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A Csikó-túra ráadása:

tegnap lekötötték 
a 10-iki, mannheimi 
mérkőzést

Négy héten belül ez lesz a nyolcadik 
meccs — Erősítést kapnak a Csikók a 
Hungáriától, mert a III. kér. FC váloga
tott játékosai a mannheimi meccs előtt 
a Kék Csillagokhoz teszik át működé
süknek a színhelyét

December 27. Amsterdam: 3:3.
December 30. Hága: 3:2.
Január 1. Köln: 3:2.
Ez $ három dátum jelzi a hozzá

való adatokkal a Csikók legújabb 
túrájának eddigi három állomását. 
Vasárnapig a túra folytatása egyet
len dátumra, egyetlen városra 
szorítkozott:

Január 6. Stuttgart.
Tegnap óta a fentiekhez a kö

vetkező állomás csatlakozik:
Január 10. Mannheim.

Amíg ©gy túra eljut 
Mannheimig

A  dolog nem ment dlyan egy
szerűen, mint a fentiekben oda
vetett sorokból gondolni lehetne. 
A  mannheimiak ezt a 10-i mérkő
zést eredetileg a Hungáriának 
ajánlották fel, de a Hungáriának 
mai, hallei mérkőzése után túl so
kat (teljes hetet) kellett volna 
vesztegelnie Németországban a 
mannheimi mérkőzés kedvóért s 
ezért lemondtak róla. Ezekután kí
nálkozott^ a mérkőzés a Csikó-túra 
kiegészítéséül, hiszen a Csikók 6-i, 
stuttgarti mérkőzéséhez nagysze
rűéh kapcsöiódhatik négy nap 
múlva’ a közeli Mannheimban való 
játék. Felajánlották tehát a Csikó
kat M&nnheimnak, de — úgy lát
szik a Csikók Mannheimban is 
épp oly kevéssé mennek esemény 
számba, mint Kölnben — mentek. 
Vasárnap délutánig.

Vasárnap aztán derekasan vere
kedtek^ Kölnben . . .  S a mérkőzés 
után rögtön jelentkezett Mannheim 
—  Derezőg Edvinnél Kölnben! A 
meccsiékötés simán ment s

— Saját tudósítónktól •—

téződött el minden símán. Újabb 
kérdőjel az lett, hogy milyen csa
pat állják ki Mannheimben? Köz
ben ugyanis jelentkezett g f i i .  kér 
FC, amely bejelentette; hogy

a kék csillagok négy Csikó 
játékosára

— erről lapunk más helyén is 
írunk —

szükségük van 10-én.
Ez a négy játékos névszerint: 
Bíró, Magyar, Belkó és Héjas. A 
négy játékosnak pénteken hajnal
ban kell a Stuttgarton keresztül 
utazó Kék Csillagokhoz csatlakoz
nak Természetesen a négy játékos 
helyébe rögtön másokat kell a 
Csikócsapatba tenni. De kit? 
Kézenfekvő volt, hogy Hungária- 
játékosokat, miután a kék-fehérek 
amúgyis kint vannak Németország
ban. Hogy azonban kit emelnek ki 
a Hungáriából a Csikók részére, 
az majd csak hétfőn, a kék-fehé
rek hallebeli mérkőzése után dől el.

Egyelőre a Csikók ma pihennek. 
Hétfő délig maradnak Kölnben s

akkor utaznak el Stuttgartba. Oda 
este érkeznek meg s szállnak meg 
Hogy milyen csapattal állnak ki 
Vízkereszt napján, az még bizony 
tálán. Mindössze csupán körvona
lazni lehet a Csapatot. Az máris 
bizonyos, hogy a közvetlen védelem 
így fest:

Háda —  W emer, Kocsis.

A fedezetsor a következő négy- 
játékosból kerül ki:
Remmer, Vámos, Moóré, Sebes.

Csatárjelöltek pedig a következők:

Markos, Cseh, Teleki, Brun- 
ecker, Hires, Titkos.

Szóval Mannheimban játszanak 
utoljára a Csikók. Ez a valószínű. 
Bizonyosnak nem bizonyos, mert 
hátha jelentkezik még egy másik 
város is újabb pótmérkőzésért. 
Egy hónappal ezelőtt például ta
lán még senki se gondolta azt, 
hogy a Csikók négy hét alatt nyolc 
meccset játszanak majd. Athéntől 
Mannheimig ugyanis ennyit ját
szottak, illetve játszanak.

szombaton a menezser már 
jelentette telefonon keresztül

a hazaiaknak, hogy — 10-én Mann
heim!. . .

A meccslekötéssel még nem in-

Összes legújabb típusú bel* és 
külföldi márkás rádiókészü

lékek, hangszórók

e l e k t r o t e c h n i k a i ,  r á d i ó k é -  
i z ü l é k e k  é s  a n y a g o k  n a g y -  

k e r e s k e d é s e
Készpénzért Részletre is 
Budapest, Y!.,Podin3niczky-’j. 21.
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Kiírták a fedettpálya

— Saját tudósítónktól —
1932 január 22.. 23. és 24-ére kiirta 

a teniszszövetség Magyarország tize
dik, — tehát első jubileumához ér
kező — fedettpálya bajnoki tenisz- 
versenyét. A verseny azonban nem
csak ebből a szempontból emelkedik 
ki az eddigi fedettpálya bajnoki ver
senyek sorából, hanem még két. ok
ból. A X. fedettpálya bajnokság 
ugyanis éppen a szövetség 25 éves 
fennállását ünneplő jubileumi évre 
esik, s ez a verseny lesz a boldogult 
Takáts Imre emlékezetére alapított 
vándordíjért folyó küzdelemnek első 
erőpróbája.

A X. fedettpálya bajnoki verse
nyen négy bajnoki szám szerettei: 
férfiegyes, női egyes, férfipdros és 
vegyespáros bajnokság. A versenyt 
pénteken és szombaton délután, ille
tőleg vasárnap folyamán — tehát 
két délután és egy teljes játéknap 
alatt — le kell bonyolítani, így te
hát a szövetség más versenyszámot 
nem írt ki. sőt bizonyos megszorítást 
is tett n nevezések elfogadása tekin

tetében. A versenykiírás ugyanis ki 
mondja, hogy amennyiben a jelent 
kezők száma túl nagyra rúgna, úgy 
a mezőnyöket az élcsoportok játéko
saira fogja csökkenteni,

A versenyre az egyesületeknek hi
vatalos blankettákon a tenisrazövet- 
ség címére (V., Alkotmány-u. 3.) kell 
nevezni. Nevezési zárlat: január 16. 
Sorsolás: január 18, hétfőn este 7
órakor a szövetségben. Mivel ebben 
az esztendőben már a legszigorúbb 
rend fog uralkodni a versenyek kö
rül, a1 szövetség már első versenyén 
példát akar nyújtani ebből a szigor
ból. Elkésett nevezést tehát nem fo
gad el, de nem fogadjá el olyan ver
senyző nevezését sem, akinek egyesü
lete a szövetséggel szemben fizetési 
hátralékban van.

P bajnoki holtszezon a 
üdvös újítások, szervezeti 
javító munkálatok 
idénye -

kellene, hegy 
legyen

w . r , *

Szaloniki: Wacker— P A O K  4:2
(0:1).

Montpellier: Viktória Zsiskov (Prá
ga)-—Stade M. 5:1 (5;1).

— Távirati jelentésünk —

(A  kék-fehérek csapata vasárnap játsza túrájának legnehezebb 
mérkőzését Halléban Középnémetország válogatott csapata ellen. 
A  Hungária már befutott a mérkőzés színhelyére, honnan is az alábbi 
táviratot kaptuk a csapat vezetőitől:)

Halle, január 2.
Kellemes utazás után Münchenből ma ide érkeztünk, ahol 

vasárnap Középnémetország legjobb tizenegyével kell összemérni 
erőnket. A  játékosok mind egészségesek s jó  hangulatban várják 
a nehéz erőpróbát. Valószínű csapatösszeállításunk:

Újvári —  Nagy, Kocsis —  Vig, Kompóti, Sebes —  Koszta, 
Cseh, Sárvári, Zilahy, Hires.

Hungária.

A Milirose AA verse
nyén indul Borsi 

először Amerikában
600 yardos távon, a Madison Squar ® 

Gardenben lesz az első verseny 
Borsi készülődése

— Saját tudósítónktól — ,
A  karácsonyi ünnepek egy kis 

szünetet vágtak Barsi szorgalmas 
készülődésébe. Az addig folytatott 
majdném naponkénti munkát rövid 
pihenés váltotta fel, hogy utána 
ujult erővel lásson hozzá a gyakor
láshoz.

Ezt a pihenőt azonban felhasz
nálta Pericht Rezső arra, hogy 
Barsi számára

az eddigi pálya helyett más 
form ájú pályát

mérje ki. Az eddig is az Iparcsar
nokban kijelölt pálya ugyanis kb. 
80 méteres egyenessel rendelkezett, 
míg egy-egy forduló mindössze 
húsz métert tett ki. Ennek nyil
vánvaló következménye az volt, 
hogy a fordulók, főleg azoknak az 
egyenessel való érintkezése olyan 
éles irányváltoztatást jelentett, 
amit semmiféle fordulótechnikávai 
nem lehetett kiküszöbölni. Ennek 
következménye volt, hogy bár
mennyire sokat ígérő formát mu
tatott is Barsi mozgása után ítélve,

tempó 400 métert nem tu
dott 57 mp-en belül meg

futni.
A fordulók ilyen voltának meg

szokása azzal a veszéllyel is fe
nyegetett, hogy Barsi annyira be- 
idegzi a forduló előtt és a forduló
ban való lassítást, hogy ez alól oda- 
kinn sem tudja függetleníteni ma
gát. Ezért Pericht Rezső ugyan
csak az Iparcsarnokban másképpen, 
kevésbé éles fordulókkal jelölt ki 
egy 240 méter hosszú pályát és 
ezen

Barsi minden megerőltetés 
nélkül futott 54.3 mp-et.

Barsi először február 6-án indul 
Newyorkban és pedig, mint ameri
kai forrásból értesülünk, a Milirose 
Á. A. versenyén. Ez az egyesület

i egyike a leggazdagabbáknak New- 
yorkban Elnöke John Wanamalcer 
a világhírű Wanamaker-áruházalt 
tulajdonosa és tisztikarának többi 
tagjait is Neywork legelőkelőbb 
kereskedői adják. Ezen a versenyen

lesz 600 és 880 yardos sík
futás is és Barsi választhat, 

hogy melyiken indul el.
Értesülésünk szerint Barsi a ne 
legjobban megfelelő 600 yardos t  
von fog itt is indulni (a bajnol 
Ságban nincs is félmérföld, csa 
600 és 1000 yard) és ezen előrí 
láthatólag a konkurrencia sem les 
olyan veszedelmes.

sport«, korcsolya', 
tiocki', túra-, vadász*
cipők és csizmák
v í z h a t l a n  mi nőségben

Jakabovicsnál,
Woasalényi-ulea 35. •>.

Lázár Andor nyilatkozatána’ 
ügye. Az Esti Kúrir és a Ne 
zeti Sport szerkesztősége 
Andor nyilatkozatának üg 
a megvizsgált adatok a! 
megállapítja a következőke 
Az Esti Kurírnak, úgy a d 
bér 28-iki, mint a dec 
29-iki számában megjelent 
latkozatok pontosan megfel 
a tényleg adott kijelentései 
2. A  Nemzeti Sport decei 
29-iki számában megjelent 
tényleg az OTT két belső ta 
val való beszélgetés anyagé 
felhasználásával íródott. 3. 
Nemzeti Sport december 80 
számában megjelent nyílatkoza 
tényleg tett nyilatkozatnak mc 
felel. Megállapítható, hogy min 
két lap részéről a teljes újság?,- 
pontosságot tartották szem el 
a szóbanforgó cikkek megírása 
és így nyilvánvaló, hogy a t 
dés nem az említett lapok rí 
ről történhetett.

Bonaglia, a volt klsnehézsúi 
Europa-bajnok, aki közismert v 
nem válogatós harcmodoráról, ej 
délamerikai mérkőzését Buenos 1 
resben vívta meg. Ellenfele a ba* 
származású Castagnaga volt 
20.000 néző előtt 10 menetes 
lemben biztosan legyőzött.

m o d i a h o
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td&§ féli fyram ér- 
azések eddigi ered

ményei
December 13.:

a: Csikók—Görögország 4:2

Firenze• Bocskai—Fiorentina 5:2 
Í2:0>.

December 17.:
Belgrád: J ugosl avia—F erencv áros

3:1 (1:0).
Niss Csikók—Nisi kerületi váloga

tott 5:2 (2:0)
December 18.:

Zágráb: Hungária—Gradjanski 3:1
(1:1).

December 20.:
Qulmper: Kispest—Lorient kerületi 

válogatott 8:0 (5:0).
Lngano: Ferencváros—FC Lugano

5.1 (2:0). , . E „
Zágráb: Gradjanski-—Hungária 5:2

Be'.grád: Profi válog.—Belgrád 3:2
(3:1)

December 25.:
Rennes: Kispest—Stade Hennáig 3:2
:0). ,Saarbrückcn: Feroncv.—FC Saar-
ücken 6:1 (3:0).
Bécs: Hakoah—Nemzeti 4:2 (3:1). 
tíadrid: Madrid válog—Hungária

(2:0)- .
Milano: Ambrosiana—újpest 4:1
0)

, December 2#.:
iunheím: Mannhelm válog.—Fe

cváros 3:2 (2:1).
Jécs; Slovaa—Nemzeti 8:1 (4:1).

December 27.:
Amsterdam: Fecskék—Csikók 3:3

(2:0).
Bécs: Rapid—Nemzeti 4:0 (3:0). 
Marseille: Kispest-Olimpique 1:0
:0).
Locarno: Szeged FC—Loearno F  ’
1 (1:1).Catania: Budai—SS Catania 5:3

4:1).
December 3#.:

Hága: Csikók—Fecskék 3:2 (3:0). 
Nápoly: Budai „ 1 1 “—Vomoro 4:1

(2:0).
December 31.:

Athén: Somogy—Atronitas-Gudi
kom’  5:0 (2:0).

Január 1.:
A : Magyar profi váL—Köln 8:2

gén: Ferencváros—Sport
jndt ^sslingen 8:3 (4:1).

Hünc- an: Hungária—Wacker 5:3
2).ÜL Raphaei: Kispest—Cannesi ke
éti egyesített, csapat 6:2 (3:0). 
jocarno: Szeged FC—FC Kocám o

Clrf»-
t fiién: Somogy—Apollón 5:1 (3:1).
Tonlouse: Budai U“—Club Dc-
-fivo Espagnol (Hordeaux) 3:°

Január 2.:
>rdeaux: Budai „11“—Bordeaux
gaíott 4:1 (3:1). , ^
,hén: Somogy—Etalkos 7:0 (5:0).

Ma hat újabb útimérkőzés 
kerül sorra

Legérdekesebb 
a Hungária találkozója a 
Középnémet válogatottal

A zöld-fehérek Düsseldorf válogatottjai ellen lát
szanak, a Somogy harmadszor kerül szembe eg- 
erősebb athéni ellenfelével, Kispest búcsút vesz 
Franciaországtól és más érdekességek

Az újévi nagy sikerek után ma 
ismét hat úti mérkőzés kerül sor
ra. (Eredetileg újév napján is 
ennyinek kellett volna sorra ke
rülnie, de hetediknek csatlakozott 
a Budai „11” elmaradt toulouse-t 
meccse.) Ezúttal a Csikó-csapat, 
vagy ahogy legutóbb Kölnben hív
ták őket, a magyar profiválogatott 
— pihen. Ennek elIenere a inai 
nap is számos, érdekes esemény 
ben bővelkedik. Érdekes mindenek
előtt a Hungária megmérközése a 
Középnémet válogatottal.

Halléban
kertll sorra ez a mérkőzés s a kő 
zépnémetek most akarják kipró
bálni erejüket. Kétségkívül a kék
fehéreknek ez az erősebb német 
mérkőzése s így vigyázniok keli 
arra, hogy ha már Jugoszláviából 
é3 Spanyolországból nem tudtak, 
legalább Németországból térjenek 
haza veretlenül.

Nemcsak a Hungária, hanem 
Ferencváros is válogatott ellen 
szerepel. A zöld-fehérek Düsse' 
dóriban állnak ki, mégpedig a vá 
roe válogatottjai ellen. A két nagy 
csapat mellett

négy veretlen csapatunk foly
tatja a túráját.

A Somogy Athénben ezúttal leg
erősebb ellenfelével, az Enosissal 
találja magát szembe, míg Kispest 
Cannesban az AS Cannes elleni 
mérkőzésen búcsút vesz Francia- 
országtól, hogy legközelebb mar 
olasz földön mérkőzzék.

A kispestiek szerepeinek ed
dig legjobban az összes ma 

gyár csapatok közül

— Saját tudósítónktól —

így reméljük, hogy búcsújuk 
méltó is lesz az eddigi eredmé
nyekhez. Tekintette; arra. hogy az 
AS Cannes jelenleg első helyen 
áll a bajnokságában, a kispestiek 
feladata nem mondható könnyű
nek. Sokkal rosszabb helyen áll —
utolsón —  a Budai „11”  ellenfele,

az SC Nimes s így a budaiaktól 
újabb győzelmet várhatunk. Útját 
Locarnóhól mára Lecccba tette át 
a Szeged FC, amely remélhetőleg 
most kárpótolja magát azért, hogy 
újévkor csak döntetlen eredményt 
ért el.

— Szlovcraszkó
magyar sportja 
fölfelé tör
_  moiidia R évay István gróf, 
a CsR.1TSas elnök©

A futball és a tengsz után az úszás, 
asztali-tenisz és jéghokki magyar 
szövetségének megalakítása is elő
készületben van

— Saját tudósítónktól —

A szlovenszkói magyar sport 
életében az utóbbi idők bizonyos 
ingadozásokat mutattak. Ezek az 
ingadozások általában azt jeleztek, 
hogy a szlovenszkói magyar sport 
nem játszik olyan szerepet a szét
választás óta a középeurópai sport
életben, mint amilyet a háború- 
előtti időkben játszott. Nem csoda 
ez, hiszen folytonos változás, ío.y 
tonos alakulás jellemzi a szlovensz
kói sportéletet. Ez az alakulás vé

gül is oda lyukadt ki, hogy a kü
lönböző kisebbségek külön utón 
igyekeznek szolgálni sportjukat.

A Prágában székelő középponti

Egészen természetes, hogy a cseh
szlovák központi szövetségek kebe
lében, mint kisebbségi alszovetse- 
nek működnek ezek a magyar szö
vetségek is, akár a futball vagy a
tenisz . . . . . .A  szövetség alakítására a 
mai helyzet szerint az úszás, asz
tali-tenisz és jéghokki mar meg- 
érett Ezek a szövetségek a közel
jövőben működni is fognak, hiszen 
alapszabályaiknak elfogadása fo- 
lyain&tban vau s valószínű, hogy 
még tavasz előtt megindulhat 
önálló keretek között a munka. 
Néhány egyesület kérésére megin
dult az evezés, nehéz atlétika és ® 
téli sportok szövetségének szerve
zési előmunkálata is s ha a jelen 
még nem is hoz eredményt ezen a 
téren, a közel jö-'ő biztosan meg
hozza. , „  .

—  Az igazgatóság megállapí
totta azt is, hogy az elmúlt, év 
munkálkodása értékes sikereket 
eredményezett. Pelilcan dr., a 
Sportovny Vybor elnöke határo
zott ígéretet tett arranézve, hogy 
munkálkodásunkat minden tekin
tetben támogatja. Anyagi téren 
azonban már nem áll ilyen jól a 
helyzet A gazdasági válság ná
lunk még talán jobban elfagyasz
totta a sport virágait, mint má
sutt, az egyesületek anyagi segé
lyezése elmaradt s így azok igen 
nehéz körülmények között működ
nek .

__ így is meg lehet állapítani,
hogy

a szlovenszkói magyar sport 
fölfelé tör.

