e r e l é s
m o l n á r  g y u l a ,
VII, Károly-körút 3 c . A . 32-1-02

gyek. T.: 8-kor a Berlini-téren. V.: 
Löwy S. 3. Dobogókőre. T.: 7.30-kor 
a Pálffy-téren. V.: Hagymássy L.

Pátria Turista Egyesület
Hó esetén sítúra. T-: 8 6. Berlini

téren. V.: Fiseher J

Korcson ÚR. 
róduk, s(k, 
mindenféle

... ..... ...............  —  -- gyáitmúny.
Kerékpárok, varró-épek, uja.t és használtak le 
szállított árban. Eladás, vétel, csere. Nikkele
mé-. élesítés. Javítás 24 éra alatt. Essenfeld 
műszerésznél Vili., Dobozi-utca 7-9. Telelou- 

‘ hívó József 381-62,

ytokailuii mait ráció Csehszlovák lábam 
L i p a Ujságiroda Bratialava. 

Hosszú-u 13.
Felelős szerkesztő és kiadó: 

Dr. Vadas Gyula
Helyettes szerkesztő 

H oppé I.Sszló

Ivontatott • Stádium Rajtóvállalal Itt 
örforiEóeépeto. -  Felelős üzemvezető 

Gyfiry Aladár

4 A T LÉ T IK A
1. Sam Martin 1:58.1 mp 2. Tuttle

3. Thompson 
3. S. Martin 
3. Edwards 
3. Nordell 
3. McKenna

¥
Hat világrekordot hitelesített az AAÖ 
kongresszusa, köztük a néger Halért 
Meier 1936-ban elért 9.4 mp-es 100 

yardos eredményét

A  fedettpályarekordokat
átnézve megállapíthatjuk, hogy 
van köztük néhány, ami jobb a 
nyiltpályán elért eredményeknél. 
Nurmi két mérföldes rekordja

jobb, mint a fennálló nyiltpálya- 
rekord, amit ugyancsak ö tart, 
Rí tol a 3 mérföldes és 5000 méte
res rekordja is jobb Nurmi két 
megfelelő eredményénél.

60 yardos futás 
60 m-es futás 

100 yardos futás 
100 m-es futás 
220 yardos futás 
300 yardos futás

6.1
6.4
9.8

10.6
22.4
31.2

440 yardos futás 49.6

— Saját tudósítónktól
Az AAU évvégi kongresszusa min

dig számos új rekord sorsáról dönt. 
Az AAU egész esztendőben nem tart 
hitelesítő ülést és ezért egy tömegben 
kerülnek a kongresszus elé az abban 
az esztendőben elért legjobb eredmé
nyek. Sőt, rendszerint olyanok is van
nak, amelyek a nagy távolságok és a 
versenyek funkcionáriusainak más- 
:rányú elfoglaltsága miatt kellően 
felszerelt rekordjegyzőkönyv nőikül az 
elérés évében nem is kerülnek sorra 
és csak a következő esztendő kongresz 
szusa foglalkozhat velük.

Az a tömeg, amelyet az AAU re 
koiotózottságának feliu kell bírálni, 
hogy azután a kongresszus jóváhagy 
harsa munkáját, rendszerint igen 
nagy. Nemcsak a nálunk megszokott 
lávokra tart ugyanis nyilván rekordo
kat az AAU, hanem külön jönnek a 
fedett paiyaeredmények és ott a sok 
faU-bzám 40 yardtól felfelé X mér
földig. Hitelesítenek olyan eredmé
nyeket is, amelyeket nem rekord- 
távokon értek el és ezeket 
mint „nyilvántartott eredménye
ket" rögzítik le. Hitelesítenek baj

noki rekardolcat szenior- és junior
bajnokságban, nyílt pályán és fedet
ten egyaránt. A női rekordokban is 
hasonló megosztás van és mivel aa 
AAU felügyeleti körébe tartozik aa 
úszás is, itt is sorra kerülnek a kü
lönböző rekordok 20 yardos, „rövid” 
és „hosszú” uszodában.

Az idén is elég dolgot adtak aa 
USA remek atlétái és úszói a bízott- 
ságnak. Ezek között a hitelesített 
eredmények között számos olyan is 
szerepel, amelyik jobb a fennálló vi
lágrekordnál és amelyiknek az AAU 
hitelesítése után egészen biztosan 
nem lehet nehezebb dolga a nemzet
közi szövetségnél sem.

Az idén az amerikai atléták által 
elért világrekordok a következők:

440 yardon 47.4 mp (világrekord
beállítás). Elérte Ben Eastman Los 
Angelesben és Williams Philadelphiá
ban.

120 yardos gátfutásban 143 mp, 
(Régi rekord 14.4.) Elérte Percy 
Eeard Lincolnban.