Reméljük, hogy ez a folyamat a 
jövőben sem akad el, sőt folytató
dik. Mivel pedig azt látjuk, hogy 
ű legszebb eredményeket azok a 
sportágak érik el, a,melyek ma
gyar szövetséggel rendelkeznek, 
világos a feladat: az egész vona
lon törekedni kell az önálló szövet
ségek kiépítésére. A  futballban is, 
teniszben is bajnokságot nyertünk. 
Megelőztük a német a szlovák és 

ruszin sportolókat. Megvan a 
reményünk arra, hogy önálló ke
retek között más sportágakban is 
hasonló sikereket mutathatunk 
majd fel hamarosan.

A szimpatikus elnök szavai bi
zonyára erős visszhangot keltenek 
a szlovenszkói sportélet munkásai
ban. Hiszen a vezetése alatt álló 
MTSz működését nagy érdeklődés 
kíséri. Amit az is jelez, hogy az 
igazgatósági ülésen Pozsony, Kas
sa, Losonc, Léva, Rozsnyó, Rima
szombat s más városok egyesületei 

méltóan képviseltették magukat.

k  t u d ó s í t ó
irta: Dauer Béla

Nem találta sehol a helyét. Úgy
'•jfixött az utcán, mint egy alva- 

£ Alvajáró, akinek nyitva volt 
e és a füle. Harmadik nap
folt már az ürességtől a 
Megpróbált mindent, hogy 
. jusson, de hiába volt min- 
ekezet A szerkesztőnél már 
listává nőttek az előlegei, 
van Maca születésnapja és 

/alami nagyon-nagyon szép 
kot kellett feltétlenül vin- 
aert mindenáron le akarta 
azt az utálatos Sándort, aki 

an sokat formálódott a lány

i szerda volt. A  legtöbb fut- 
sapat tréninget tartott, de 
semmi kedve sem volt ahhoz, 

f  & csíp" novemberi szélben 
ífél órát hűtéssé magát céltala

nért ugye mi is történhet egy 
ingén?
ígtorpant egy üzlet előtt. Egy 
y emaillírozott arany karika 
t a kirakat sarkában szeré- 

„ félretolva Egyszerre eszébe 
tt, hogy egy pár héttel ezelőtt 

-iával erre jártak s hogy milyen 
yakozó láng gyűlt ki a kislány 
nőben, amikor elragadtatva sut- 
ia: Istenem, de szép, de győ- 

őrü...
Szemébe húzta a kalaoját és be-
rduít az üzletbe. Tüzelt az arca, 
kor kijött. Tizenvolc pengő az 
isz és neki „nom"-et kellett 
ádini a segédnek, aki be akarta 
magolni.
ifin  messze tőle ott éktelenke

dett az egyik nagypálya tribünje.
—  Ha már itt vagyok, benézek!
• sóhajtott fel kedvetlenül.
Nem is nézte meg, hogy hová

telepedett le. . . .
Egyszerre a szomszéd páholyból 

suttogó hangon verődött fülébe a 
közismert vívóbajnok neve. ösztön- 
szerüen fülelni kezdett. Átnézett 
és meglátta, hogy az Elnökség 
páholya mellett ül. Elfojtott szó- 
töredékeket hallott csupán, de kö
vetkezetesen két név . ismétlődött 
egyre. A vívó baj nők és a Nagy 
Center neve. E gy leánynevet is 
hallott és elcsípte az Elnök úr sut
togó megjegyzését is:

—  Ezek szerint tehát vasárnap
ra számolni kell a center távol
létével!...

Az újságírónak ekkor mar ra
gyogott az arca. Megvolt a riport. 
A nagy szenzációért biztosan 
20-at a szerkesztő s akkor viheti 
Macának a karperecét ^

A tréningnek éppen vége volt 
Felvillanyozva ugrott fel az ülés
ről. Lerohant az öltözőbe, egyene
sen nekiment a Nagy Centernek:

—  Nem játszik vasárnap?
A center meglepődött, aztán mo

solygott: . . , „
—  Hát maguk mindent tudnak?
—  Miért nem ?
—  Erre nem felelhetek!
—  Nő van a dologban?
A center csak mosolygott, de

nem adott választ.
—  Szóval igen?
Megint nem kapott választ.
—  És mi van a vívóval? —  csa 

pott le a nagyágyúval az újságíró
A center meghökkent, aztán 

dühbe gurult:
—  ördög és pokol!

és

A Nagy Center már a vízvezeték 
öntöző .rózsája alatt tisztálkodott 
és süketnek tetette magát.

Otthagyta. Egy telefonkönyvből 
megnézte a vívóbajnak címét és 
lóhalálban vágtatott hozzá. A baj
nok csodálkozva fogadta.

- Mit parancsol?
- Milyen ügye van önnek 

Nagy Centerrel?
—  Micsoda?
—  Kard vagy pisztoly?
—  Tökfej! —  szólt a bajnok 

becsapta az ajtót.
A fiú egyenesen a szerkesztőség 

be rohant. Lecsapta magát a szék 
be és villámgyors buzgalommal 
írni kezdett. Lobogó lapokkal a 
kezében kopogott egy negyedóra 
múlva a szerkesztő ajtaján.

- Szenzációs riport, Szerkesztő 
úr! Szenzációs!

-  Valóban érdekes, nevetett 
szerkesztő, végigszántva szemeivel 
a sorokat és barátságosan meg
veregette az újságíró vállát.

-  Éppen ideje volt már, hogy 
történjen valami. , .  Holnap fel
vehet 20-at a pénztárnál.

A fiú valósággal kitáncolt a 
szobából.

Másnap az újság első oldalán 
hatalmas kövér betűkkel ordított a 
cím :

„A  Nagy Center és a Vivőbaj
nok lovagias a fférje !”  Alatta rit
kított betűi alcímekben: „súlyos 
kimenetelű párbaj!"

a
Ezzel szemben az igazság? A  

vívó feleségül vette a center húgát.
Hogy derült ez ki?
Tragikusan!
Már ami a tudósítót illeti.

is

szövetség nem tudott eléggé fog
lalkozni ezekkel az értékes sport- 
területekkel, aminek az eredménye 
az lett, hogy a maga lábára kell 
állania mindazoknak a sportszer 
vézeteknek, amelyek fejlődni, ha
ladni akarnak. A magyar kisebbség 
is ezt az utat választotta. Elsőnek 
a futball, majd nyomában a tenisz 
alakított önálló magyar szövetsé
get. A példa serkenti a többi sport 
ágat is, az eredmények azt mutat 
ják, hogy az út, amelyre a ma-, 
gyarok léptek, helyes, de a többi 
sportágban eddig nem volt elegen 
dő erő, hogy saját lábára álljon.

A  Csehszlovákiai Magyar Test- 
nevelési Szövetség egyengeti az 
utat olyanformán, hogy az egész 
szlovenszkói magyar sport minden 
ágában önálló és komoly tényezővé 
váljon. Az MTSz éppen a napok
ban tartotta meg Losoncon igaz
gatói ülését s ez az ülés is egyik 
határállomása lehet a szlovenszkói 
magyar sport fejlődésének 

Alkalmunk nyílt
Révay István gróffal,

az MTSz elnökével beszélgetni az 
igazgatói ülés után s ő következő
ket közölte az aktuális kérdések
ről: - , ,-  Az igazgatósági ülés rend
kívül fontos kérdésekkel foglalko
zott e olyan határozatokat hozott, 
amelyeknek sikeres keresztülvitele 
a szlovenszkói sport erőteljes fel
lendülésének lehet a kezdete. Elvi 
határozataink közül a legfontosabb 
talán az, mely az összes magyai 
sportegyletek és sportolók óhajára 
azt célozza, hogy

minden olyan sportágban, 
amelyet nálunk komolyan űz
nek. önálló szövetséget ala

kítsunk.

A bilbaói Afhletic vezet 
a spanyol bainskságban
— Saját tudósítónktól —

Spanyolországban a kerületi bajnok
ságok tudvalevőleg november vége
vei befejeződtek és a kerületi baj
nokok és az erősebb kerületekből a 
második helyezettek is decemberben 
kezdték meg a pont- és gólarányra 
menő küzdelmet az országos bajnoki 
címért.

A negyedik forduló 
képe a következő:

után a tabella

Athletic Bilbao 
FC Madrid 
FC Barcelona 
Arenaa Bilbao 
Santander 
Honost ia 
Espanol 
Valencia 
írun 
A levés

a
2
2
2
2
2
2
1
0
0

0 12: 0
0 9: 8
1 8: 6 
1 9: 8
1 7: 7
2 11: 6 
2 8: 7
2 7:12
3 1:14
4 4:12

Az élcsoport helyzete meglehetősen 
zárt, a további küzdelem tehát ige® 
hevesnek Ígérkezik.

A H. osztály tabellája a követ
kező:
Oviedo 4
Befcis 4
Murcia 4
Athletic Madrid 4
Dep. Coruna 
Gijon 
Cella 
Castellon 
Sevilla 
Catalunya

0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

0 18: 8
1 10: 9
2 9: 8 

9: 0 
9:10 
8: 8 
8:11 
g: 9 
9:10 
4:10

A BT alosztályainak közgyűlése.
A BT vidéki alosztályai közül Észak 
január 10-én Miskolcon, Délnyugat 
január 10-én Pécsett, Kelet január 
10-én Debrecenben, Nyugat január 
16-án Győrött, Dél január 17-én Sze
geden tartja meg közgyűlését. A BT 
központját Miskolcon Kann Ferenc, 
Pécsett Vámos Soma, Debrecenben 
Vadnay Géza, Győrött Ries István 
dr. képviseli, míg Szegedre később 
jelöli ki képviselőjét.



Vasárnap, 1932 január 8. %gsa
Másszínü csillagok

a IC ék Csillagok Németor- 
szagba készülő csapatába®
Útra késaest a Fi an ciaországha induld
K é k  C s i l l a g o k

~  Saját tudósítónktól ■—
Legutóbbi számunkban elsőnek ad

tunk hírt arról, hogy a Kék csilla 
gok már csütörtökön útra kelnek. — 
7 óra 37 pkor a Keleti pályaudvarról 
indulnak el s éjjel 2 órakor érkez
nek meg Stuttgartba, ahol a Csikó
csapatból Bíró, Magyar, Belká és 
Héjas csatlakozik a csapatnak itt
honról induló törzséhez. Stuttgartból 
rögtön tovább mennek és pénteken 
5 órakor futnak be Parisba. Itt 
Kincs megállás. Tovább utaznak Nan
tes be, ahová este 10 órakor érkeznek 
meg s másnap, szombaton már ki is 
állnak az első meccsükre. Az eddigi

S Í la kőrisfáké!,
Lauphsimes-, Hsckery

FELSZERELÉS
MOLNÁR G Y U L A ,
Víl, Károly-körút 3 c, A. 32-1-02

tervek szerint a következő lesz az 
összeállítás.

Vermes — Janzsó, Bíró — Bcrel-

niint egy 13-ík játékos is. A csapa
tot Komor Ödön kíséri. A további 
műsor alapján 10 én Lorientben, lő 
és 17. között Franciaország valame
lyik városában, 17-én Rennesben,
23- án Nimesben (és nem Liliében, 
ahogy tegnap tévesen híre terjedt),
24- én Marseilleben, 28-én pedig Niz
zában játszanak. Ez a Kék csillagok 
francia úti műsora.
Ugyanakkor Németországban igyek

szik bemutatni a Kék csillagok 
egy másik csapata a tudását. En
nek a csapatnak egészen különleges 
lesz az összeállítása amennyiben köl
csön akarják kérni Újpesttől Avart 
és a Somogyiéi Jokubet, — ha ad
dig hazaérkezik. Végeredményben a 
jelenlegi tervek alapján így festene 
ez a csapat:

Budai — Werner, Remmer — Sár
vári, Moóré, Vámos — Markos, Avar. 
Jakube, Brunecker, Ormos,

A csatársor első három embere 
akár a válogatottban is játszhatna 
ilyen összetételben s ha össze tudják 
hozni ezt a hárem embert így egy-

Polgárnak a bordeauxi váloga
tott sem imponált, nekik is be

rúgta tegnap a góljait
Budai,,11"—Bordeaux válogatott

4:1 (3:1)
Pompáson játszott, elemében volt a budai csapat
G óllövő : Polgár, az ellenfél centere, Polgár, Moharos (IJ-esbő l), Kárpáti II.

vés, Lutz II., Magyar — Ff nyvesi, j más mellé, akkor érdekes megfigye- 
Héjas, Zilahy. Lengyel, Bclkó. Ezen j léseket eszközölhetünk majd a drez- 
kívül elutazik még Dömötör is, vaia-1 dal mérkőzés során.

Aas Ezerfőst újra vereséget 
szenvedett, kezdi leadni 

nagy pontelőnyét
Az Aston Villa a ka tnadik he yen — Az Arseoai 

feUüs&ően lecsúszott
— Távirati jelentésünk —

London, január 2.
Mintha fogyóban volna az 

Everton lélegzete . . .  Már kará
csony hetében leadott két pontot, 
ebben a fordulóban Birmingham
ben hagyta mind a két pontját,

P |  S P O R T S ^ V E T E K

' ijjk ! l  nagy raktára,a legjobb mi- 
ffyjjffl bőségben o lcsó  ératton

P á r t o s  Arth-iir
Budapest, VI., KM ly-u. 6, SiimnuiuiSi:sri!íH 

TeSeíon :„Airt- 223-56 
fCíeslilítelijei, csr.pnrtnfcnBk nagr ártedveiménf

méghozzá feltűnő nagy gólarány- 
nyal. Azért tartja most is az első 
helyet és ha megtorpanása csak 
ideiglenes, akkor létrejön az a cso
dálatos rekord, hogy egyik évben 
a II. ligában, a rákövetkezőben az 
I. ligában nyer bajnoki címet.

Az élcsoportban a West Brom- 
wich Albion és az Arsenal foly
tatott gyilkos küzdelmet és miután 
minimális gólaránnyal az Albion 
került ki győztesként a harcból, 
megerősítette második helyét, míg 
az Arsenal a hatodikra csúszott !e.

A vezetők állása a mai forduló
után a következő:
Everton 23 78:43 31
West Bromwich A.. 24 44:24 29
Aston Villa 23 68:43 28
Sbeffield. United 24 57:42 28
Liverpool 23 50:45 28
-Arsenal 23 50:34 26
Newcastle United 23 50:43 26

A I I .  ligában a  Leeds United 
űira visszaszerezte a vezetést egy 
ponttal, miután a Wolverhampton 
csak döntetlent tudott elérni. Most 
a  Leeds vezet 84 ponttal.

Skóciában a favoritok győztek. 
Ksak a bajnok Rangéra nagyarányú 
veresége nagy meglepetés.

Részletes eredmények-

I .  l i g a
Birmingham—Everton 4:0.
Derby County— Blackpoól 5:0.
Leicester City— Aston Villa 8:8
Portsmouth— Shef tieid United

2:1.
Sunderland— Manchester City

2:5.
West Ham United— Bolton

Wanderers 3:1.
Chelsea^— Midd’lesbrough 4:0.
Grimsby Town— Huddersfield

Town 1:4.
Liverpool—  Newcastle United

4:2.
Sheff teld Wednesday— Black

bura Rovers 5:1,

West Bromwich 
nal 1 :ü.

Albion— Arse-

II. liga
Bradford City— Barnsley 9:1. 

Bury— Bristol City 2:1. Leeds 
United— Swausea Town 3:2. MiU- 
wall— N otts County 4:3. Port 
Vale— Piyruouth Argyle 2:0. Tót- 
tenham Hotspur— Wolverhampton 
Wanderers 3:3.' Burnléy—Soub- 
hampton 1 :9. Chesterfield— Stoke 
City 1:3. Manchester United— 
Bradford 0:2. Nottinghmn Forest 
— Charíton Athletic 3:2. Preston 
North End— Oldhum Athletic 2:8

Skót liga
Aberdeen— Hearts 1:2. Dundee 

United— Dundee 0 :3. H ami-lton
Academicals— Airdrieonians 8:1.
Leith Athletic— CowdenbeatK 1:2. 
Queens Park— Celtic 0:3. Clyde—  
Thírd La.nark 2:4. Falkirk-
Motherwell 2:3. Kilmarnock^—Ayr 
United 5:1. Morton— St. Mirren 
2 :2. Rangers— Partiak Thistte 
0:4.

Algírban fog 
túrázni a BSE,

ha a tárgyalások eredményre vezet
nek. Megírtuk, hogy a Törekvés AD 
adta algíri túráját a BSE-nek, mi
vel a hosszú időre nem tudott volna 
játékosainak szabadságot, szerezni. — 
így a BSE vetle íol a tárgyalások 
fonalát és ezek már nagyon előre
haladott stádiumban vannak.

— Már csak a kőtlevelet varjuk — 
mondotta nekünk Mandik Béla, a 
BSE futballigazgatója — és ha ez 
megérkezik, a Jövő hét keddjén már 
el is utazhatunk. Pénteken érkeznénk 
meg. A tervek szerint három márká
zást játszanánk, de így is három hé
tig tartana az áttétünk, mért Algír
ban csak vasárnap lehet mérkőzni.

Ma k ezd iiM  a Gubacsi díj 
küzdelmei

mégpedig a Bak TK— EMTK 
mérkőzéssel. A találkozó Pest
erzsébeten az Erzsébet-utcai pá
lyán kerül sorra. Az otthon ját
szó amatőrök bizonyára nagy lel
kesedéssel küzdenek majd a pro
fik ellen, bár az angyalföldi csa
pat is híres a lelkesedéséről A 
fél 2-kor kezdődő mérkőzést Ha
lász J. vezeti.

i -

Nemrég még Szicíliában jártak, 
majd Nápolyban folytattak s Fran
ciaországba repülték át cxpross7,vo
naton a budaiak. Amerre jártak, 
mindenhol győztek. Sőt a gólokkal 
sem fukarkodtak: 5:2, 4:1, 3:0 . .  .
Tegnap pedig ismét 4:1. Erről alábbi 
táviratunk szól:

Bordeaux, január 2.
Szerdán még Nápolyban ját

szottunk, utána folyton utaz
tunk és pénteken Toulouse-ben a 
Club Deportivo Espagnol, az 
itteni kerületi bajnok ellen köny- 
nyén győztünk. S a pénteki meccs 
után szombaton újra kiálltunk. 
Ezúttal azonban már Bordeaux- 
ban s tetejébe még válogatott 
csapat, Bordeaux legjobbjai el
len. Újra fölényesen győztiin .

Lantos —  Szemere, Moharos
—  Kárpáti II„ Kárpáti !.,

— Távirati jelentés. —

Schuszter —  Czumpf, Fekete, 
Polgár, Lyka. Tárnok

összeállításban kezdtük el a mér
kőzést s az első gólt Polgár a 17. 
percben érte el, még pedig remek 
Sisszjáték után.

1:0.
Most is mi támadunk tovább, de 
a 32. percben a bordeauxi center 
védelmünk hibájából ki tud 
egyenlíteni. 1:1. Polgár azonban 
nem jön zavarba, neki nem impo
nál még a bordeauxi válogatott 
sem s a 42. percben ismét össz- 
játék után bombalövéssel szerzi 
meg a vezetést. Sőt két perccel 
később

az igazságos és pártatlan 
bíró 11-est ítél a javunkra.

Moha s áll a labdának és ren
deltetési helyére küldi. 3:1.

Szünetben cserélünk. Fekete 
helyére jobbösszekötőnek a pi
hent Kiss Gábor áll be. A máso
dik félidőben a csapat kissé le
fékez, ami érthető is, hiszen még 
lábunkban van az előző napi 
meccs is. Lefékezve is irányítani 
tudja a játékot és iskolát mutat 
hé, Sőt még gólt is rugunk. A 38. 
percben

az előrehúzódott Kárpáti IL
összejátszik a csatársorral 3 
szép lövést küld a háló sarkába. 
4:1.

Csapatunk játéka teljes elisme
rést váltott ki. Én magam is el
ismerem, hogy a fiúk jól, sőt

gyönyörűen
játszottak. Mindannyian dicsére
tet érdemelnek.

Faragó Lajos;

7. perc 1: 0 !, 8. perc 2 :0 !! 
9 . perc3 :0 !!!,10. perc 4 :0 !!!!

azaz

Somogy—Etnikos 7:0 (5:0)
Esőben, nogy víztocsákkal teli pályán is hengerelt a Somogyt mert

Jakube újra válogatott 
formát játszott ki

Góllövő: Csizi, Jakube, Tunyoghy, Galambos, Jakube, Junyoghy, Jakube

Derekasan küzd Athénben a So
mogy. Csütörtökön 5:0-ra, pénteken 
5:l-re győzött a tetejébe tegnap újra 
játszott s 7:0 arányban diadalmftskö- 
dott. Három nap alatt három mérkő- 
sés, három gy őzelem s még hozzá 
17:1-68 gólarány... ehhez nincs mit 
hozzátenni. Ez egymagában is a 
'egszebb dicséret.

Athén, január.
Eredeti tervtől eltérően nem 

vasárnap, hanem már szombaton 
játszottuk harmadik mérkőzésün
ket. Szenzációs győzelmet arat
tunk- 7:0 arányban hengereltük 
le az FAnikost, de már félidőig 
5:0 volt az eredmény.

A mérkőzés nem sok jóval ke
csegtetett, mert

zuhogott az eső.
Az egész I. félidőben esett, csak 
szünet utánra állt el valameny- 
nyire. Az eső miatt teljesen sá
ros pályán kellett játszanunk, 
miután a pálya talaja földes. Ez 
azonban még a kisebb baj lett 
volna, a nagyobb az volt, hogy a 
pálya teli volt víztócsákkal is, 
ügy, hogy a labdát legtöbbször 
előbb meg kellett keresni.

Asprojerakas bíró sípjelére a 
Somogy a következő összeállítás
ban indult a mérkőzésbe:

Szemző —  Vadas, Dankó —  
Egry, Péter, Győrffy —  Gálám-

— Távirati jelentés. — 

Jakube, Pető, Tu-bos, Csizi, 
nyoghy.

Kezdés után rögtön fölénybe 
kerültünk, főleg azért, mert az 
ittenieknek fogalmuk sincs, hogy 
esős időben milyen stílust kell 
játszani. Alig indult el a játék, 
az esőben megeredtek a góljaink 
is. 7., 8., 9., 10. perc . . .  mind
egyikben egy-egy gól esett A 7. 
percben a Szöktetett Csizi kezdi 
el a sorozatot.

1:0.
A 8. percben

már maga a szöktető Jakube 
szerez gólt,

még pedig remek összjáték után. 
2:0. S a 9. percben már újra ő 
szöktet. Ezúttal Tunyoghyt küldi 
útnak s a balszélsőnk is eredmé
nyes tud lenni. Sőt a 10. percben 
újabb gólt érünk el. Ezúttal Ga
lambos fejezi be az összjátékot 
góllal.

4:0.
A közönség csak bámul, majd 

lelkesen tapsol ennek a ritka 
szép gőlsorozatnak. Most azonban 
már láttak valamit az athéniek 
is s rájönnek a mi játékunk alap
ján arra, hogy sáros pályán is 
lehet játszani. Éppen ezért újabb 
gól csak a 21. percben esik, ami
kor is Jakube remek fejese zör

geti meg a hálót. 5:0.
Szünetben

kicseréljük Szemzőt.
Eddig jóformán semmi dolga 
nem volt s hogy Erdős is leve
gőzzék egy kicsit, szóhoz jut 3 
is: kapuba álL Mezőnyben csak 
Galambos helyére jön be Körösi.

Most már nem esik az eső s 
csapatunk remek

iskolázással szórakoztat.
Jakube mutat be ravasz fogáso
kat: van is sikere. Gól is esik. A 
31. percben Jakube által szökte
tett Tunyoghy hagyja faképnél a 
görög védelmet s fejezi be góllal 
a lefutását, majd újra

csapatunk irányítója, esze,

Jakube kísérletezik, összjáték 
után megtalálja a rést s heted- 
szer is a kapuból kell kivenni a 
bőrt.

7:0.
A mérkőzéshez csak annyit 

főzhetünk hozzá, hogy a Somogy 
remekül játszott. Sőt

Jakuberő!

még többet is lehet mondani: 
válogatott formát árult el.

Somogy.

Pátria
r e n e g á t

J L S  a .
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Milyen is lehetne valóban 
legjobb Csikócsapat
tavaszra, a németek még 
nem kaptak eleget 
a  Csikóktól

— Saját tudósítónktól —-
—  Kitoltunk a kölniekkel —- ál

lapította meg tegnap a magyar 
sporttársadalom, olvasván a mér
kőzésről érkező részletes tudósítást.
—  Az I. félidőben hagytuk ugyanis 
játszani az általuk összeállított csa
patot (eredmény 0 :2 ), de szünet 
után visszatértünk a jó öreg ( illet
ve éppen hogy nem is öreg)  Csikók
hoz (eredmény 3 :2 ).

A pesti humor már régen meg
állapította, hogy csak akkor beszé
lünk Csikócsapatról, ha győz, ellen
kező esetben mindössze „közön
séges”  profiválogatottról van szó. 
De van is a dologban valami, mert 
a Csikók (feledjük azt a bizonyos 
zágrábi kisiklást) mindenütt be
csületet szereztek nevüknek és szí
neinknek. S Kölnben az I. félidőre 
valóban nem a Csikócsapat állt ki, 
viszont szünet után olyan együt
tes harcolta ki a győzelmet amely
ben a „nevek”  helyét már a Csikó
csapat dicsőséges múltjával egybe
forrott harcosok foglalták el.

Mariássy dr. kapitány tegnap 
telefonon gratulált Herczog Edvin- 
nek, a Csikók vezetőjének a kölni 
sikerhez. Szívből. Előzőleg fejtette 
ki ugyanis a következőket:

— Nem is a győzelem az, ami 
megfogja az embert, hanem ahogy 
a győzelmet kiharcolják. Ez a 
küzdőszellem és ez a nem csüggedő 
szív az, ami a legtöbbet ígéri a 
válogatás szempontjából s aminek 
hasznát lehetne venni a tavaszi 
nagy válogatott mérkőzéseken is.

Sokan hozzászóltak a Csikók leg
újabb bravúrjához, köztük Feny
vesi is, a III. kér. Csikó-jobbszélső- 
je, aki tegnap délben szintén ven
dége volt a .profiszövetségnek. 
Fenyvesi kijelentette:

—  Pompásak az eredmények. 
Megjegyzem azonban, vám azért, 
mert én is játszottam benne, de a 
legjobb Csikó-csapat az eddigiek 
közül a belgrádi volt. (Vermes —- 
Flóra, Bíró —  Kárpáti II., Lutz, 
Vámos —  Fenyvesi, Kovács I I , 
Jakube, Brunecker, Belkó. Szerk.)

Fenyvesivel megtárgyaltuk ka
pásból azt a „valódi”  Csikó
csapatot, amelyet a magyar sport 
ma ki tud állítani a pályára. Feny
vesi szerint ez a következő:

— Háda —- Flóra, Bíró — Kár
páti II., Sárosi, Lázár —  ?, Ko
vács II., Jakube, Titkos, Belkó

Fenyvesi a kort számítja és Sá- 
rosiék beérkezettségét nem tartja 
kizáró oknak. A jobbszélsőségről 
szerénységénél fogva nem nyilat
kozott, csak annyit jegyzett meg, 
hogy Paczolay, Iglódy s a Nemzeti 
Kovács mellett azért talán ( ! )  ő 
is szóba jönne. Kétségtelen, hogy 
a csapat nem is fest olyan rosszul. 
S túlzásnak tűnik ugyan, de az 
idők változását jelzi az alábbi meg
jegyzés, amit a szövetségben kap
tunk el:

—  Ha tavaszig még elvernek a 
C sikók néhány álarcos nemzeti vá
logatottat, eljárunk oda, hogy nem 
a nagy válogatódat fogják meg
erősíteni néhány ifjú Csikó-óriás
sal, hanem a Csikók közt szórja
nak majd helyet annak a néhány 
vén csafa'onak. aki azért mégis lé
pést. tud tartani az előretörő fiata
lokkal.

A Csikók híre. neve tehát egyre 
terjed, csak —  Köln példája leg
alább ezt mutatta —  a németek

Közismert az

idegesség
fáradtság, kimerültség, valamint álmatlanságnál a fenyfifOrrtflk ki

iűnő hatása

■:!dő i b etta a szü.ér.ai fenvóklvo 
naton kf.fll jtf'rlni iPneeri sőt íp tar- 
'alma*, azért a Pilavlji-Iürdrt után az 
kezek mezt \n■?<>''nak ■ a kimeriih- 

me 'szűnik s jól a szik a’  ember. 
A Plinv'n-'i'HA ár> 4(1 miér.

nem akarták elismerni őket. Még 
az amsterdami döntetlen és a há
gai győzelem dacára sem. A kölni 
mérkőzés létrejötte ugyanis nem a 
Csikók hírének köszönhető, hanem 
azoknak az öreg játékosoknak, 
akikhez a kölniek a Csikókkal szem
ben ragaszkodtak s akik a kölni 
mérkőzés II. félidejében diszkré
ten visszavonultak a küzdőtérről. 
A kölni eredmény azonban Német
országban is ( ! )  okozott némi 
hangulatváltozást. Vasárnap
ugyanis Mannheimból még a követ
kező hűvös üzenet érkezett a 
profiszövetségbe:

—- Csajntukra 10-re nem reflek
tálunk.

Hamar jobb belátásra tértek 
azonban a derék mannheimiek, 
mert tegnap reggel telefonon lép
tek érintkezésbe Budapesttel a 
most már így beszéltek:

—  Vissza az egész. Mégis csak 
jöjjön az a csapat.

Hogy mik lettek ennek a nyája
sabb nangú üzenetnek a következ
ményei, arról külön írunk, a fen
tiekből mindenesetre kiderül az. 
hogy a „Csikók" mind komolyabb 
„céggé”  lépnek elő s dicsőséges 
kalandozásaik során immár másod
szor járva német földön, kezdik 
észrevétetni magukat még a néme
tekkel is. Bravó Csikók! Enné! 
csak a zágrábi reváns volna még 
nagyszerűbb haditény.

Utimérkőzések, 
amelyek soron 
következnek

Január 3.:
Halié: Hungária—Közép német vá

logatott.
Leeco: Szeged FO—AO Lecco. 
Düsseldorf: Ferencváros—D. válo

gatott.
Athén: Somogy—Enossig.
Cannes: Kispest—AS Cannes. 
Nimes: Budai „11“—SC Nimes.

Január 4.:
Patras: Somogy—P válogatott. 

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

met válogatott.
Bergamo: Kispest—FC Bergamo. 
Pyrgos: Somogy—Hercales.
Nimes: Budai „11“—Nimesi kerül,

válogatott.
Kassei: Ferencváros—FC Kassel. 

Január 9.:
PArls: Budai „11“—Club Francais.
Nantes: Kék csillagok—Nantes. 
Berlin: Újpest—Tennis Borussia.

Január 10.:
Mannhelm (?): Profiválogatott— 

Mannheim vál.
Berlin: Újpest—BSV „92“.
Renncs: Budai „11”—Stade Reti

na is.
Bécs: Sabaria—WAC (f).
Lorient: Kék csillagok—FC Lorient. 
Yicenza: Szeged FC—US Vincenza. 
(Január 10. és 17. között a ..Kék 

csillagok“ Franciaországban iátsza- 
nak.)

Január 17.:
Drezda: Kék csillagok—DSC. 
Rennes: Kék csillagok—Stade Ré

ti ais.
Jannár 23.:

Nimes: Kék csillagok—SC Nimes. 
Január 24.:

Marseille: Kék csillagok—Olim-
pique Marseille.

Január 33.:
Nizza: Kék csillagok—SC Nice. 

Február 7.t
Kairó: Magyar profi vál.—Kairó.

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

Február 19.:
Kairó: Magyarország vál —Egyip

tom vál. Bíró: Barlassina (Olaszor
szág).

H ol a la b d a ?
C J C K K U . s z á m ú  h é p t  e f i v e n y ü n l e

PeVatiő a iva ..................................................................

Címe .......................... ................................ .........................
A képbe a labdát ceruzával bele kell rajzolni, a nevel és lak 
címet föléje kell írni és a lapból kivágott képet a Nemzeti Sport 

szerkesztőségébe (V I . Rózsa-utca 111.) beküldeni
Megfejtési határidő: 1932 január 7, csütörtök déli 12

órája Csak eddig az időpontig beérkező megfejtéseket vesszük 
figyelembe.

Kérjük a megfejtés beküldőit, hogy a borítékra szíves 
kedj uek ráírni: Hol a labda?
A képen, mely az Újpest— 

Attila mérkőzés egyik jelenetét 
ábrázolja, Avar szorongatja a mis
kolci védelmet. A harc nagy, mint 
ahogy mindig az, ha az újpesti 
gólzsák az ellenfél kapuja közelébe 
kerül. A labda valószínűleg az 
egyik szárnyról került be a közép
re. mert hiszen Vörös, a másik 
újpesti csatár teljes figyelemmel 
figyel, mintha maga is várná, 
hogy hozzá érkezzen a bőr.

Lehet-e, hogy a labda elszállott 
Avar s az őt ellensúlyozni igyekvő 
Davkó és Bán feje felett? Vagy 
biztos-e, hogy Avar, ha egyszer 
tabda száll feléje, azt érintetlenül 
nem engedi tovább?

Aligha tévedünk, ha ilyenfor
mán fogalmazzuk meg a kérdést, 
amit a rejtvény felad a megfejtő
nek. Hiszen a tömegjelenet erősen 
arra a gondolatra sarkal bennün
ket, hogy a labdáért folyik a haro

s ha ott folyik a harc. akkor a
labdának is ott keli valahol lenni a 
harcolók körül.

Hacsak a fényképész nem üz 
tréfát velünk! Hiszen nem egyszer 
fordult már elő, hogy a fényké
pész akkor örökítette meg a jele
netet, amikor az tulajdonképpen 
már a végét járja. Amikor a lab
dáért harcolókat a magas labda már 
el is kerülte. Lehet ebben az eset
ben is ilyen teltevés szerint a 
megfejtésnek látni s majd a kö
vetkező hét derít világosságot ar
ra, melyik tétel az igazi.

A megfejtés módja és a bekül
dés határideje változatlan, e heti 
díjaink pedig a következők"

?. díj: Egy pár korcsolya.
2. díj: Morisson-csomag
3. díj: A -Nemzeti Sport egy 

havi előfizetése.
Jt— 10 díj: A Nemzeti Sport

könyvtár egy-egy könyve.

A hivatalos listát 
választotta meg 
a BT közgyűlése

— Saját tudósítónktól —
A BT tegnap este közgyűlést tar

tóit. Az UiT nagy taui.Caleinióuen 
folyt le a közgyűlés, amely a vára
kozás ellenére zönaenö nélkül folyt 
la. Várakozás ellenére azért, mert a 
fiatal bírák a küzgyü.óöt megelőző 
napokban erőteljes ag nációt fejtet
tek ki, amiből a BT köreiben arra 
következtetlek, hogy viiiaros lesz a 
közgyűlés. A vihar elmarad!, de föl
jegyezni való azért mégis akadt. . .

A közgyűlést 6 órára hirdette a 
BT elnöksége, de 6 órakor még csak 
alig néhányan vagyunk a tanácste
remben. Kisebb csoportok alakulnak 
s megindul a „bíró duma" Az egyik 
csoportban Vüzenik. Antalics, Glück 
.Tonö és néhány kevésbé ismert bíró
nagyság, a másikban Halász Jenő 
köré csoportosulva néhány „Csikó- 
bíró", odébb meg Ábrái dr. főtitkár, 
Horonkay Gábor és Hatschek Ervin, 
nz egykori Húsos-vezér között folyik 
nagy duma.

Közben persze folyton érkeznek, 
mind többen leszünk, már itt van 
Kádas társolnök a BLA.Sz-ból, Ke
nyeres főtitkár az MLSz-ből, L: nurí 
főtitkár a BLASz ból. de a BT veze 
tőségének csaknem valamennyi tag
in i«

— Kibírhatatlan a füst, talán 
megkezdhetnénk — kiáltja valaki 
éles hangon a „névtelenek" közül.

— Bizony jó lenne, de — mint 
hallom — meg nem kezdhi tünk. mert 
nem határozatképes a közgyűlés — 
mondja mellettem az egyik bíró.

— Már hogyne lenne határozóiké 
nos — replikáz Rubint Lajos, az 
ősszel befutott fiatal bíró, aki 
egyébként a középmagyarországi ÜT 
főtitkára —, hiszn többen vagyunk 
a szabályszerű egyharmadnál.

Rubininak van igaza, mert hamu 
rosan Halpern háznagy hangja süvít 
keresztül a termen:

— Foglal Ittuk helyet, uraim, mer* 
megkezdjük a közgyűlést!

Es Ries dr. ügyvezető elnök már 
bele ír kezd elnöki megnyitójába:

— Mélyen tiszteli u ra im ! Haha nt 
hezebb időben nem gyűltünk össze..

*f-« , ;év

Majd később:
— Futballsportunk romokban he

ver . . .
Nagyon érdekesen beszél Ries dr., 

nagy figyelemmel hallgatja öt. min 
denki.

— Nemcsak a belföldön vesztette
el n közönség szánpáfáját, hanem a 
külföld előtt is .. A magyar fut- 
hnksport elvesztette a vonzóerejét.. 
Történtek szervezeti és vezetői hi
bák . . A legnagyobb hiba, hogy n
futba’l port vezetői elszakadtak a 
sporttól és áta’akultak adminisztrá
ciós szervezetté, hatalmi alakulattá... 
Mindenről hallunk, csak a futballjá- 
tékról nem . . . Sehol annyi letört 
nagyság. fétbenmaradt karrier . . 
Nem a játékos az oka, hanem azok 
akik annakidején a szétválasztást 
megcsinálták . . .

Mennyi Igazság! Nem ártott volna, 
ha a BLASz is elküldi képviselőjét! 
Talán azok közül valakit, akik any- 
nyira ellene vannak a Nemzeti baj
nokság eszméjének!

Befndezésül a következőket mondja 
Hios dr.:

— Kern közömbös, hogy mi lesz a 
futball norttnl. Am’áta a fu'hall‘•port 
üzüditt. azó'a s~nnorodtnk el a bíró 
botrányok. A jlen'eal rendszer m^g 
V' l'oztatla a közönséaet. amely mJn 
drn eszközz-l py"t~lemrc buzdítja 
saiét csapatát. A fnthallspnrt átala
kult bikaviadallá! Ha a szurka'6 
crnvata mm tud nyúzni, akkor a 
bíró a hibás mindenért . . .  Ez íny 
tovább nem mehet. M!. akik Mke* 
harcosai vagyunk a magnar futball 
martnak, tonnáink meg, hagy igye 
tmzni fonunk felébreszteni a futball 
rnort iránti szerel^/pt!

Nagy sikere van Ries dr.-nak. amit 
a hosszú taps igazol.

Ezután már gyorsan peregnek az 
események. Kiss Hugó ale’nök a 
napirend előtt felszólal és elégtételt 
követői a jelölőbizottság részére az 
egyik bírótól a Sporthir’ ap szombati 
számában megjelent nyilatkozat 
miatt. Csillag főpénztáron azt kéri. 
hogy évi jelentését az országos köz

gyűlésen terjeszthesse be. A közgyű
lés megszavazza Csillag kérését, s 
végül a megalakult szavazatszedő bi
zottságok kezdik meg munkájukat.

A  választáson a hivatalos lista 
ment keresztül azzal a változással, 
hogy Bíró Sándor helyett Slern Ti
bort választották meg rendes tanács
tagnak.

Részletes eredmény:
Rendes tanácstagok:

Antalics János, Bálint László dr„ 
Fenichel Béla, Földessy János dr., 
Fr. Fodor, Andor, Gerő Ferenc, Glück 
Jenő, Halász Jenő, Hoffonreich Ká
roly, Iváncsics Mihály, Jony Imre 
dr., Juhász Attila dr., v Karsay 
Jó sef. Kenyeres Árpád, Kovács 
Leó, Krupitzer István, Langfelder 
Ferenc, Löwenrosen Charles,* Löwy 
Holtán, Magyar .Tán -s, Majorszky Fe
renc, Nagy Lász’ó, Pálfy Rudolf, 
Bohlenz Pál, Reichai-dt Ottó, Rottor 
Lajos, Stamofnr Sándor, Steril Ti
bor, Tihanyi Béla, Viczcnik Ede.