4x110 yardos stafétában 40.3 mp. 
(világrekordbeállítás). Elérte a

500 yardos futás 
500 m-es futás 
600 yardos futás 
660 yardos futás 
880 yardos futás 

1000 yardos futás 
1000 m-es futás 
1500 m-es futás 
2000 m-e* futás 
3000 m-es futás 
5000 m-es futás 

1 mérföldes futás

58
1:05.8
1:11.6
1:21.2
1:51.4
2:12
2:26.4
3:55.8
5:22.4
8:26.4

14:23.2
4:12

2 mérföldes futás
3 mérföldes futás 

110 m-es gátfutás
Magasugrás
Távolugrás
Rúdugrás
Súlydobás
Súlydobás két kézzel

mp Meier USA 
mp Vént német 
mp Clarké USA 
mp Kömig német 
mp Murchison USA 
mp Woodring USA 

Murchison USA 
mp Halpin USA 

Koppisch USA 
mp Tierney USA 
mp Helffrich USA 
mp Helffrich USA 
mp Driscoll USA 
mp Hahn USA 
mp Cutbill USA 
mp Hahn USA 
mp Hahn USA 
mp Nurmi finn 
mp Nurmi finn 
mp Ritola finn 
mp Nurmi finn 

Ray USA 
mp Nurmi finn 
mp Ritóla finn 
mp Trossbach német 
cm Spits USA 
cm De Hart Hubbard USA 
cm Carr USA 

Brix USA

8:58.2 
13:56.2 

15.6 
200.5 
750 
429

15.60,5 ... ----------- -
28.50 m Hirschfeld nemet

Columbia 1930 
Berlin 1931 
Baltimore 1924 
Berlin 1926 
New york 1925 
Buffalo 1922 
Buffalo 1923 
Buffalo 1913 
Buffalo 1923 
New york 1924 
New york 1925 
New york 1825 
Buffalo 1923 
New york 1928 
Buffalo 1922 
New york 1927 
Washington 1925 
Buffalo 1925 
New york 1925 
Ntw york 1925 
Buffalo 1925 
New york 1925 
New york 1925 
New york 1925 
Berlin 1928 
New york 1925 
New york 1926 
New york 1928 
New york 1930 
Magdeburg 1930

Délafrika csak atlétákat küld I.oe 
Angelesbe és atlétát is csak ötöt
Ezek: Joubert (100 és 200 méter), 
Viljeon (100 méter, 110 m gát ma
gasugrás, tévolugráe), Smith (200 és 
400 méter), Davis (110 m gát), Hart
(súlydobás és diszkoszvetés). Az 
amerikai atlétákkal nyáron Délafri- 
kában járt Herbert Gish szerint

Joubertnek 100, Smiíhnek 200 méte
ren, Davisnek gáton és Haltnak 
súlydobásban határozott győzelmi 
esélye van. A nemrégiben 16.28 m-es 
tréningeredmónyt elért Hart egyéb
ként tartja kiváló formáját, Johau- 
nisburgban löAt-at dobott.

Német—francia női atlétikai mér
kőzés less június 36-án Egerjeidben.
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y  BOLONDOS-* Ö T L E T E K  
K É P E K K E L

Heti pnobtén»a
Kint leszünk 
kölni vízből?

♦A»NEMEETI*SPOPT»HRn»TPÉECS*MEIJ/ÉKLgrE«

Mi lett
ha a Csikókat küldtük volna Torinóba.

Csikók—Azúrok 4:3 (0:2)
Többen sóhajtottak fel így 

s  héten:
—  Istenkém, mi lett volna 

Torinóban, ha ott is a Csikók 
játszanak és nem a Gebék? . . .

—  Na mi? —  kérdezték 
számosán a sóhajtozókat, de 
választ nem kaptak. Ámde itt 
van a BÖK, amelyik az aláb
biakban saját külön telepá- 
tikvs fenoménje révén meg
adja a választ a fen ti kér- 
désre.

Biri, a becsületben
megőszült

Csikó-kapus legszebb egyiptomi 
emlékeinket elevenítette fel a to
rinói gyepen. Van dér Orsi, a 
nyugalmazott argentínai kávé
ültetvényes, már éppen a harma
dik dugót

ültette

van szó. Mariássy főlovászmester, 
aki eddig várásra lovagolt, most 
felegyenesedett nyergében,

megsuhintotta
cigarettaszipkáját és kiadta a jel
szót:

—  Gyí, Csikók!
Ettől a pillanattól kezdve, 

mintha kicserélték volna a csapa
tot. Fodor dr., ha egy évig tele
fonál,

akkor sem
alakíthatná át jobban ezt a csapa
tot, mint ahogy most átalakult 
egy pillanat alatt. A Wenier-Biró 
pár úgy kezdett játszani, mint két

Boldog új évet
kívántak valószínűleg az emberek 
egymásnak a múlt év végén is, 
miként most is. S az 193l-es év 
boldogságáról könnyed vitákat le
hetne rögtönözni. Mintha éppen 
fordítva teljesedett volna be min
den jókívánság. Határozottan bol
dogtalan volt ez az év. Mondhatni. 
Nem is merünk most boldog új 
évet kívánni. Még elpecheljük itt 
kedves sporttársaink szerencséjét. 