Pót-tanácstagok:
1. Kovács Endre dr., 2. Drechsler 

Mihály, 3. ICerényi Andor, 4. László 
Imre, 5. Fiilöp Béla, 6. Kunos Pál, 
7. Szűcsi Imre, 8. Koliúnyi Miklós. 
9 Bélés Géza. 10. Gombos Géza.

Közgyűlési kiküldöttek:
Bálint László dr, Bíró Sándor, Fe

nichel Bála. Fr. Fodor Andor, Gerő 
Ferenc, Glück Jenő, Halász Jenő, 
Iváncsics Mihály, Jeny Imre dr.. 
Juhász Attila dr., v. Karsay József, 
Kenyeres Árpád. Klng Frigyes, Kor
nál Artúr. Kovács Leó, Löwenrosen 
Charles, Löwy H'ltán, Majorszky Ft 
renc, Nagy László, Pohlonz Pál, Rot- 
ter Lajos. Schwarez Ernő, Stampfer 
Sándor, Tihanyi Béla

* Hypero! szájvíztabletta Ideá
lis száj- és torok fertőtlenítő.

Avar ma már itthon lesz, mi
után hosszú idő után szülőváro
sában, Aradon tölthette el a Szil- 
vesz*er-estét. Újpest egyébként a 
jöv ő  héten megkezdi a készülődést
9-iki és 10-iki berlini mérkőzé
seire. Kedden könnvű mozgást 
végeztetnek az újpesti fiúkkal ve
zetőik, hiszen többre nincs is 
szükség, a nihenőiük egy hetes 
sem volt egészen, A keddi könnvű 
tréninggel vége is az előkészüle
teknek, hiszen e--fitőrtökön már 
útra is kein"V á lila-fehérek a 
német főváros felé.
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Hollandia sajtója a Csikókról, 
az amsterdami 3:3 után

fl sigyyarsk iaMaSsotailija és l á t t l e ü i  u ra ta  
csodás!

„ . . .a  magyar proílcsapa! messze kimagaslóan a 
a ie g jo i iá ié it  indukálta"

„...ügyes és pompásáé cenierező szélsőkkel 
rendelkeznek"

„ . . .a  magyarok nem adták meg magukat, küzdő 
képességük, álíéképessigük az utolsó másod 
percig tökéletes veii"

— Saját tudósítónktól —
Hága, december 28.

Ha az amsterdami, 3:3-as mér 
kőzás hatását meg akarjuk ismer 
ni, akkor azokat a lapvéleményeket 
kell 6orra vennünk, amelyek ezzel 
a mérkőzéssel, a magyar csapat 
teljesítményével foglalkoznak.

Csokorba szedtem néhányat s a 
következőkben ismertetem a ma
gyar közönséggel:
Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Rotterdam)
Ha a három idegen csapatot, 

mely a három, egymást követő 
ncupon Amsterdam pályáin ját
szott, egymással összehasonlítjuk, 
akkor azt kell mondanunk, hogy a 
magyar proficsapat messze kima- 
gaslóan a legjobb játékot produ
kálta.. Ha azonban csak a cseh
szlovákok és svájciak között kelle
ne választanunk, akkor már nehéz 
dolgunk lenne.

Meg kell azt is hagynunk, hogy 
a magyar főváros eme csapata 
sokkal gyengébb volt, mint az a 
csapat, amely 1930 júniusában. 
Budapesten 6 :2  arányban verte 
Hollandia csapatát. Ez a csapat

ISCH M O LL
SÍ-VIASZ

nem játszott olyan imponáló mó
don, nem működött annyi egyéni 
virtuozitással, nem volt meg az a 
csodálatraméltó összjátéka, mint 
amannak. Mindamellett igaz, hogy 
eZ' is nagyon jó csapat, melynek 
minden játékosa tökéletesen telje
sítette kötelességét, éppen csak va
lami különlegeset nem láttunk ma
gyar vendégeinktől.

A magyar fiúk a mezőnyben 
nagyon szépen játszottak és az 
állóképesség, merészség terén is 
minden rendben volt náluk, amit 
ékesen bizonyít az a körülmény 
hogy 3:1 után is sikerült a ki 
egyenlítést elérniök. Pedig a csa
társor lövöképessége nagyon gyen
ge volt, ami sok tiszta helyzet el
rontásához és kihagyásához veze
tett.

A magyarok nagyon szépen es 
fairül játszották, anélkül, hogy cl 
csehszlovákok kellemetlen trükkjeit 
láthattuk volna tőlük, amit az 
Ajax szombati vendégeitől láttunk.

Nagyon érdekes volt az az öreg, 
elővigyázatos uracska, aki valami 
vidéki városka visszavonultan élő 
papjára hasonlított, mikor mind
annyiszor, amikor a csapat kaxtuja 
veszélyben forgott, vagy a játék 
nem m,ent úgy, ahogy menni kel 
lett volna, következetesen felkelt 
a helyéről, a határvonalra lépdelt, 
hogy minden esetben követé Ire- 
méltó jó tanácsokkal lássa el já
tékosait. Nagyon szép cselekedet 
volt. van Moorsel bírótól, hogy a 
szabályokkal ellentétben, —  ezt szó 
nélkül tűrte. (E z a „papocska” 
hem volt más. mint Herczog Ed- 
vin, aki a magyar kapa mögött 
szurkolta végig a mérkőzést. 
Szcrk.)

nyörű akciókat pontosan fel
jegyezni. A magyarok olyan rö
vid passzjátékot mutattak be, 
amely teljesen kiiskolázott, jó  el
gondoláson alapszik és amit pon
tosan hajtottak végre. Minden 
túlzásban van azonban hiba és a 
Csikók hibája az volt, hogy túl
zásba vitték a rövid pauszokkal 
való játékot. így esett, hogy hát
védeinknek mindig volt ideje az 
ofszájdcsapdájának felállítására. 
Különös és szinte érthetetlen —  
hiszen profi játékosokról van szó 

hogy a csatársor olyan gyak
ran befutott ebbe a csapdába. 
Majdnem azt a látszatot keltette 
ez a körülmény, hogy Magyar- 
országon a lesállás valami isme
retlen. nemlétező dolog. A máso
dik félidőben azonban már vál
toztattak valamit a játékosok tak
tikájukon, mert ekkor szép, hosz- 
szú rúgásokkal juttatták a labdát 

szélsőkhöz és kitűnt, hogy na- 
pyon gyors, ügyes és pompásan 
centerező szélsőkkel rendelkez 
nek. Éppen ezért hibának kell 
tekintenünk, hogy már a játék 
elején nem ezzel a taktikával ját 
szóltak s bizonyos, hogy ilyen 
taktikával az eredmény egészen 
más lett volna.

A magyarok labdatechnikája és 
labda feletti uralma csodás! A 

labdának továbbadása, a passzo- 
lás teljesen pontos és ugyanilyen 
magas nívón áll az a tudomány 
is. amely a labdának az ellenfél
től való megszerzésére irányul. 
Ilyen téren valóban igazi meste
rek. Reánk mégis azt a benyo
mást tették, hogy nem vártak 
ilyen hatalmas ellenállást. Csak 
mikor már a vereség szinte biz
tosnak látszott, akkor dobták be 
magukat óriási energiával a küz
delembe olyan sikerrel, hogy m é" 
egyenlíteni is tudtak. A csanat 
. á+ékosa? közül nekünk a két hát 
véd, a k*t szé’ sö és a centerhalf 
tetszett legjobban.

De Maandagmorgen
(Hertogenbosch)

Nagyszerű mérkőzésben gyö- 
'jJ'örködhettünk, mert a két csa- 
j j t  teljes tudásával és lendüle- 

küzdött, hogy a győzelmet 
föl zerezze' HataImas iramban 
í ‘ lyt a játék és olyan gyors volt, 
.l0|y helyenkint szinte nem is 
U('tuk a gyorsan változó gyö-

Het Volk
(Amsterdam)

Azoknak, akiket a Csikók ja 
téka nem elégített ki teljes mér
tékben, meg kel! gondoinioh-, hogy 
ez a csapat a magyar bajnokság 
néey utolsó helyezettjének gárdájá
ból volt összeállítva (? ) .  A Fe
rencváros, Ujoest és Hungária 
amely nemcsak Budapest csapatá
nak, de a mno-var vá!ogafcdtmk is 
a legtöbb játékost adja állandóan 
maga i« túrán van s nem adót* 
játékost a Csikók csapatába. Kői 
mév Háda nevű karnisuk sem 
csatlakozott Mannheimben a hoz
zánk tartó expedícióhoz s így a 
Csikók kanuját o’yan játékos véd
te. aki csak nemrég épült fel sé
rüléséből.

Mindamellett a Csikók nagy 
munkát adtak a Fecskék csapatá
nak s ha talán a döntetlennel töb
bet is kaptak, mint amennyit m eg
érdemeltek volna, mégis most már 
valóban fogalmat alkothatunk ar
ról, hogy milyen magas nívót ért 
el a magyarok futballja. Nem sza
bad azt sem elfelejtenünk, hogy a 
magyar csapatot az idegenség és a 
pályatalaj is hátráltatta, hiszen 
Magyarországon kőkemény pályá
kon szoktak játszani.

Általában a magyarok játéka 
rövid passzjáték, mely azonban 
nélkülözte a labdafeletti teljes 
uralmat, arai pedig egyedül alkal
mas arra., hogy ez a játékmód 
eredménnyel is járjon. Hiányzott 
a csapat teljes megértése, össz
hangja és néha valósággal zátony

ra futott, amikor azután a játéko 
sok egyéni tudása, óriási techniká 
ja segítette ki a bajból.

A csapat két legjobbja Markos 
és Belkó volt.

Egyben javíthatatlanok voltak a 
magyarok. Az ofszájd létezéséről 
szinte tudomást sem akartak ven
ni. Jóllehet, van Run és Weber 
nemigen játszott ofszájdra, van 
Moorsel bírónak mégis legalább 
30 esetben kellett ofszájd miatt 
megállítani a játékot a magyarok 
nagy bosszúságára,

Algemeen Handelsblad
(Amsterdam)

A magyar Csikók csapatát nyu
godtan a juniorok csapatának te
kinthetjük. A vendégek, akik a 
fűnélküli, kemény pályákhoz van
nak szokva, úgy látszik, az első 
félidőben szokatlanul érezték ma
gukat, a pálya talaja nehéz volt 
nekik. Ezért a játékuk, amely a 
gyorsaságra van alapozva, nem 'ju
tott eléggé érvényre. Úgy látszik, 
ennek és a Fecskék elszánt, rá
menős játékának tudható be, hogy 
a hollandok az első félidőben . ve
szélyesebbek voltak, mint a sötét
bőrű vendégek, akik azonban már 
ekkor is megmutatták utánozha
tatlan és felümidhatatlan techni
kájukkal, gyorsaságukkal, hogy 
valóban nagyon tudnak játszani. S 
ez a tudás a második félidőben 
már eredményesnek is bizonyult 

A második félidőben a magyar 
csapat irányította a tempót, ami 
a Fecskék erejét idő előtt felöröl- 
te s igy a 3 :l-es  vezetés, amely 
hét perccel a befejezés előtt az 
eredményt jelezte, 3:3-as döntet 
lenre változott.

Az egész mérkőzés folyamán 
remekül játszott a két hátvéd, 
Werner és Bíró, valamint a két 
szélső, Belkó és Markos.

A magyar csatársor —  a cseh
szlovákokhoz hasonlóan —  túlsá
gosán gyakran futott lesre. Még
sem mondhatjuk egészem. hogy 
csapdába futottak, mert a lesállá- 
sokat játékuk nagy gyorsasága 
idézte elő. Miután a kemény, fű- 
nélküli pályán a labda gyorsabban 
mozog, rendszerint a magyarok na
gyon gyorsan futnak előre, hogy az 
elpaszolt labdát ott elfogják. Ez a 
rendszer már máskor is hibásnak 
bizonyult a füves pályán és a bíró 
nak most is gyakran kellett fü
tyülnie. A magyarok est ugyan 
nagyon unalmasnak tartották, de 
semmit sem tehettek ellene. Na- 
gyón sajnáljuk, hogy Van Moorsel 
bíró a 11. félidőben túlgyakran el
engedte a tiszta ofszájdon álló 
hollandusolcat. A harmadik holland 
gól elérése előtti pillanatban két 
játékosunk is lesben állott.

A m.ásodik félidőben a magyar 
csatárok, de különösen Markos és 
Belkó, akik az első háromnegyed 
órában csak keveset játszhattak, 
nn-gy' gyorsasággal vezették a tá
madásokat és sok veszélyes hely
zetet teremtettek van dér Meulev 
kapuja előtt.

De Telegraaf
(Amsterdam^

Ez a könnyűsúlyú magyar csa
pat a már biztosnak látszó hol 
land győzelmet a mérkőzés utolsó 
másodpercében elragadta. Éke
sen bizonyítja ez azt, hogy a ma
gyarok nem adták meg magukat, 
küzdőképességük, állóképességük 
az utolsó másodpercig tökéletes 
volt. Ezeket a tulajdonságokat a 
holland válogatott csapattól eddig 
még sohasem láthattuk és a hol- 
i.md válogatóbizottság eddig min
dig eredménytelenül küzdött azok
nak életrehívásáért.

A magyar csatársornak hibája 
volt. hogy m’ndig beleszaladt az 
ofszájd csapdáiéba, a fedezetsora 
pedig nélkülözte a támadóerőt. A 
hátvédpár  ̂ mindvégig keményen, 
kitartóan és csodálatosan szépen, 
fairül küzdött.

Bár a magyar csapat összeállt- 
tása nagyon gyenge volt, hiszen 
a játékosok mind a kisebb egye
sületekből kerültek ki. mégis tu
dott olyan erős lenni ez a csapat, 
hogy a csaknem teljes holland 
válogatott győzelmét megakadá
lyozta.

K. L

A z olasz válogatóit csapat 
volt a legeredm ényesebb  
az elmúlt évben a konti
nenséé
VereSleeiiál küxd'ólléh  végig az 193Í. ével 
az a?n  k é k e k  —■ á ss  o s z t r á k o k  egy, ml és 
a csehszlovákok bétákét vereséggel szere*  
p e l í í n k  a  t a v a i u l  é v  válogatott nyilvántar* 
fásában

— Saját tudósítónktól —

aretország nemzetei között leját
szott mérkőzéseket, mint Nagy- 
Britannia belső ügyét, nem vettük
figyelem be):

Az európai nemzetek hivatalos 
válogatott, csapatai 66 mérkőzést 
játszottak le egymás közt 1931-ben.
E 66 mérkőzés az alábbi eredmé
nyekkel végződött (az angol szi-

Január 25. Olaszország— Franciaország 5:0. Bologna.
Február 15. Csehszlovákia— Franciaország 2:1. Pária.

„  22. Olaszország— Ausztria 2:1* (Európa Kupa). Milano.
Március 15. Franciaország— Németország 1:0. Paris.

„  15. Jugoszlávia— Görögország 4:1. Belgrád.
„  22. Magyarország— Csehszlovákia 3:3. (Európa Kupa).

Prága.
„  29. Hollandia— Belgium 3:2. Amsterdam.
»» 29. Svájc— 0:aszország 1:1. (Európa Kupa). Bem

Április 12. Magyarország— Svjác 6:2. (Európa Kupa). Budapest, 
„  12. Ausztria— Csehszlovákia 2:1. (Európa Kupa). Bécs.

„  12. Olaszország— Portugália 2:0. Oporto.
»  19. Spanyolország—  Olaszország 0:0. Bilbao,
» 19. Jugoszlávia— Bulgária 1:0. Belgrád.
„  26. Spanyolország— Írország 1:1. Barcelona.
>> 26. Hollandia— Németország 1:1. Amsterdam.

Május 3. Ausztria— Magyarország 0:0. (Európa Kupa). Becs.
„  3. Belgium-—Hollandia 4 :3. Aníwerpen-
„  10. Románia— Bulgária 5 :2. Bukarest.
»  14. Franciaország— Anglia 5 :2. Páris.
» 16. Ausztria-- Skócia 5:0- Bécs.
»> 17. Anglia— Belgium 4:1. Antwerpen.
»  21. Jugoszlávia— Magyarország 3:2. Belgrád.
,, 21. Olaszország—-Skócia 3:0. Róma.
„  24. Ausztria— Németország 6:0. Berlin.
„  24. Skócia— Svájc 3 :2. Genf.

31. Portugália— Belgium 3:2. Lisszabon.
Június 7, Észtország— Lettország 5:1. Tallin.

*» 13- Csehszlovákia— Svájc 7:3. (Európa Kupa). Prága.
»  14. Hollandia— Dánia 2 :0. Kópén hága.
»  16. Ausztria— Svájc 2:0. Bécs.
* 17. Németország— Svédország 0:0. Stockholm.
»  17- Finnország— Észtország 3 :1. Helsinki.
»  21. Norvégia— Németország 2:2. Oslo.
»  28. Svédország— Dánia 3:1. Stockholm,
y 28. Románia— Jugoszlávia 4:2. Zágráb.

Juhus 3. Svédország— Finnország 8 :2. Stockholm.
„  5. Lengyelország— Lettország 5 :0. Riga.

. ”  Svédország— Észtország 3:1. Sandviken.
Augusztus 16. Finnország— Lettország 4:0. Helsinki,

», 16. Észtország— Litvánia 2:0. Tallin.
19. Lettország— Litvánia 1 :0. Riga.
23. Románia— Litvánia 4:2. Kaunas.

Szeptember 6. Észtország— Lettország 3:1. Tallin.
»  0 -Finnország— Norvégia 4:4. Helsinki.
>, 13. Ausztria— Németország 5:0. Bécs.
”  £2 Magyarország—Csehszlovákia 3:0. Budapest.
»  27. Németország— Dánia 4:2. Hannover.
>• 27. Norvégia— Svédország 2:1. Oslo.
»> 27. Lettország— Észtország 2:1 Riga.

Október 1-4. Bulgária— Törökország 5:1. 1
Törökország— Jugoszlávia 2 :0. Balkán Olimpia.

, Bulgária— Jugoszlávia 3:2. I H
Október 4. Magyarország— Ausztria 2:2. (Európa Kupa)

-Budapest.
„  11. Belgium— Lengyelország 2:1. Brüsszel.
„  H . Finnország— Dánia 3:2. Kopenhága.
”  Lengyelország— Jugoszlávia 6 :3. Poznan.
„  25. Bulgária— Görögország 2:1. Szófia.

November 8. Magyarország— Svédország 3:1. Budapest
15 Róma°rSẐ — Csehszlovákia 2:2. (Európa Kupa).

20 w!ínZtrí ~ ^ áj'C 8:1 (EuróPa Kupa). Basel. Hollandia— Franciaország 4:3. Páris.
r w e m W  2®-Eo1m.ánia— Görögország 4:2. Athén.
December 6. Belgium— Svájc 2 :1. Brüsszel.

9. Anglia— Spanyolország 7:1. London.

T o r iw SZA9~ MagVar0rSZág 3 :2 ‘ (Ewr&Pa Kapa).
13. Spanyolország— Írország 5:0. Dublin.

A Sabaria berkeiben nem okozott] 
valami nagy örömet az a hír, hogy 
a „Kék csillag” útimeceseia 9 III. | 
kerületi és csak 2 szombathelyi já
tékos  ̂vesz részt. A szombathelyi 
vezetőség állító1ag már lépéseket tett] 
abban az irányban, hogy illetékes 
helyen megváltoztassák ezt a nekik | 
súlyos igazságtalanságot

Az országok nem egyöntetű terv 
szerint állítják össze válogatott 
műsorukat egy '■ez endő eredmé
nyei tehát nem alkalmasak az egy
séges összehasonlításra olyan táb
lázatos módon, mint pl. a nemzeti 
bajnokságokban szokás ez. Azért 
igen tanulságos dolog megállapí
tani, hogy

Olaszország volt az egyet
len, amely veretlenül küz
dötte végig válogatott csapa

tával az 1931. esztendőt.
Ez & megállapítás annál értéke- 

mert hiszen aa >asz csapat 
ellenfelei között ott sorakoznak 
fel a kontinens legjobbjai. Az 
olaszok nyolc meccsükből ötöt 
megnyertek és három döntetlenül 
végződött. Gólaránya 18:6, 

Középeurópa többi nemzetei kö

zött Ausztria követi eredményes- 
seg tekintetében Olaszországot 
Kilenc meccséből hatot megnyert, 
kettő döntetlenül végződött (éppen 
az ellenünk lejátszott két Európa 
Kupa-mérkőzés), egy pedig (a8 
olaszok elleni) veszendőbe ment 
Ausztria gólaránya imponáló;
o l  ;6

Magyarország abban a rangsor* 
bán következik, ahol két-két vesz* 
tes mérkőzéssel állunk Csehszlová
kiával és másokkal egyetemben. 
Mi nyolc mérkőzésünkből hármat 
megnyertünk, kettőt elvesztettünk 
és három döntetlenül végződött 
Golaranyunk 21:14. Csehszlovákia 
hat lejátszott mérkőzését arányo- 
san elosztotta kettőnkint a meg- 
nyert, elvesztet és döntetlenül vég
ződött mérkőzések között. Gól- 
aránya 15:14 —  elég gyenge.

ISSSBfr M orzsányinál gg|



Vasárnap, 1932 január

A z  újéw i im rsslk& r& k mzi 
M z o a y ií já k , e g é s z s é 
g e s  éísim km lásem  merni ka- 
r e s z í  isi a  m a g y a r  labda"
r ú g á s  s z e l l e m e

Q sa p a ía m k  é s  Já té k o sa in k  a^É 
g a t§ ú t9 h o g y  w ég ro  fö lh a g yta k  a z  m§®í§&l 
p ro tsk a t i s  i& já ra tó  „ ta n á r k o d é ”  si© l- 
lö m rő l s  m fé lw á iiré f watt k é jtú rá k  h®iyé» 
É s &  i é p  m  k o m o l y  B ^ o m z o i k Ő M é  w o r s & n g é s  

é s  h a r c o s  iá i é k

A magyar futball új éve bol
dogságra virradt!

Ha ez a boldogság, amely az új 
esztendő első napján kivívott győ- 

j zelmekböl fakadt, tartás is lesz,
J akkor bízva bízhatunk abban, hogy 
‘ a magyar futball életében komoly 

fordulópontot jelent az esztendő 
fordulása. Annyi erőt, tudást, ér
téket vitt a különböző országok 
pályáira a túrázó magyar csapa
tok sora, amennyinek láttán hin
nünk kell ennek a ragyogó sport
ágnak további sikereiben, felfelé 
lendülő fejlődésében.
' Hét mérkőzést játszottak csa
pataink Újév napján. Háromnak 
Németország, kettőnek a francia 
föld, egynek-egynek pedig Svájc, 
illetve Görögország volt a tanúja. 
S a hét mérkőzés közül hat győ
zelem, egy döntetlen jelzi a ma
gyar fiúk sikerét. A Csikók kom- 
bínáltja mesés és imponáló lendü
lettel győzte le a komoly vezetést 
szerzett kölni válogatottat, a Hun
gária Münchenben, a Ferencváros 
Ess!ingben mutatta meg a né
meteknek a játék szépségeit, a 
magyar futball felsőbbségét Kis
pest é3 a Budai „11”  a franciák 
között terjeszti jó  hírünket, a So
mogy Athénben mutatta meg ko
moly értéket és a Szeged FC is 
meg tudta állni helyét Locarnóban, 
a svájciak derűs nyugalmú földjén.

H ét mérkőzés. SS:1í góla-rány 
az új év első napjának termése!
; Mintha ezért a sikeren keresztül 
az ember rózsásakban tudná nézni 
a jövőt, ame'y pedig az utóbbi 
időkben olyan szomorú sötéten in
tegetett felénk. Lehet, hogy nem 
imponál mindenkinek ez a siker
sorozat. Lehet, hogy sokan könny# 
fajsúlyúnak mondják az ellenfele
ket, amelyek ellen ezek az eredmé
nyek megszülettek. Lehet, hogy 
fölényes mosollyal nézi a külföld 
győzelmeinknek nagyobbik részét. 
De nem lehet, hogy megbecsülést 
ne jelentsen minden siker, min
den győzelem még az irigyek sze
mében is. Aki meg tudja, hogy a 

.külföldi mérkőzések megnyerése, 
idegen pályák sikereinek kivívása 
mekkora felkészültséget, tudást és 
komoly képességet követel még ak
kor is, amikor az ellenfelek — 
papíron —  gyengébbeknek látsza
nak, az megérti az örömet is, ami 
ezek után a sikerek után fakad a 

'magyar sport egész társadalmá
ban.

Nekünk pedig arra kell gondol
ni, hogy máskor is túráztak csa
pataink .A régebbi időkben hozzá 
voltunk szokva, hogy a túrázó ma
gyar csapatok csak sikert értek 
el, a dicsőség virágait szedték dús 

• csokorba, bármerre jártak is a v i
liágban. Valahogy úgy voltunk a 
magyar futballisták túrázásával, 
punt valaha őseink kalandozásai
val. Észak, nyugat, dél és kelet 
érezte hatalmunkat, fölényünket s 
viselte el hátán irigykedve azok
nak a diadaloknak nyomait, ame
lyek fiaink útját jelezték.

De emlékezzünk a köze'ebbi évek
re. A  magyar futball ereje mint
ha megingott volna. Délen is, nyu
gaton is komoly vereségek értek 

■bennünket s ezeket a vereségeket
’> . ’ ________ __

Vívófelszereíésex leg
jobban és lege csobban
Macher Rezső és Tarsa cégnél,
Badapest IV., Váci utca 28. Tel. A 89 M* 
éítVI., Podtuanicz v-utca 45. Tel.: A. 297-04 
•s?,eiv7,hetók be. Arié yzék «a>81 ás Mtmea n.

— Saját tudósítónktól —
azok a csapatok mérték reánk, 
amelynek játékkultúráját még el 
nem ismertük, hanem meglehetősen 
lekicsinyeltük. Fitymálva játszo
gattak csapataink a különböző or
szágok pályáin és szégyennel hoz
ták haza a vereségeket, a kapott 
gólok néha érthetetlenül nagy szá
mát. Hiányzott az a belső erő, az 
a féktelen lendület és akarat, ame
lyet azelőtt megcsodáltak, amely
nek láttán elárasztottak bennünket 
mindenütt a dicséret legszebb jel
zőivel.

Emlékezzünk csak, milyen szomo
rúan kezdődtek az elmúlt évben a 
túrák, milyen fájdalmas veresége
ket szenvedtünk Olaszországban. 
Szinte kábultunk hallásukra s már- 
már nem mertünk hinni, hogy ez 
másként is lehet. Igaz, ebben az 
évben nem sokat mérkőztek csapa
taink olasz földön. A  Bocskai, Új
pest és a Budai „11”  azonban 
mégis nagyban helyreállította te
kintélyünket s megváltozatta a 
már-már teljesen kialakuló rossz 
véleményt. Madridban a Hungária 
játéka nem volt sikeres, de vere
sége ■ nem volt súlyosabb, mint 
amilyennel a madridi legénység a 
nyár végén Budapestről távozott. 
S ha a Ferencváros útján ingado
zást is látunk, ez az ingadozás nem 
ejt komoly foltott a magyar fut
ball hírén, nevén, mert hiszen igen 
jelentős sikerek tarkítják a zöld
fehérek útját, A kisebb csapatok, 
mint a Kispest. Budai „11", So
mogy. Szeged FC nagyobb mérték
ben teljesítik kötelességüket, mint 
ahogy azt elvárhattuk tőlük.

Mindez pedig azt mutatja, hogy 
egészséges átalakuláson ment ke
resztül a magyar futball szelleme. 
Meg kellett látnunk ezt a váloga
tott csapat őszi mérkőzéseinél is 9 
észre kell vennünk most, a túrák 
eredményei nyomán is. Valami 
nagy győzni akarás, erőteljes len
dület lett úrrá játékosaink szívé
ben. valami megújhodás felé való 
törés észlelhető a gárdában, mely 
a különböző pályákon a labdát ker
geti. Az idei túrák pedig semmi
vel sem voltak kellemesebbek, mint 
az eddigiek. Sőt azt lehetne mon
dani, hogy minden eddigi túra
évnél nehezebb viszonyok között 
születtek meg a különböző kölföldi 
kirándulások. Legtöbb túrázó csa
patunk keserves körülmények kö
zött vívja harcait s óriási varga
betűket ír le Európa vasutjaival, 
m íg egyik mérkőzés színhelyétől a 
másikra jut. Athéntől Amster
damig járják keresztül-kasul a 
csapatok és játékosok a világot, 
hogy ma itt, holnap ott álljanak 
szemben a mindig friss, pihent, 
erőteljes és komoly ellenféllel. 
Mégis győzelmek születnek, mégis 
dicsőséggel mosolyog reánk az új 
esztendő napja.

Az elmúlt években, a viszony
lagos jólét hatása alatt, kissé el- 
puhultak csapataink, játékosaink. 
M ár szinte unták az utat, nem ho
zott rekük örömet és újságot, szó
rakozást a legszebb kirándulás 
sem. Ajkbiggyesztéssel szálltak be 
az expressz Pulimannjába, akár 
Paris, Róma, Barcelona, Berlin, 
Stockholm felé indult is az ki ve
lük a pályaudvar üvegje alól. Mint 
azelőtt az angol csapatok, amelyek 
leckéket adtak a kontinensnek, 
olyan hanyag előkelőséggel utaztak 
csapataink s éppen olyan hanyag 
nemtörődömséggel játszottak is 
néha-néha. Az eredmények azután

érthetetlenek is voltak nagyon sok
szor.

A mostani nyomor azonban 
megtanította újra a futball harco
sait arra —  vezetőket és játéko
sokat egyaránt — , hogy mit jelen
tenek a külföldi utak. Megtanul
ták újra, hogy nem elkopott mon
dás a tekintély őrzése, a jó hírnév 
kivívása, hanem eleven erővé vál
tozik minden siker, minden jó já

ték, minden győzelem, amely 
eleven erő az egész futball életé
nek az alapja, á játékos és alaku
lat megélhetésének forrása. S az 
új életre ébredés, az erők jobb, si
keresebb kihasználása, harcba do
bása a játékosokon múlik. Látjuk 
is, hogy játékosgárdánk egészen 
megújult lélekkel, fellelkesült szív
vel veti bele magát a küzdelmekbe 
s a legkeményebb harcokból is 
győztesen tud kikerülni. Nincs le
hetetlen többé fiaink előtt, ahogy 
nem volt lehetetlenség azelőtt sem, 
ha a magyar név becsületéért, a 
magyar futball jobb jövőjéért kel
lett harcolni hét ország pályáin!

Az Újév napján elért sikereket 
intőjelnek tartjuk. Ezek a ragyogó 
eredmények jelzik, hogy a magyar 
futball életenergiája nagyszerű, 
tudása most is fényes, fegyverzete 
tökéletes. A pályákról, amelyeken 
magyar győzelmek születtek, ma
gyar sikerek keltek szárnyra, meg
indult a magyar futball igazi át
alakulása, újjáéledése. Ha a pályák 
tanulságai alapján as futball veze
tésében is megindul a komoly, lel
kes, odaadó munka a futball hadai
nak kiküszöbölésére, akkor újra 
tanúi lehetünk hamarosan annak, 
hogy futballvnk felvirágzik, a leg
jobbak élére szökik.

A magyar játékosgárda megint 
példát mutatott vezéreinek. Ha nem 
követik ezt a példát, akkor nem 
igazi vezérei ennek a nagyszerű 
sportnak azok, aki félre akarják 
vezetni!

V e r e s é g  n é tk iíé i* ..
Hét m é r k ő z é s  kősüi hatói

c s a p a t a i n k

U jéw  n a p já n
s  a  h e t e d i k  i s  c s a k  d ö n t e t l e n ü l  v é g z ő d ö t t

M is e  kis c s a p a t a in k  jé i  t a r i f á k  magsu
k a t :  a  SiiBfses í ,  BueSai „11**, S o m o g y  é s  
S z e g ő é  m é g  n em  sz e rsv e sS e ii v e r e s é g © i 
s  v e r e í i e n e k  a  C s i k ó k  is

I á i  a  íOÚ-sk géléit
Az újévi eredmények a statisztika 

szürke és rövid tükrében egyébként 
így festenek:

Profi válogatott—Köln válogatott 
3:2 (0:2). Köln. 13.000 néző. Bíró: 
Doudeüinger. Góllövő: Zarges, Nig- 
genmeyer, Belkó, Titkos, Titkos. A 
„Csikók" a második félidőben, len
dültek a játékba.

Ferencváros—Sportfreunde Esslin- 
gen 8:3 (4:1). Esslingen. 5000 néző. 
Bíró: Glaser. Góllövő: Zoller, Ko- 
hut, Turay, Toldi, Szedlacsik, Zol
ler, Toldi, Turay, Hermann, Szedla- 
csik, Toldi. Kornerarány 6:1 (3:1) a 
Ferencváros javára.

Hungária—Wacker 5:3 (3:2). Mün
chen. 6Ü00 néző. Bíró: Schneider. — 
A kék-fehérek már 3:0~ra vezettek. 
Sárvári és Víg megsérült. Góllövő: 
Sárvári, Híres, Koszta, Neubauer, 
Mayer, Altvater, Víg, Zilahi.

Kispest—Cannesi kerületi egyesí
tett csapat 6:2 (3:0). St. Raphael. — 
Góllövő: Serényi, Dormos, Kormos,
Negri, Fiirstner, Ftirstner, Cibondon- 
nes, Kormos.

Szeged FC—Locarno FC 3:3 (1:0).
Locamo. Bíró: Mércét. Góllövő: Ha
vas, Harmat, Pemcchi, Tamburini, 
Pintér (öngól), Havas.

Somogy—Ápolton 5:1 (3:1). Athén. 
Bíró: Asprojerakas. Góllövő: Jaku- 
he, Prokpoiu, Aptisto (öngól), Pető, 
Galambos, Galambos.

Budai „11“—CB Espagnol 3:0 (1:0). 
Tonlouse. Bíró: Muth. Góllövő:
Polgár, Polgár, Polgár.

Ha az újévi eredményeket hozzá
adjuk a decemberi útieredmények
hez, akkor esapatonkint csoportosít
va a következő táblázatot kapjuk (a 
tegnapi, szombati két eredmény még 
hiányzik a táblázatból:)

Veretlenek:

Siker nélkül:
3 --------3 3:14Nemzeti

Összesen: 31 20 4 7 100:68
A. IGO-lk gól tehát éppen újévkor 

esett.

A MAGYAR SPORT
W K O O T S t ó  
KINCSE

Csikók 6 5 1 -  21:13
Kispest 4 4 — — 18: 4
Budai „11“ 3 8 —— 12: 3
Somogy 2 2 — — 10: 1
Szeged FC 2 1 1 — 6: 4
Bocskai 1 1 —— 5: 2
Újpest 1 ■ 1 — 4: 4

Változó sikerrel szereplők:
Ferencváros 5 2 1 2 20:11
Hungária 4 2 2 10:12

Korc-oi- rtk 
ód'ik, sík, 

minden'éle
....  . eyé tmény.

Kerékpárok, varrógépek, úján é< '-anzniS'iali in 
szállított árban. Eladás, vé‘el, csere. Nikkele 
zé . é esties. Javítás 24 óra alatt E*»onfe!d 
mflszerésznél. VIII., Dobozi-utca 7-8. Telefnn- 

hfvó József 381-52
péntekestj ülésen.

A bécsi Wacker is Görögországban 
túrázik és legutóbb 6:0~ra győzött 
a szaloniki Herakles ellen.

Van még gazdag futballszövetség 
a világon. A belga szövetség bruttó 
bevétele az elmúlt évben közel egy
millió pengőre, rúgott. A legnagyobb 
tétel — és itt az MLSz igazán irigy
kedhet — a kincstár által visszatérí
tett adók címén szerepel közel 600 
ezer pengőben. Válogatott mérkőzé
seken csak 200.000 pengőt vett be a 
belga szövetség, amelynek végered
ményben 300.000 pengő bevétel ma
radt tisztán az évi zárlatkor.

Csehszlovákiában még jól megy a 
profiknak. Legalább is erre vall az 
a Mr, hogy a moravska-ostravai Slo- 
van bejelentette a szövetségnél a 
profi-alapra való áttérést. A klub 
azért megtartja amatőr csapatát Is 
és ezzel fog tovább játszani az ama
tőr bajnokságban, felállítandó profi
csapatával pedig belép a prágai II. 
ligába.

A szigorú svájci szövetség. A Lu-
gano—Basel bajnoki mérkőzés botrá
nyos jelenetei következtében a svájci 
szövetség megvonta a luganói klub
tól a saját pályaválasztásának jogát 
az 1031—32. bajnoki év végéig. Eb
ben a bajnokságban az FC Lugano 
csak olyan pályát jelölhet ki azok
nál a mérkőzéseknél, amelyeknél ő a 
pályaválasztó, amelyek legalább 100 
kilométernyire vannak Luganotói.

A Svájcban túrázó osztrák csapa
tok közül ma, vasárnap kettő egy
más ellen játszik. Zürichben lesz a 
Rapid—Floridsdorf mérkőzés. A
svájciak előszeretettel rendezik meg 
az ilyen bemutató mérkőzéseket.

Pénteken tárgyalják a Gergely- 
ügyet. Ismeretes, hogy a profi sza
bályok értelmében tanoncot és ta
nulót nem szabad az egyesületeknek 
leszerződtetni. Az őszi szezonban fel
jelentés futott be a Nemzeti ellen. 
A feljelentés szerint a Nemzeti Ger
gelyt, mint tanulót szerződtette le. 
Most Gergely szerződését vegyes bi
zottság vizsgálja majd ki. Á bizott
ság elnöke Papp Dénes lesz. Tagot 
küld a bizottságba a PLASz és a 
BLASz. A profik részéről Maros Osz
kár és Zsoldos Andor jelenik meg a

Szomorú emlékű egyéni 
rekord

Régi atlétaesemény aa alábbi, az 
egyik Csurgay-díjas MAO-versenyen 
történt.

A pontversenyben a MAC már fö
lényesen, behozhatatlanul vezetett. 
Az utolsó számra került sor, a 4C0 
méteres síkfutásra. Közvetlenül az 
indulás előtt bejelentkezett a futók 
közé a MAC egyik jeles sprintere 
is. Az illető előzőén már bement az 
öltözőbe, mindenki, azt hitte, hogy 
már javában öltözködik, újabb meg
jelenése tehát váratlanul hatott.

— Mért akarsz elindulni? — kér
dezték tőle többen is. De a krekk 
nem válaszolt. Szemében valami ért
hetetlen szomorúság révedezett, vala
mi végtelen keserűség. Igen, szinte 
kétségbeesettnek látszott.

— Mért indulsz, hiszen úgyis 
megnyertük már a. Csurgayt — fag
gatták megint, e néhány klubtársa 
még hozzátette: — Igazán nem jár
ja, hogy ilyen savanyú pofát vágsz, 
amikor pedig minden MAC-istának, 
neked is örü.ni kellene.

Az illető nem válaszolt. Összeszorí- 
tott szájjal térdelt a lyukakba, s ir
datlan lendülettel vágott az élre, 
mikor az indító lövése elhangzott. — 
Sohasem szokott 400-at futni, de most. 
úgy ment, mintha világrekordot 
akarna dönteni. A célegyenesbe 10 
méter előnnyel fordult . . .  Do ak
kor már egészen „ki volt". Dühös 
akaraterővel, — amit tényleg csak a 
kétségbeesés tud adni a küzdőnek —» 
bevonszolta magát a célba. Győzött, 
Meggratulálták, aztán bement újra 
az öltözőbe, ruhát váltott és el
ment.