Ellenben:
Boldog uj évet kívánunk kül

földi ellenfeleinknek, ellenségeink
nek. ügy kell nekik, boldog 
uj evet! Boldog új évet kedves 
Mércét, Meisl és Taréinak oly 
szimpatikus trénere, Hermant és a 
többi!

Buék!
Csak azt ne mondják, hogy vi 

szont!

Dudás

a kapufa tövébe, pedig csak most 
kezdtük el a második félidőt. Búi, 
kezében fél lapockájával éppen in
tegetett Csányi dr.-nak, hogy, 
mint

*  rendelkezésre álló
tartalékok közül a legkövérebb, 
álljon be 3 helyére, de Csányi ki
tért a megtiszteltetés elől arra 
vak* hivatkozással, hogy

egy csárdában, Orsi átment jobb
szélsőnek, mert Remmer mellett 
eiűnta ifjú  életét. Jobbszélén Ma
gyar miatt ment e] az életkedve, 
viszont centerben Moóré tanította 
meg

moóresre.
Csatársorunk egyszerűen ontotta 
a gólokat. Az elsőt Rosetta fel
döntése után Brunecker, a köz
kedvelt

nem érzi magát
elég azélesnek, mert gyenge volt 
az ebéd. Ilyen körülmények között 
a hozzátartozók lelki szemei előtt 
megjelent már

az újabb 5:0

ponni-csatár
lőtte 25 centiméterről, a következő 
úgy esett, hogy Beiké nyakán há
rom fedezettel kicselezte a két hát
védet s bár Combi a lábára vetette 
magát, vele, a két hátvéddel, a há
rom fedezettel sőt a labdával

a döntetlenbe,
mert az olaszok húzták az időt, de I 
az utolsó pillanatban Markos vá
ratlanul labdát kapott s miközben I

arra gondolt,
hogy a pesti közönség menyire | 
nem méltányolja az ő képességeit, |

belevágott
a labdába, mint Tóth a Potyába,! 
a labda a lécről Combi

igéző délibábja, viszont az aosztal 
nagyherceg a díszpáholyban mér 
dörzsölte a kezét, mondván:

—  Már iszunk a kupából, ihaj- 
iárom,, csuhaj!

De nem számolt azzal, hogy itt 
Csikókról

együtt
begázolt a kapuba. Az olaszokat 
úgy kellett felmosni. Kovács II

puha
volt, csak egy gólt bírt, rúgni, azt 

majdnem érvénytelenítették,

combijának
vágódott és onnan a
Győztünk 1

Nyilatkozatok:

hálóba.

Mariássy magyar kapitány  A| 
körülményekhez képest meg va
gyok elégedve. Tessék még azt is 
tekintetbe venni, hogy ez nem is a 
legjobb magyar csapat. Ezek csak 
a Csikók. Istenkém, mi van itt, ha 
a nagyválogatott já ts z ik !.. .

is
mert a labda kivágta a dróthálót 
és & bíró először azt hitte, hogy 
mellément. Már belenyugodtunk

Mai tél
—  Mi a foglalkozása ennek a \ 

Kovácsnak?
—  Jelentéktelen.
—  Hogyhogy?
—  Hó jelentéssel foglalkozik.

Nappal csikó, éjjel gebe 
A PLASz Schöberl-rendszerű csapata

Jelenet az öltözőből

Péntek, 1932 január .

Ami végigizgult ESEMÉNY volt nemrég: 
Év végére csupán visszatérő EMLÉK. 
Magyar sport^ sok dicső és nem dicső tettét, 
Sajat gyorsfűzőink felmelegítették.

JANUÁR: Sok csapat külföldre utazik a gólért
Túráznak drágán, de inkább csak bagóért. 
Jégén ketségb’esik számos szenyorita: 
Leégett a Dzsiromi s bajnok lett a Vita. 
bízok csam csalódtak öreg Tél apóba: 
bíznék hébe-hóba, néha lébe-hóba.

/ j ,  ri

*4\
FEBRUÁR: Asztali teniszben győzünk, akár régen,

Ezzel szemben csúnyán elcsúsztunk a jégen. 
Ereztük hátunkon bécsiek ostorit,
Áldottuk magunkban Marx von Monostorit. 
Vihartól a MASz-fa ide-oda hajlik.
Ámde a vihar-párt végül is lezajlik.