Tizenöt év ntán találkoztam vele, 9 
akkor mondta el, hogy az emlékeze
tes 400-as futás előtt az öltözőben 
kilopták a pénztárcáját, s vele 
minden pénzét. Ettől futott egyéni 
rekordot . . .

Slózi sarkos gólja
Schlosser Imre, minden idők legna

gyobb balösszekötője bosszú éveken 
át él le „fénykorát". Ez a. bosszú 
fénykor hol fényiett, hol még jobban 
fény lett, de elhomályosulni szúrta
sohasem homályosodott el.

Egy egészen jelentéktelennek látszó 
kis epizódot mondok. el ennek a 
nagyszerű játékosnak pályafutásá
ból, amire tán csak nagyon kevesen 
omlókeznek, de nekem folyton eszem
be jut, sokszor megelevenedik előt
tem.

A háború első évében, vagy tán 
még a 13-—14-es év valamelyik baj
noki vasárnapján a BTC ellen fut
ballozott az FTC a Millenárison. — 
Hogy mennyire nyert a Fradi, már 
bizony nem tudom. Csak azt, hogy 
Ficzere volt az égjük fedezet, Széná
ra az egyik hátvéd és Bihari a ka
pus a BTC-ben. Mind a három kiasz- 
szis játékos volt, tán még a mai 
mértékkel mórve is.

Slózi viszont ragyogó formája tető
pontján játszotta, végig ezt a mérkő
zést. Egyik gólja — s eZ, ami emlé
kezetes — így esett: kicselezte í ’i- 
czerét (a közönség nevetni kezdett), 
kicselezte Szendrőt (nézők mindjob
ban kacagtak), erre nekirohant Bí
bort, hogy elszántan rádobja magát 
a balöszekötő ördöngősen kacskarin
gé 7<> lábaira. Ám Schlosser kettőt 
billentett a csípőjén, egyet kaszált 
karikalábaival, s — Bihari vetődése 
a levegőbe nyúlt, Slózi pedig már 
egyedül állt a gólvonalon. Ott meg
állt, mintha kérdezné:

—- Más nincs?
Aztán — pontosan a vonalon —- 

szépen megállította a labdát, meg
fordult, s úgy tett, mintha otthagy
ná,. A tribün harsogott a nevetéstől, 
F.kkor Schlosser — háttal a kapu
nak — mosolygó arccal sarkalt egyet 
a labdán . , .

Bizony ilyen gólt kevesen csinál
tak azóta is.

A CLL díjkiosztó ünnepélye. Ja
nuár 16-án tartja a CLL díjkiosztás
sal egybekötött ünnepi bankettjét,, 
A bajnokságot az idén az ^RSC csa
pata nyerte az Autótaxi és a GSE 
előtt. Ugyancsak az RSC-é lett a 
bírák által alapított fair díj is. A 
Görgey díszelnök ezüstlabda vándor
díját a PhVSÖ ezúttal végleg meg
nyerte. Az elnökségi díj az LDSC 
csapatáé lett. Az Autóbuszüzem 
igazgatósága által adományozott 
ezüstserleget az Autótaxi nyerte, 
Barna Györgv (Telefongyár^ bronz
szobrát az MSC, míg a női kézi
labda csapatok díját az újpesti PTSE.

* Nem fog krákogni, ha a szaküz
letekben 40 fillérért kapható tenger
sós és fenvőillatos Pilavin oldatával 
gőzöli torkát.
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I l i i ,  lier ilsctor Bauwens. . .
Telefonbeszélgetés Köln ¥ár©sáwalf Illetve lie rcso g  
Edvinnel é s  Bauw ens dr„«rai a Csikókról, a bar- 
maciik túram eccsről, a bűd® pesti affér ellnléző-
clésérélg meg a további műsorról

Eredetileg kölni szállásán akar
tuk telefonon felhívni Herczog Ed- 
vint, a Csikó-csapat vezetőjét, de 
a szövetségben megtudtuk, hogy a 
Csikók vezetői este nem lesznek 
szállójukban találhatók, mert Bau
wens dr.-hoz hivatalosak, akinek 
személyét illetőleg a magyar fut- 
ballközönség igazán nem szorul 
bővebb tájékoztatásra. Több sem 
kellett nekünk. Tárcsáztuk 01-et:

—  Halló! Interurbánfcejelentő? 
Itt 25— 1— 26, Nemzeti Sport, kéri 
Köln 72— 8— 61-et.

Jó negyedóra után szólt a tele
fon:

—  Halló! Itt Interurbánrande- 
ző! Köln jön hívásunkra...

Kis szünet, a kölni központ kap
csol.

—  Halló! W er ist dórt?
—  Halló! Hier Nemzeti Sport, 

Budapest. Herr Doktor Bauwens’
-— J a.
—  Herr Doktor, wir mőehten 

mit dem Herrn Hercsog sprechen. 
Ist er dórt?

—- Ja, ein M om ent. . .
—  Halló, itt Herczog.
—  Halló, jó estét, gratulálunk 

az újabb sikerhez
—■ Köszönöm a fiúk nevében. 

A tegnapi játék ugyan nem ment 
egészen úgy, mint ahogy kellett 
volna, de meg kell elégednünk 
vele, hiszen végeredményben 
mégis csak győztünk. Egyébként 
mi érdekli az urakat?

—  Talán elsősorban azok a fe j
lemények, amelyek önöket Bauwens 
dr. lakásáig vezették.

—- A dolog ott kezdődött, hogy 
Mándi tegnap, a lakoma folya
mán odament Bauwenshez. mint 
annak a magyar csapatnak a ka
pitánya, amely az emlékezetes 
magyai'— osztrák mérkőzés ré
szese volt s arra kérte, hogy ne 
törődjön semmi sportdiplomáciai 
és egyéb intrikával, amely azt a 
mérkőzést, követte, ellenben te
kintse a történteket meg nem tör
ténteknek, mert a magyar csapat 
sajnálja ezeket s reméli, hogy 
nemsokára újra találkozhatnak 
válogatott mérkőzésen, akár Bu
dapesten, akár másutt. Bauwens 
dr. igazán a legfinomabban és a 
legkedvesebben fogadta a ma
gyar játékosok részéről érkező 
udvarias tényt s kijelentette, 
hogy ő soha, egy pillanatig sem 
neheztelt a budapesti incidensért 
senkire s araikor a bankettre el
ment s ott kezet nyújtott Fischer 
Mórnak, akkor már feledve is 
volt minden. Tett ezenkívül Bau
wens még egyéb kijelentéseket is, 
azonban azzal a határozott kérés
sel, hogy ezek egyelőre ne kerül
jenek nyilvánosságra. Véleménye 
a budapesti mérkőzést követő 
eseményekre vonatkozólag min
denesetre érdekes. Bauwens dr. 
egyébként tüntet a magyarok 
iránti rokonszcnvével. Ennek a 
jele ez a mai vacsora is, amely
nek most itt részesei vagyunk, mi 
vezetők és a csapat képviselői is, 
s amelynek során Bauwens dr. és 
felesége a házigazda! figyelem s 
a barátság számtalan jelével hal
hoz el. Azt hiszem, a Bauwwis- 
Ügyet most már véglegesen elin
téztük.

—■ Egyébként mi újság?
—  A tegnapi bankett másik 

*s®ménye a kölni kerület elnöké
nek, Zürndorfnak a gyönyörű 
Beszéde volt, amelyben a magyar 
futball értékeit méltatta elisme
réssel s aminek különösen ez a 
Mondata tarthat számot az érde
kességre: „Ezentúl teljesen a ma
gyarokra fogjuk bízni, hogy mi- 
tyen csapattal jö jjenek  Kölnbe, 
Ml csak a meghívásról fogunk 
gondoskodni. Mentői hamarább!

Mi van a játékosállománv-
nyal?

Az újpesti játékosok ma 
délelőtt elutaztak. Hangsúlyozni 
Kívánom, hogy az újpesti fiúkat

— Telefonjelentésünk —

a legnagyobb szeretettel fogadtuk 
s ami hazatérésüket illeti, ez az 
ő kérésükre történt, aminek még 
a mérkőzés előtt kifejezést adtak. 
Az tény, hogy a tréninghiány 
érezhető volt játékukon, de azért 
megálltak helyüket, sőt Török, 
akitől nem várhattunk sokat, a 
II. félidőben határozottan jó l és 
eredményesen játszott. A legba
rátságosabban s a legjobb han
gulatban váltunk el.

—  Mándi?
—  Mándi holnap, kedden reg

gel utazik Haliéba, a Hungáriá
hoz.

—  Program?
■— Hétfőn délben utazunk

Stuttgartba. Este érünk oda, 
szerdán játszunk. A csapat tag
jait csak később jelöljük ki a ren
delkezésünkre álló 15 játékos 
(Háda, Biri, Werner, Bíró, Rem
in .-r, Moóré, Vámos, Magyar, Mar
kos, Kovács II., Teleki, Brun- 
ecker, Titkos, Beiké és H éjas) 
közül. Hogy szerda után mi lesz, 
az attól függ, hogy a Hungária 
mennyiben siet segítségünkre a 
„Kék Csillagok”  által igényelt 
játékosok pótlását illetőleg.

-— Mit szól a mérkőzéshez a 
kölni sajtó?

— A kritika nem olyan jő, mint 
amilyet megérdemelt volna a csa
pat és mint amilyen arányban 
állott volna a teljesítmény nagy
ságával.

—  Egyéb újság?

Három kitüntetése lehet egy angol
futballistának: kupa-érem, bajnoki
érem és a válogatott sapka. Érdekes, 
hogy sok híres játékos mant már 
úgy nyugalomba, hogy egyik kitün
tetést sem sikerült megszereznie. Ez 
mutatja azt, hogy mennyire csapat
játék a futball és hogy mennyire 
keveset ér az egyem rátermettség, 
ha a csapat többi része gyenge. Azok 
közé a kevesek közé, akiknek sike
rült megszerezni mind a három ki
tüntetést, legutóbb vonult be Basttn, 
az Arsecal csatára. 1929-ben a Ku
pát, 1931-ben a bajnokságot nyerte 
csapata, ő pedig a legutóbbi Wales 
elleni válogatott mérkőzésen kapta 
meg a reprezentatív sapkát. És Bas- 
tin mindössze 20 éves! Chapman fe
dezte fel három évvel ezelőtt az 
Exefcer City csapatában.

A keleti. kerületben a szabolcsi 
alosztály nevezési határideje tegnap 
járt le. Nyolc nevezés futott be a 
bajnokságra éspedig a kővetkező 
egyesületeké: NyKISE, NvTVE,
NyöTSE, NyVSC, KSE, MTSE, 
TÍAC, NyAFC. Nem . nevezett a 
Nagykállői SE. Miután csak 8 egye
sület nevezett az eredetileg tervezett 
5 csapat helyett csak 4 kerül föl a 
szabolcsi alosztályból az egységes 
első osztályba, illetve 5 helyett 4 esik 
ki a debreceni alosztály bajnokságai
ért folyó küzde'embő! a felállítandó 
második osztályba.

Ma még karácsonyi szünetet tart
a vívás. Az év első vasárnapján, azaz 
ma nem lesz vívó verseny sehol az 
országban. A mai nap még kará
csonyi szünet. A munka szerdán, 
6-án kezdődik.

Hét vívóverseny szerepel január 
hónap sorrendjében. A  vívás igazi 
versenyei mindenütt a világon ja
nuár hónapban szoktak kezdődni, il
letve január végétől május elejéig 
tart- a nagy vívőszezón. Az idei ver
senynaptár is igazodik a régi szo
káshoz és az év első havának máso
dik felében kezdődik az igazi csata 
a TVC kombinált versenyével. Erre 
a hónapra hét verseny esik: 6-án 
Szombathelyi VC junior törverseny, 
Budapesten az EMTE junior kardver- 
senye, 10-én a Pénzintézeti Sport
egyesületek Ligájának kizárásos 
feardesapatversenye, 17-én Unió VC 
juw'or kardversenye, 24-én Pénzinté
zeti Sportegyesületek Ligájának ki
zárásos egyéni kardversenye, ugyan
aznap a Tiszti VC kombinált verse
nyének tőrversenye, 31-én a kombi
nált verseny épée-versenye.

Nagy nemzeti versenyeket rendes
nek január 8, 9, 10-én Milánóban.

B a u w e n s  d r . a  t e l e f o n n á l
—  Itt áll mögöttem Bauwens 

dr., kérdezi, ott van-e Mamusich 
doktor?

—  itt van. Már jön is.
—  Halló, halló, itt Bauwens.
—- Jó estét, kedves doktor űr!
—  Köszönteni akartain Önt, 

feleségem is üdvözli.
—  Nagyon szépen köszőnm. Mi 

a véleménye a Csikóinkról ?
—  Azt hiszem, sokkal jobb lett 

volna, ha ők teljesen a maguk 
megszokott összeállításában sze
repelhettek volna.

—  De hiszen a kölniek kívánsá
gára történtek azok a „megerősí
tések!”

-— Tudta jól, hogy miként van 
ez a nevekkel való reklámozásnál. 
Ezt, itt nagyon fontosnak tartják. 
Azt azonban meg kell mondanom, 
hogy a fiúk derekasan tartották 
magukat. Ha a játék szemre ta
lán nem is volt olyan tetszetős, 
mint amihez a magas iskolájú 
magyar csapatok részéről hozzá 
voltunk szokva, de jó  futball volt. 
És ahogyan a második félidőben 
a Csikók elánjukkal a maguk ta
vára döntötték el a mérkőzést, 
azt ön^ek látni kellett vo ln a . . .

—  Sajnos, nem lehetett. . .  
Majd máskor. Boldog újévet kívá
nok és kézcsókomat jelentem a 
Nagyságos Asszonynak.

—  Viszontlátásra.
Es letette Kölnben a kagylót 

Bauwens dr. Gy. I.

Az .első nagy o’ asz vívóverseny e hó 
8—ÍO-én lesz Kiláncban. Ezen a ver
senyen az egész olasz vívógárda el
indul mindhárom fegyvernemben. A 
versenyek utolsó napján ünnepi es
tély lesz, amelyen akadémia szá
mokkal fogják a versenyek közönsé
gét szórakoztatni. Az akadémián
Turati, a fasiszta párt volt főtitkára 
is rés. vesz.

Golf és halászat
K. G. Hamüton, detroiti golfozó, 

egy novemberben rendezett verse
nyen egy alkalommal folyóból volt 
kénytelen a labdát ütni. Sikerrel 
eltalált egy 8 fontos halat, melyet 
másnap már kondíciója javítására 
használt fel.

M i tilos egy angol 
futballistának ?

Igen sok angol profi csapatban 
szigorú szabály: négy nappal meccs 
előtt nem szabad motorbiciklizni, 
táncolni és dohányozni.

Egy boxoló statisztikába
Alex Fidler, iowai bíró statisz

tikát készített 1921-től 1931-ig 
vezetett meccseiről és megállapítja, 
hogy kerekszámban 10.000 mene
tet vezetett. Ezek közül 9030 nyil
vános mérkőzésen volt, a többi 
kiubbemutatón.

A budaörsi vitorlázó repülőtérre az
érdeklődők a következőkép juthatnak 
el: indulás a Gellert-téren a török
bálinti helyiérdekű villamossal. Le
szállás a budaörsi utolsó megállónál. 
Innen gyalogút vezet a Lunz-féle 
vendéglőig, ahonnan jelzett út vezet 
a vízmosás mellett a vitorlázó telep
re. El lehet jutni a repülőtérre a 
farkasréti végállomástól kiindulva 
gyalog is. Az Irhás-árkon keli végig
menni a határkőig. Ettől balra ke
reszttel megjelölt fa jelzi az utat, 
mely a Kakukhegyen keresztül a 
Farkashegyre vezet. A Farkashegyen 
a kirándulóknak és sízőknek minden 
igényt kielégítő szállás és kantin 
áll rendelkezésükre.

Atléta-problémák
i i .

Edzés hosszútávtoiésro —* Gim
nasztika, gyaloglás, futógya-
korlatok

<Karácsonyi számunkban jelent 
meg atlétikai rovatunk vezetőjé
nek, Kultsár Istvánnak tanulmá
nya a hosszútáv futó stílusról. 
Szervesen összefügg az ott elmon
dottakkal alábbi cikke (töredék 
egy előadásból.)

A hosszútávfutáera való kitartó 
és céltudatos edzés három rétegű: 
gimnasztikái, gyalogló és futó.

Hajdan egyedül az utóbbi al
kotta nálunk a távfutó fejlődésé
nek minden segédeszközét és még 
mindig túlságos előnyben részesít
jük a másik kettővel, szerintem 
legalább olyan fontos tényezővel 
szemben. Pedig a finn távfutó 
tréning, amelynek elsőségét tagad
ni balgaság lenne, éppen ellenkező 
véleményen van.

(A z  edzés téliét)
Olyan állapotba hozni a testet, 

hogy egy bizonyos időn .keresztül 
a ráháruló munkát mínfi kevesebb 
fáradsággal oldhassa meg. A fá
radságot az okozza, hogy az izmok 
működése, az ott keletkező égés 
közben tejsav választódik ki és ez. 
kisebb mennyiségben megnehezíti, 
nagyobban megakadályozza az 
izom szabad működését.

Ha egy meg nem edzett test iz
mait nézzük, alig tudjuk az egyes 
izmokat egymástól megkülönböztet, 
ni. Ha az egyiket működtetjük, a 
másik, az ellenható is működni 
akar, akadályoz. És közöttük a 
mindent körülfogó, a súrlódást 
növelő zsírréteg, ami lehet kieebb, 
vagy nagyobb, de mindenképpen 
akadály. ■

(Az izmok  
felszabadítása)

Az első feladata tehát a tréning
nek., hogy az izmokat ebből a való
jában beteges állapotból felszaba
dítsuk. Amint egy golyós csap
ágyat nem lehet elképzelni úgy, 
hogy a golyók megfelelő eszter- 
gályozás nélkül kerüljenek össze és 
kellő olajozás nélkül mozogjanak, 
Ugyanúgy az emberi test csap
ágyait, kerekeit is ki kell csiszolni, 
meg kell olajozni. Ha a futásnál 
használt izmoknál ezt elérjük, 
nagy lépést tettünk célunk felé.

Az azonban még nem elegendő, 
hogy ezeket az izmokat használható 
állapotba hozzuk Fejleszteni, nö
velni, erősíteni, ruganyosabbá 
tenni is kell őket és a kerekek és 
csapágyak rendbehozatala után és 
azzal egyidejölag a motor ható
erejének növelésével is foglalkoz
nunk kell.

Hamar beláthatjuk, hogy ezek
nek a feladatoknak teljesítésére ke
vés az, hogy hetenként háromszor, 
vagy akár többször is bizonyos fú
vókat lefutunk. A távfutó tréning- 
je  sokkal többrétű.

(Testi erő , csípő-sasom)
Minden atlétának atlétának kell 

lenni a szó köznapi értelmében is, 
tehát erős embernek. Elsősorban 
áll ez a távfutóra, akire mindenki
nél nagyobb munka hárul. Nem vé
letlen, hogy az argentínai Zahalá 
ról az volt ' a fél-laikus megállapí
tás, hogy inkább könnyűsúlyú bir
kózónak gondolná az ember, mint 
hosszú távfutónak. A távfutáshoz 
erő is kell!

Az erő nem a karizmokban van. 
Minden mozgásunknak központja a 
csípő, a derék, tehát a távfutónak 
különösen ezt kell erősítenie. Azók 
a gimnasztikái gyakorlatok, ame
lyeknek elvégzése naponta nélkülöz
hetetlen, elsősorban olyanok, ame
lyek a csípő, derék és has izmait 
erősítik. Másodsorban az ízületeket 
szabadabbá tevő, harmadszor a láb 
izmait erősítő, negyedszer általá
nos erősítő gyakorlatokat kell ösz- 
szeállítani. Mindez naponta legfel
jebb egy negyedórát vesz igénybe 
s ha az ember ügyesen váltogatja a 
különböző testrészeket foglalkoz
tató könnyebb és nehezebb gyakor
latokat, az első izomlázak leküz 
dése után minden fáradság nélkül 
fogja őket csinálni. De ebben is 
csak kitartás hoz sikert és nem 
szabad abbahagyni, ha az első négy

öt hónap szorgalmas munkája 
után sem látnánk különösebb ered
ményt. Gyakran hosszú ideig stag
nál az ember a legcéitudatosabb 
munka mellett is, hogy azután 
egyszerre, szinte váratlanul álljon 
be a nagy javulás. De mindezeken 
túl: ez a napi negyedóra torna 
nemcsak sportszempontból, nem
csak a tréning érdekében kívána
tos, hanem az egészség szempont
jából is.

(Az edzés sark p on tot  
g gyaloglás)

Most jön az egész finn íré* 
njogrendszernek a sarkpontja, a 
gyaloglás. Ez az a kérdés, amit 
nálunk csak a legújabban kezde
nek figyelemben részesíteni, de 
még most sem a kellő mértékben.

A finn távfutók tréningjében 
a gyaloglás játsza a vezető szerei 
pet. Hetenként ötször-hatszor 
egy-, másfél-, sőt kétórás jó  kiadós 
gyaloglással kezdik meg a tavaszi 
munkát és a tréning későbbi fo 
lyamán sem mondanak le a gya
loglásról, legfeljebb lecsökkenek 
azt heti három-négyre.

Ennek a gyaloglásnak a célja 
a következő: Mindenki, aki csak 
valamennyire gyakorlott futó, rá
jön arra, hogy a könnyű futásnál 
kényelmesebb előrehaladás alig 
van. Egy kiadós gyaloglás sokkal 
több erőt fogyaszt, sokkal jobban 
igénybeveszi az izmokat, mint egy 
könnyű futás. A csípő és váll 
izmai sokkal többet szerepelnek, 
sokkal jobban lehet gyakorolni a 
talajról való ellépést, a lábujjat 
is kihasználó elrugaszkodást, 
mint a könnyű futásnál. Emellett 
azzal, hogy hosszú ideig tart, al
kalmas a kitartás fokozására, a 
szív és tüdő megfelelő foglalkoz
tatására anélkül, hogy ezzel a 
munkával túlterhelnénk. Mindent 
Összevéve, hathatós és nélkülöz
hetetlen segédeszköze a távfutás
nak.

Ha már most valaki habozik 
azon, hogy Így építse-e íei tréning- 
rendszerét, vegye figyelembe, hogy 
már nemcsak a finnek gyakorol
ják ezt. hanem a németek is. Igaz, 
hogy ők könnyen hajlanak a túl
zásokra és mivel a gyaloglás hasz
nát elméletileg levezették és saját 
tapasztalatukból* meg a finnek pél
dájából annak eredményességéről 
meg vannak győződve, már nem
csak a közép- és hosszűtávf utókat, 
hanem a sprintereket és ugrókat is 
gyalögöitatják. Hát ha ez túlzás is, 
az kétségtelen, hogy a távfutók 
tréningjének ez az alapja.

(Futémunka)
A tréning harmadik része a 

pályán folyik le és futásból áll. A 
finneknél abból, hogy ezekkel a 
kitartást fokozó gyalogló trénin
gekkel párhuzamosan a futótrénin- 
geken az általuk kultivált távok 
1/3, l/a-át futják, jó  kiadós, friss 
tempóban, gyakran két porciót is 
egymásután.

(A finn e!v — 
és a kivételek)

Tehát végeredményben a finn 
tréningszisztéma Nurmi, Pihkala 
és mások könyvei szerint: naponta 
speciális tornagyakorlatok, heten
ként öt-hat gyaloglás (ha közben 
fáradtnak vagy merevnek érzi ma
gát az ember, lehet néhány ener
gikus futólépést beleiktatni) és 
heti három-négy futótréning.

Természetesen itt is vannak ki
lengések. Mikor Nurmi a párisi 
oümpiára készült és egy térdsé
rülés miatt újra kellett kezdenie 
a munkát, naponta háromszor tre
nírozott, És, mint tudjuk, olyan 
formába jött, hogy egy órán be
lül két világrekordot javított meg 
az olimpiai próbaversenyen és Pa
risban nyomába sem jöttek ellen
felei. Ez azonban már olyan eről
tetett készülés, amire csak végző 
szükség esetén szabad vállalkozni, 
hiszen minden pillanatban a letö
rés veszedelme fenyeget.
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(A megfelelő testsúly kérdése)
Hosszútávfutónál igen lényeges, 

hogy fölösleges súlyt ne cipeljen 
magával Szükséges azért, hogy 
ledolgozzon magáról minden de
kát, amire nincs okvetlenül szük
ség és ami nem jelent hasznos 
súlyt. Általában, normális körül
mények között egy jó  kiadós tré
ning art eredményezi, hogy az 
ember egyúttal a felesleges súlyo
kat is leadja. Ha nem megy magá
tól segíteni lehet azzal, hogy jól 
felöltözve, több szvetterben fut az 
ember és a víz és édességek élve
zetét a minimumra korlátozza. —

De előfordulhat az is, hogy ezek 
az eszközök sem eredményesek. A 
finnek erre is van fegyverük, a 
világhírű sauna-fürdő. Ez fárad
ság nélkül, földolgozás nélkül fo
gyaszt és amellett a mi gőzfür
dőinkkel ellentétben, a szívre sem 
ró túlságos terhet. Az is a ma
gyar távfutósport mostoha kezelé
sére va'l, hogy azok, akiknek erre 
módjuk lenne, nem kísérelték meg 
egy ilyen, igazán kevés költséggel 
is megteremthető sauna-fürdő 
felállítását.

(Általános testi frisseség)
Az eredményes szereplés negye

dik feltételéül a kondícióbeli fris
seséget jelöltem meg. Aki valaha 
hosszútávét futott, az tudja, hogy 
a jó kondíció fontosabb egy-egy 
verseny eredményénél, mint az, 
hogy valaki milyen formában van, 
hogy tréningben milyen időket ért 
el. A magam pályafutásából is 
számtalan példát tudnék mondani, 
de csak egyet említek. 1924-ben, a 
párisi olimpia idején borzasztóan 
el voltam foglalva. Minden nap 
hajnali 3, meg félnégy órakor fe
küdtem le és hét órakor már újból 
talpon voltam. Számtalanszor meg
esett, hogy elaludtam a villamoson, 
de azért dolgozni kellett. Persze 
tréningre nem volt időm, de ener
giám sem maradt hozzá. Mikor 
egyszer mégis kikerültem, elhül- 
tem, hogy mennyire nem tudok 
semmit. És az olimpia végeztével 
párnapos szabadságra mentem. Fel
mentem a Tátrába és öt napon át a 
hegyeket másztam. Mikor hazafelé 
indultam, akkor kaptam a távira
tot, hogy Bese megbetegedett és 
futni kell az osztrákok ellen, (Ilyen 
rosszul álltunk akkor távfutók
ban!) É jjel utaztam, délelőtt ér
keztem Budapestre és ha bíztam 
volna magamban és nem hittem 
volna, hogy nem tudok semmit, 
megverhettem volna Bruhnent, aki
től nagyon gyors finisben alig 
kantám ki.

Ezt a példát csak annak illusztrá
lására hozom fel, hogy a kondíció 
milyen óriási szerepet játszik a 
távfutásnál. Ezt a kondíciót, ami 
testi és lelki frisseségből, energia
tartalék tudatából tevődik össze, 
több eszközzel elő lehet segíteni.

(A dögönyőzés, azaz  
a  »passziv tréning«)
Ilyen elsősorban a masszázs. 

Nálunk még a leggazdagabb egye
sületek sem tudnak eleget áldozni

Olcsó sport-
A Nemzeti Sportkönyvtár *—15. 
sz. füzetei: Általános rész, Rövid 
távfutás, Középtávfutás, Hosszú
táv tutás, Gátfutás, Magasugrás, 
Távol- és magasugrás, Rúdugrás, 
Súlvlökés, Diszkoszvetés. Gerely- 
hajítás, Staféta, összetettverseny 

stb., sto.

6.60 P helyett csak 2 P
Vadas Iván: 

Forma és kondíció
3 -  P helyett csak 1P
Sportévkinyvek

1924,, 1925„ 1927. évfolyamai:

6.88 P helyett csak 2 P
Megrendelhetők a

Stádium  Rt. könyvki
adó osztályában

Budapest, VI., R6*aa-utca 96.

arra, hogy megfelelően képzett 
masszőr elég ideig tudjon foglal
kozni a versenyzőkkel. Pedig Nur- 
minál ez a „passzív tréning”  igen 
fontos és naponta legalább félórás 
masszázzsal igyekszik izmainak 
kondícióját megőrizni. Ha ezt mi 
nem is érhetjük el, azt mindenki 
megteheti, hogy önmagát minden 
tréning után alaposan, türelmet
lenség nélkül lemasszirozza.

(A m agaslati levegő)
Hasonló kondíciójavító dolog a 

magaslati, úgynevezett subalpin 
levegőn való tartózkodás. Nem hi
szem egy percig sem, hogy bárki is 
a magyar sportban meg tudja való
sítani, hogy kondíciójának foko
zása érdekében minden fontosabb 
versenye előtt néhány napot a Tát
rában töltsön. Az azonban nem ki
vihetetlen, hogy mondjuk egy hét
tel a bajnokság, vagy más nagyon 
fontos verseny előtt fogja az ember 
a hátizsákját és szabadságát ki
véve átteszi székhelyét a Dobogó
kőre, Galyatetőre, vagy a Kékesre. 
Ott egész nap mást sem tesz, mint 
járja az erdőt, olvasgat és lehetőleg 
keveset gondol a versenyre. Egy 
nappal előtte azután megjelenik és 
nagyszerű kondícióban az addigiak
nál sokkal jobb eredményeket szo
rít ki magából. «

Mindezeken felül a jó  versenyző
nek lelki erőre is van szüksége. 
Erről majd adandó más a’kalomból 
teszek említést, kapcsolatban Nur- 
minak és Widenek erre vonatkozó, 
saját versenypályájuk tapasztalatai 
alapján leszűrt véleményeivel.

k /V

Néhány komoly szó a

kugliról,
amelynek hivatalos neve teke 
s amelynek ma már semmi köze 
sincs a 70 liter borhoz szódával

— Saját tudósítónktól —

A napokban a kugliról írtunk. 
Csak úgy véletlenül, mert ber
lini munkatársunk tolla „Tarka 
sporthíradó” -jának írása közben 
a kuglizásra is ráfutott.

Erre a kis berlini tarkaságra 
komoly és súlyos válasz érkezett 
Erdélyből. A  súlyosság a kolozs
vári levélre vonatkozik, mely 
kövér volt és lapkivágásoktól 
súlyos. A rengeteg ujságkivágás 
mind „teke-versenyekről" szá
molt be. Románia egyéni bajnoki 
tekeversenyéről (bajnok: Szi-
lassy Ferenc, „Turul” , Kolozs
vár), női bajnokságáról (bajnoknő: 
Nagy Lászlóné, „Bohémek” , Ko
lozsvár), a román bajnoki csa
patversenyről (csapatbajnok: 
„M iniera”  (Egeres) Aghires 62 
ponttal), csapatversenyekről, te
kekupáról és barátságos mérkő
zések seregéről, ami summa sum- 
márum mind csak azt bizonyítja, 
hogy Erdélyien s egész Romá
niában meghalt a _ sörrel-borral 
kapcsolatos „kuglizás” , hogy he
lyette megszülessék

a komoly, sportszerű „teke
sport” .

Április havában alakult meg Ro
mániában a Román Tekeszövet, 
ség. A  szövetség megállapította a

játékszabályokat, német méretek 
szerint 9 szabályos versenypályát 
építtetett, s ezzel megvetette a 
versenytekézés alapjait. Egy-egy 
nagyobb versenyen ma már 60— 
80 versenyző indul, a nézőközönség 
száma pedig több százra rúg. És 
a versenyek —  amint azt Móricz 
Béla szövetségi elnök nekünk ír
ja —  „italmentesek"!

A román szövetség belekapcso
lódott a tekesport világszövetsé
gébe, mely Newyorkban székel, s 
mely 1932-ben a losangelesi olim
pia után megrendezi a tekézés vi
lágbajnokságát.

Az erdélyiek persze nagy öröm
mel vennék fel a magyarországi 
tekézőkkel a versenyt. Itt van te
hát az ideje annak, hogy a ma
gyar „kuglizók”  is komolyan köp
jenek bele a markukba (úav tud
juk, ez a verseny tekézésnél sincs 
eltiltva) ,  s nemzetközi viszonylat
ban is bebizonyítsák, hogy idehaza 
is tudnak ám a fagolyóval bánni. 
Bár minálunk még a teke-szerve
zet aligha van kiépítve, s alkalma
sint csak egy kodifikált szabály 
van. Az tudniillik, hogy aki egy 
dobással 9 bábut üt l-e, az vagy 
„egy rundó” sört, vagy 10 liter 
bort fizet. Szódával!

Haeraerlinck az elmólt idény 
lég ió i professzionista 
országáti versenyzője
— Saját tudósítónktól —

As IRS most állította össze alvi
lág professzionista országúti ver
senyzőinek erölistáját. A  kimutatást 
itt közöljük:

1. Haemeriinck Belgium 86 p.
2. Bulla Ausztria 74 p.
3. Guerra Olaszország 72 p.
4. Dewoght Belgium 67 p.
5. Joly Belgium 65 p.
6. Barthelemy Franciaország 60 p.
7. Rousse Belgium 51 p.
8. Di Pacco Olaszország 50 p.
9. Glupels Belgium 49 p.

10. Bidot Franciaország 46 p.
11. Magne Franciaország 43 p.
12. Metze Németország 42 p.
13. Dervaes Belgium 36 p.
14. Bogáért Hollandia 32 p.
16. Binda (I? ) Olaszország 30 p.
17. Cardona Spanyolország 27 p.
18. Canordá Spanyolország 23 p.
19. Giacobbe Olaszország 14 p.
20. Mara Olaszország 10 p.

As erőlista meglepetése: Belgium

abszolút fölénye, Bulla pompás he
lyezése Guerra előtt és Binda le
csúszása . . .

A brüsszeli hatnapos verseny ne
gyedik napján Hamerldnch—Deneef 
került az élre. A Van Kempen-testvé- 
rek együttese kétkörös hátránnyal, de 
óriási pontfölénnyel a negyedik helyen 
fekszik. A nagy „Piet” , beavatottak 
szerint, szilveszter éjszakáján hatal
mas betörésre készül. Reméli, hogy 
kétkörös hátrányát látszva ledolgoz
za és így huszadik six day győzelmi* 
is megszerzi.

ÜZEN ETEK
Szántó Juci. 1. A  tavalyi évben 

Mezei Dénes MTK érte el a legna
gyobb ifjúsági hármasugró eted 
ményt. 2. Ez az ugrása 1364 cm 
volt. 3. Az I. osztályú szenior levente 
bajnokságokon, Dorogon Liszkay 168 
cm-es ugrással győzött a magasug
rásban. A távolugrást ugyanott Me
zei nyerte 636 cm-rel. — Egy i ta 
lába® nem haragszunk! Üdvözlet!

J É G
Nincs favorit
— Saját tudósítónktól —

A ma reggeli gyorskorcsolyázó 
verseny nyolc (esetleg 10) futó 10 
ezer méteres küzdelmét hozza. Wint- 
ner, a táv rekordere Hidvéghyvel, 
Sógor Belházyval, Vita Mosánszky- 
va!, Erdélyi dr. Kimmerlinggel fut 
párban, de esetleg lesz egy ötödik 
pár is. A mai futók legnagyobb ré
sze annyira közel áll egymáshoz ké
pesség dolgában, hogy a valószínű 
győztest előre kijelölni nem lehet.

Műkorcsolyázók Miskolcon
— Saját tudósítónktól —

Szent Györgyi Imrének, a MOKSz 
elnökének vezetésével az Orgonista— 
Szalay Európa-bajnokpár, a Galló— 
Diliinger és a Tusák—Balázs.pár, 
Kertész Ferenc és Sári, Szüassy Na- 
dinka és Pataky Dénes tegnap dél
ben Miskolcra utazott. Ott ma be
mutató korcsolyázáson vesznek részt 
a BKE-futók. A bemutatót a Mis
kolci Tenisz és Korcsolyázó Egylet 
rendezi

Szent Györgyi Imre dr., a 
MOKSz elnöke és M ind  Jenő 
dr., a BKE igazgatója bélföl 
a téli olimpiai kikiüdeiésaek 

anyagi részéről tárgyal az 
OTT-ban

— Saját tudósítónktól —

Az OTT olimpiai szakbizottsága 
hétfő délután 5 órára gazdasági meg
beszélésre hívta meg Szent Györgyi 
Imre dr.-t. a MOKSz elnökét s a vá
logatott párokat az olimpiára kikí
sérő Minich Jenő dr.-t, aki egyúttal 
mint pontozó bíró fog működni a 
páros műkorcsolyázás olmpiai és vi
lágbajnokságában. A megbeszélés 
véglegesen tisztázni fogja azokat  ̂az 
anyagi kérdéseket (összegszerűsé
gek, devizák, stb.), melyek a téli 
olimpiai kiküldetés ügyével össze
függésben vannak. A megbeszélés 
nyomán már ki fog alakulni az az 
útiterv, melyet az olimpiára kiutazó 
kis társaság követni fog.

Hétfőn á llítják  össze a 
m űkorcsolyázó bajnok
ságok pontozó bírósá

gát
— Saját tudósítónktól —

Az idei műkorcsolyázó bajnoksá
gok igen heves küzdelmet fognak 
hozni. A páros bajnokság sorsa — 
ha a világbajnokpár elindul — nem 
vitás. Távollétükben a Galló—Diliin
ger párnak síma versenye lesz, mert 
a Szalay-pár (két év előtt kelt elha
tározása alapján) szintén távolma
rad a bajnoki versenytől. Annál na
gyobb lesz a viaskodás a két egyes 
versenyben.

Ennek a viaskodásnak előcsatáro- 
zásaj már megindultak éspedig i 
pontozó bírák személye körül. A baj 
nokságban öt bíró bíráskodik s az öt 
bíró személyét egy hármas bizottság 
(a MOKSz elnöke és a BKE két ki
küldötte) jelöli ki. A helyzet alkal
masint az, lesz, hogy Meszléri, Zöll- 
ner és Farkas személye körül nem 
lesz vita s tán még a negyedik bíró 
személyében is lesz megegyezés, az 
ötödikében azonban aligha. Ez eset
ben pedig a MOKSz tanácsa által 
elismert bírák közül sorshúzással kell 
kijelölni az ötödik bírót. A pontozó 
bírák kijelölését hétfőn este fogják 
megejteni

A tátrai jéghokki tornán szomba
ton a következő fontosabb eredmé
nyek voltak: LTC Prága—Prágai fő
iskolások 15:1 (6:0, 4:0, 5:1). LTC 
Prága—Prostejow 15:0 (6:0, 7:0,
2:0), Brünni főiskola—Pozsonyi Si 
Klub 2:0, AC Sparta—SK Magastátra 
2:2, Slovan (Márisch-Ostr.)—Poprádi 
HC 5:0, LTK Pilsen—Poprádi HC 
6:2.

A Rissersee legén ma kezdődtek 
meg Németország 1932. évi férfi és 
női műkorcsolyázó bajnokságai a kö
telező gyakorlatokkal A férfi műkor
csolyázók közül a müncheni Mayer— 
Labergo és a berlini Bayer igen jól 
végezték gyakorlataikat; a bajnok
ság vasárnap kettejük között fog 
eldőlni. A női műkorcsolyázók közül 
a berlini Michaelis, a müncheni 1b- 
scher és az alig 13 éves, müncheni 
Herber futott legjobban.

Az F T C  jégtiokki 
csapatot látszat ma

— Saját tudósítónktól —
As FTC jéghokkiosapata ma a. 

BLKE-pályán a MUE-val mérkőzik. 
Ez a meccs annak a tavalyi érem- 
mérkőzésnek a befejezése, amit an
nakidején a beállott erős olvadás 
miatt nem tudtak lebonyolítani. A 
mai mérkőzés fél 10 órakor kezdődik. 
A két csapat így áll ki:

FTC: Timár — Fenesy, Senyey —
Miklós I„ Miklós II., Gergely IX, 
csere: Sárai, László IX, Götrl.