>
3.a

MÁRCIUS: Újra kitör a tél, sízőtábor örül,
Annál több a gond a Ferencváros körül

(akkor. csak drukker): íra d i szép jovojet nem látja a kukker
Í Í S i J ^ 11^ 1 me!!énviink a mellen: Döntetlen Pragaban csehszlovákok ellen.

ÁPRILIS: Nehezen lesz tavasz, hó áll a hegyeken, 
Megeszik a dolog a futball jegyeken.
Meg!s öröm fog  el öreget és srácot.
Mikor feltucattal küldjük haza Svájcot. 
?£?*t,unk. elott k.esobb Beuthen old sarukat, 
M kor alig verjük beufheni zsarukat.

MÁJUS: M agy-ar-osztrák: 0 ;0 ! Gallina állt hősüL 
Csuda hős: Meccs után sietve megnősül 

H!^schfeld Pesten lett i r á n y i ,  
k!c?lt raJavert Jóska von Darányi. 

Győzni jón Pestre a kadett is, ha tálján. 
Lista elen Ljpest, Baranya az alján.

JÚNIUS: K ét csapatunk Déla- merikába tartott,
,áítak tengerpartot. Rekordot sokat fut kerekes Szekeres,

De gyakran es’ eső s sokat ő se keres 
Legyen miről zengni sportkedvű rigóknak: 

feg kellett születni jóvérű Csikóknak.
I "i!

JÚLIUS: Atlétáink babért koszorúba szednek
Gvőztes ° k°,Znak o íasznak, németnek.Lyoztes rohamukra omlanak a falak. 
Tengernyi dicsőség színhelye a salak. 
Atletaszurkolo boldogan magyaráz:
Angol bajnok, kérem, Darányi s Madarász!

J I

í ■?

AUGUSZTUS. Leesett Zamora (szép Miszpániából),
ö r ü t p j ^  a 8;!éI »4nSáből. 
Kirfmiptlf- ^?.da* luncs seh° i  es y  bás szó: 
T.ívK *1 m.elIet minden magyar úszó.

J0no aF«®tok- rata és prolivér:
Mienk a Smith-serleg, győzött az Olivér.

I l

SZEPTEMBER: Szeptember havában virágzik a futball.
Amsitor es profi újra labdát rugdal, 
luanicskának nem ez legkedvesebb hava- 
Három goitól állt el ijedtében szava. 
Ljpesti melleket ritka rekord dagaszt: 
Hungarjanak Újpest gólt, ötöt beragaszt.

OKTÓBER: Beköszöntött az ősz az október hóval,
Döntetlenül játszunk, hej, —  Bauwens bíróval 
Fuvetlen a pályánk, füvetlen is marad,
Osztrák sógor mégis majdnem fűbe harap 
birkózás reszere meg nem áll Sportcsarnok 
Mégis van két magyar Euiópa-bajnok

NOVEMBER: Megtudjuk: *: hóban hogy a futball becsét 
Nem a játék teszi, hanem nyugta s pecsét. 
A svéd csapat három rendes' dugót vitt el. 
\ íszont Ujvarynak egyszer lőtt a Ryddel. 
örök derbi is e hóban került sorra: 
Eredményt mutatja kék-fehérek orra.

DECEMBER: Ezt .  hónapot az „ , aszn„ k sze „te,em

W ™ M » '*  é t e l e n .  „ 0^7..a,mihor m,nden magyart hidesr rázott
S é f  a fó r á í i8S n^  ^  túlóráfott ’ ? , 1%. \ ordk- Mindig bajunk van ezekkel 
Jo Ujvárynak is hiányzott a vekker. ’

VÉGSZÓ

K a S kl-S. f mÜnk ™ost a iö 'ö b e  réved,aoszontjük a skpóphv Aa i,/.„  _____ _j  _ s__«  a szegény es bús magyar népet
»  reméljük, jóslatunk ezúttal nem téved: 
Jósolunk (nem nehéz) boldogabb úiévet!

Hágában és Kölnben

Kisegyesületi társaságban me
sélik:

, ~  Mi os? Ha feldobják fehér,
ha le e s ik ., ,

—~ Lehetetlen!
—  ?? ?

Én évek óta hiába várom,
I hogy leessen valami.

A szigetén
Egy elszánt atléta mézeizik. Egy  

sétáló meglátja és így szól:
—  Ahá! Edzi már .■ .

Téves
—  Hallottad,? A Szén&ssy Alán

repülni fog ! j
—  Szegény, Hol volt állás batfí

, /  és 
úoI a 
WillyW 111y t