MUE: Varga — 5’ethiis, Jagicza — 
Vogl. Hűvös, Kemény, csere: Ábel, 
P-orhy, Szerémy.

As FTC tartalékosán is jobb. mint 
a MUE.

A zöld-fehérek második csapata as 
Unió LTC pályá ján az Erzsébet hokki- 
csapattal mérkőzik. Ez a mérkőzés 
11 órakor kezdődik.

BKE-MHC m érkőzés  
lesz ma fél 11-kor 

a műjégen
— Saját tudósítónktól —

Ma délelőtt fél 11 órakor a 
BKE és az MHC csapata mérkő
zik egymással a műjégen. Össze
állítások:

BKE: Marx —  Lator dr., Bar
na —  Jeney, Miklós II., Blaze- 
jovsky, csere: Rajnai, Weiner,
Kemény.

MHC: Kramer —  Reitzner,
Bethlen I. gr. —  Margó, Révay 
gr., Bethlen G. gr., csere: Márffy, 
Neogrády.

A  BKE-ben tehát újra a régi 
Lator dr.— Barna hátvédpár ját
szik. Ennek oka az, hogy Hal- 
mayt a BKE kölcsönadta a 
BBTE-nek (mely jelenleg a Tát
rában játszik), a másik hátvéd 
pedig mint MHC-törzstag, a mai 
meccsen a hokkiklub védedmét erő
síti.

A  találkozó 2— 3 gólos BKE- 
győzelmet hozhat.

A bajor jéghokkibajnokság ma a
döntőig jutott. Az előmérkőzések so
rán a következő eredmények voltak: 
SC Rissersee—E i shocke y gesel 1 schaft. 
München 6r0 (1:0, 5:0, 0:0), 80
Ris-sersee—ESV Köln 16:1 (6:0, 5:1, 
5:0), EV Füssen—ESV Köln 4:0, (1:0, 
0:0, 3:0). Az EV Füssen—EV Nürn- 
berg mérkőzése 2:0 állásnál a sötét
ség miatt félbeszakadt. A döntőbe az 
SC Rissersee és az EV Füssen ju
tott.

Sátoraljaújhely is meghívta a BKE 
műkorcsolyázóit. Lehet, hogy 6-án 
eleget is tesz a BKE ennek a meg
hívásnak s egy párt s egy vagy két 
egyes versenyzőt el is küld Uj- 
helyre.

Krynica helyett Katowicében ját
szottak a kanadaiak, a lengyelek, a 
Wiener EV és a Brandenburger EV, 
A rögtönzött torna nagyobb anyagi 
sikert hozott, mintha a nyolcnapos 
krynicai tornát hzták volna tető 
alá. Krynica ugyanis jelenleg csak
nem üres, az anyagi eredmény tehát 
biztos — ráfizetés lett volna. A 
helyszín-csere levét azonban a BKE 
itta meg, mely téli programját a 
krynicai és tátrai tornára építette 
fel. Előbb az ótátrafüredi tornát 
mondták le a rendezők, most pedig 
a krynicai (s az azt követő katowi- 
c.ei) játéktól esett el a BKE.

IFJÚ SÁ G
A KISOK a fővárosi iskolák téli 

sport szakosztályainak foglalkozta
tására az idén is megrendezi korcso
lya, jéghokki és síversenyeit. Érte
sülésünk szerint a fiúknak gyors- és 
rövidkorcsolya versenyt, továbbá a 
fiú és leányiskoláknak műkorcsolya
versenyt rendeznek a Hl—IV. kor
osztályúnknak külön-külön. A  kor
csolya versenyeket, amennyiben a 
BKE helyet és időt tud biztosítani 
a diákoknak — még januárban meg
rendezik, A  .síbajnokságokat előre 
láthatólag január 31-én és február
1. és 2-án rendezi meg a KISOK, 
amidőn a Sí Szövetség is bajnoksá
gait tartja a Mátrában, A bajnoki 
síversenyeken kívül a fiúknak lesikló-, 
ugró- és futó versenyeket, külön 
rendeznek a II., Ili és IV, korosz
tályú és a leányoknak a III—IV. 
korosztályú tanulóknak. A versenyek 
biztos terminusairól annak idején 
értesítjük olvasóinkat u------— -
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Ma azután igazán vége.
A® U T E -M A C , M IK —III. kér. T V E  vízlpótö  
m érközéssol é s  a koalíció  versen yéve l 

végződik a  versenyévad
Saját tudósítónktól

Az 1831. évi úszóidény olyan hosz- 
«zú volt, hogy kéí, évig tartott. — 
Mert, úgy-e, 1931-ben kezdődött a 
tavalyi évad és csak most, 1832 első 
napjaiban ér véget. Nagy csaták, 
nagy sikerek, nagy acsarkodások, 
nagy kibékülések — szokás szerint — 
váltogatták egymást. A végire, mára 
— a sorsnak hála — csak a sport 
maradt, méregfogak nélkül.

A mai műsor súlypontja természe
tesest

a két vízSpölóinérkőzés.
Az ÜTE—MAC-mérkőzés bizonyára a 
mindenkori lila-fehér és kók-sárga 
harcok hevességét fogja visszatük
rözni. Az ÜTE csapatában több a® 
állandó, a bajnokságban is résztveít 
elem, a MAC viszont fiatal játéko
sainak lendületével és játékkedvével 
ellensúlyozhatja ezt. A sors mégis az 
UTE melló szegődhet, mégpedig a 
csapatok között az ÜTE javára fenn
álló súlytöbblet következtében.

A III. kér. frissen toborzott csa
pat a torna végére meglepő for
mába. jött. Még ez a csapat is tud 
majd a favorit MTK-val szemben 
megfelelő ellenállást tanúsítani, de 
ha jobbjai közül is beszáll a végső 
harcra valaki, akkor mégínkább van 
reménye a mérkőzés kézbevételére.

A valószínű az MTK győzelme, vagy 
syens. 0  játék esetén a döntetlen.

Az üszészámok
közül a 8x68 és kétharmad méteres 
vegyes s, síéta szólít legtöbb szeniort 
a vízbe. Ez a verseny — ha Iliid és 
Nagy Károly elindul — az UTE-é.

Az ifiszámok közül a 200-as gyors 
az érdekesebb, amelynek eredménye 
elérheti a íOO-ns II. o. gyors időszín- 
vonniát. Egyetlen hölgyszám, a 100 
méteres hát iszás ad alkalmat b.át- 
úszó’nz felvonulására, hihetöelg sen
ki sem hiányzik a starttól. Malláss, 
Sípos Ük mos, Vermes. Tóth II. mel
lett még hat név van a nevezési lis
tán, talán kitelik belőlük egy teljes 
mezőnyre való.

Műugrás
teszi még tarkává a versenyt, két 
UTE-, — Bittér és Kovács két 
MTK-ugró — Hóáy I. és Nagy Ká
roly — bemutató ugrásait ígéri a 
versenysorrend.

Kezdés öt órakor. 60 filléres és egy- 
pengős helyárak.

Bírák
r,TE— MAC. Bíró: Schlenker.
III. kér. TVE— MTK. Bíró: 

Halász.

Csurran, cseppen
— Saját tudósítónktól —

Karácsonyi jubileum. A MUE az
idén Karácsonykor JianmneöUidször 
rendezte meg karácsonyi versenyét. 
Harmincötezer egyloiyiuban, bizony, 
dereaas rekord, ne ennél is dereka- 

' ®abb az, hogy az egyesület két fenn
tartó, előrevivő, ielketadé tagja, 

: Schubert Ferenc és Ünódy József a 
harmincöt verseny közűi harmiucné- 

] gyen jelen volt,, tí. ami még dicsére
tesebb. a két sportvezér őszintén 

I megmondja, hogy csak harmincnégy 
! versenyen volt ott. Egész bátran 
1 mondhatnának harmincötöt is, senki 
j sem tudná ellenőrizni,

*
A BEAC vízlpólózólnak és úszói

nak nagy előretörését, lenetett meg
figyelni a most lezárató téli ver
seny-évadban. Ha a főiskolai úszók 
tovább folytatják lendületes, szerző 
és terjesztő munkásságukat, akkor 
rövidesen belekerülnek, az elegy este 
lfttek díszes sorába, klubjuk eléri a 
közgyűlésen a legmagasabb számú 
szavazati jogot. A sikernek megvan 
a titka. A  Szervezőkről nem akarjuk 
lerántani a leplet, ez nemrégen még 
vizeslepedő volt, csak éppen megszá
n d : a forró sikerek hatása alatt. A 
versenyzők amatőr lelkesedése azon
ban megérdemli már most. hogy em
lítést tegyünk róla. Az egyesület te
hetséges fejlődő meilúszója, Fiedler 
Például legutóbbi versenyére úgy 
érkezett meg Özdról, ahol karácso
nyi szünidejét töltötte, hogy reggel 
Bégy órakor felült a cammogó sze
mélyvonatra és végtelennek tetsző, 
félnapos, fapados utazás után. érké
n t  meg Pestre a verseny délelőtt- 
h-h s délután négykor már starthoz 

mégpedig szép sikerrel, fővor- 
t’-Byébon jó helyezést érve el. S a 
verseny — mellúszás, pólózás — után
”lra következett a harmadik osztály .

Esemény. A  koalíciós verseny első 
PhPjának úszóeseménye alig volt. —

I "Ji,‘veszteres volt a versenyszámok 
kép0. xjjév délutánján ugyanis mln- 
donkl alszik. Társadalmi jelentőségű 

| . “ ‘ f a Bé-Közép felvonulása, amely 
; házkén é« bíztatóan lengette meg a 
j . ®?Jét a vizek felett Is, ezúttal első- 
j T?00, A futballcsapat akkor talán 

mar Essiingeiiben a gólok
] féHucatával, amikor a zöld-fehér 
j ^‘ ^Pólóesapat beemelte sz első és bl- 

egyetlennek maradt gólt. az .el
lj en‘ él kapujába. S bár verve maradt 

gyesien góllal, a Bé-Közép nem 
e hogy megbánja kiruccanását, ez 

___ CfiaPat érdemli a biztatást és hoz 
i I008! már nincsen messze — teljes, 

győztes örömöt is.
*

I . *íom.1ád?. Megjelent ősz óta első- 
j 7 ,fn a fedettben. Ez is esemény 
I y°lt. üátni kellett, hogy n pólócsapat, 
i tagjai hogyan üdvözölték sorra és 

aogyan vonultak vele • egyenkint fél
re konferenciáznj. Pár szó és folyta

tódott minden ott, ahol szeptember
ben abbamaradt Itt nem volt sok 
akadálya a megértésnek.

Hja. megkezdődött az olimpiai esz 
tendő.

1932 . . „

Ez is rekord! Mercedes Gleátze, az 
egyik londoni uszodában megszakítás 
nélkül negyvenöt óráig úszott, ami
vel új úszási időtartamrekordot állí
tott fel. Az úszónő az utolsó órák
ban már félig eszméletlen volt, de 
azért erőteljesen végezte úszómozdu
latait. így szól a jelentés.

m
Szeged -  K stevár rfetsik  

kiteli istBászviadalt rendez a 
MOíESz •

—  Saját tudósítónktól

A  MOTESz déli kerületének 
központjában —  Szegeden, —  
csak a múlt esztendőben indult 
meg újra, komolyabban a tor- 
nászélet és máris oly szép ered
ményeket értek el, hogy tehetsé
ges tornászaik felvehetik a ver
senyt Kolozsvár legjobbjaival.

A  rókusi tornacsarnokban feb
ruár 2-án rendezi a MOTESz 
délkerülete ezt a viadalt, amely
ben korláton, nyújtón és lovon 
és együttesen végzendő műsza
badgyakorlattal 6-os csapatok 
küzdenek. A városok közötti 
pontversenyben, mind a szere
ken, mind a műszabad gyakorlati 
versenyben szabadon választott 
gyakorlati anyaggal állanak ki a 
versenyző egyének és csapatok. 
A  MOTESz központja igen nagy 
súlyt vet arra, hogy ez a verseny 
sikerüljön s a déli kerületet min
den eszközzel támogatja. Teleki 
Sándor gróf elnökkel egyetemben 
a budapesti központ is teljes 
számban leutazik a versenyre és 
már előre leküldi szövetségi mű
vezetőjét, Krizmanich Jánost, 
hogy a csapatoknak a műszabad- 
gyakorlata és a szabadon válasz
tott szexgyakorlatok összeállítá
sában segítségére lehessen.

A verseny sikere érdekében a 
MOTESz igen szép vándordíját 
is tűzött ki erre az alkalomra

A KEAC is igen nagy lelkese
déssel dolgozik a verseny sikere 
érdekében s így a déli kerület 
első nagyszabású tornászviadala 
biztosan nagyon sok hívet szerez 
Szegeden is a tornasportnak.

A K.AOE ismét megszervezte tor
naszakosztályát, hogy a kereskedel
mi alkalmazottak nagy táborának eb
ben a sportban is biztosíthassa fej
lődését. A szakosztály hetenként há
rom este, a VI. Érsek-u. iskola tor
natermében fogja gyakorló óráit tar
tani Lakatos művezető irányítása 
mellett.

Az Újpest.—Rákospalotai Vívó Club
néven alakult új egyesület belépett 
a MOTESz tagegyesületeinek sorá
ba és a művészi toniasporttal is in
tenziven foglalkozni óhajt. A tagok 
kiképzését Lakatos, a KAÖE műve
zetője vállalta.

A M'ŰSz déli kerülete 
február 2 -án öüekul 

m e g
— Saját tudósítónktól —

Már hosszabb ideje folynak tár
gyalások az arra illetékesek kö
zött azzal a célzattal, hogy az 
ökölvívó szövetség második vidéki 
kerülete is megalakuljon. A  Du
nántúl oly sok városában alakul
tak már ökölvívó szakosztályok, 
hogy ezek részére a vidéki kerü
let megalakulása valóságos élet
kérdéssé vált már.

A központi szerv és a vidék kö
zött folytatott tárgyalások ered
ményeként most már elhatározott 
dolog, hogy a déli kerület hivata
losan február 2-án alakul meg. 
Székhelye Pécs lesz. A kerületi 
szövetségi szervezet összeállítása 
körül most folynak még a tárgya
lások.

A  megalakulással kapcsolato
san az új kerület azonnal meg
rendezi a Dunántúl ökölvívó baj
nokságát. Ezt a versenyt az ala
kulás napján, február 2-án rende
zik meg.

Nekolny vereséget szenvedett Ame
rikában. A  Madison Square Garden- 
ben 19.000 néző előtt mérkőzött a 
csehszlovák weltersúlyú bajnok Ne- 
kolny az amerikai Rammal, akitől 
pontozásos vereséget szenvedett. A 
10 menetes küzdelemben 6 menetben 
Ramm volt fölényben. Nekolny dere
kasan küzdött még1 azután is, ami
kor a negyedik menetben Ramm bal
kezes egyenese őt a földre küldte.

A Törekvés ökölvívói ma Kecske
méten mérkőznek a Kecskeméti TK 
versenyzőivel. A Törekvés a követ
kező összeállítású csapattal utazik 
el Kecskemétre: Forgács, Miskey,
Kállai, Rulla, Mészáros, Szeniczey, 
Katona és Pasztula. Á csapatot 
Pozdelka szakosztályvezető és Zokni 
egyesületi titkár kíséri el. Mint szö
vetségi képviselő és bíró Faragó elő
adó megy le Kecskemétre.

Az osztrák ökölvívó bajnokságokat 
február havában akarja megrendezni 
az OABV. A mérlegelést február 
9-én tartják meg, míg az első for
dulóra csak 10 nappal később, feb
ruár 19-én kerülne a sor ( ? ) .  Az 
egyesületek közül a Vienna akar na
gyobb versenyeket rendezni. E terv 
szerint február havában minden szer
dán rendezne versenyt a Vienna és 
ezekre a versenyekre a szomszéd or
szágok versenyzőit is meg akarja 
hívni. A szövetség csak úgy adott a 
Viennának versenyrendezési jogot, ha 
ezek a versenyek nem esnek össze á 
bajnoki napokkal. A Vienna mellett 
a Wieden és Polizei SpV január 16-én 
szándékozik közösen nemzetközi ver
senyt rendezni. Itt a nehezebb súly
csoportokban, ahol az osztrák baj
nokoknak nincsenek megfelelő ellen
felei, magyar és csehszlovák verseny
zőket fognak meghívni. Zehetmayer- 
nek a magyar Szigeti, vagy a cseh
szlovák Skrivanek tesz az ellenfele, 
a kisnehézsúlyú Laseknék csehszlo
vák ellenfelet, a nehézsúlyú Hávlicek- 
nék pedig Franeket hozatják fél 
Bécsbe.

Németország és Dánia válogatott 
ökölvívói ma csapnak össze Dort- 
mundban. A mérkőzést a Westfalen- 
halleban rendezik meg. Mint már 
jelentettük, a dánok a karácsonyi 
kopenhágai nemzetközi versenyük ha
tása alatt megváltoztatták csapatu
kat, amely a jelen pillanatban így 
fest: Christensen, Nielsen, Poulsen, 
Weehter, Jensen, Christensen, Chris- 
tofersen és Michaeteen. A németek 
igen erős csapattal veszik fel a küz
delmet és Puttkammer, Ziglareky, 
Schleinkoffer, Schmedes, Kartz, 
Bernlöhr, Schiller és Ramek össze
állításban győzelmet remélnek a dá
nok ellen. Az eddigi hat találkozóból 
kettő döntetlenül, egy dán, három 
pedig német győzelemmel ért véget.

Budai hegyek: Nincs sízésre alkalmas, hó.
Hármashat ár hegy: Nincs sízésre alkalmas hó.
Galyatető: 8 cm. régi, 8 cm. új.
Kékes: 12 cm. régi, 10 cm. új.
Dobogókő: 4 cm régi.
Bükk-„Bánkut” : 15 cm. régi, 15 cm. új.

Ausztriában:
Semmering: 20 cm. Rax, Sehneeberg: 60 cm. Mária-Zell: 30—  

40 cm. Zoli am See (Schm ittenhöhe): 15— 60 cm. Radstadti
Tauem : 120 cm. Mallnitz: 35 cm. Seefeld: 45 cm. Kühtai: 70 cm. 
A rlberg: 15— 50 cm. Kitzbtthel: 20— 30 cm. Gastein: 30 cm. Saal- 
bach: 50 cm.

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

m.-tŐl felfelé alkalmas sizésre.
Más helyeken 600

Svájcban:
Adelboden: 15— 40 cm. Andermatt; SO— 50 cm. Árosa: 20—- 

50 cm. Gstaad: 10— 15 cm. K losters: 30—40 cm. Mürren: 20— 30 
cm. Pontresina: 20—-70 cm. St. Moritz: 20— 30 cm. Wengen: 15—  
25 cm. Zermatt: 10— 35 cm.

felszerelve (talp, kötés, hot) P 2 0 . — tál. 
Sífelszerelés, alkatrész, ruházat legjobb,
legolcsóbb. N E U M A N N  G É Z A  
s p o r t t s r u f já x a 3 1 ia n  V I., I M a g y m e x ö -u . 5 0 . ,  
V II., R a u ó c s í - ú t  4 5 .,  IV ., t t a r t s - b a x á r  3 .

A Bély—Demény vándordfjas sí- 
verseny január 10-én lesz a Sváb
hegyen — persze csak akkor, ha lesz 
hó. A futóversenyt hetes csapatok 
részére rendezik 15 km-es távon és 
ez egyben egyéni verseny is. A fia
tal abkorúak 12, a hölgyek 6 km-es, 
távot futnak. A futóversenyeket dél
előtt 10 órakor kezdik. Ha a hóvi
szonyok nagyon kedvezőek lesznek, 
ugyanakkor lesiklóversenyt is ren
deznek. A nevezési zárlat január 8., 
péntek este 7 óra.

Túra- és sítúra-vezetői tanfolyamot
rendeznek az egyetemi élettani inté
zetben —- VIII., Szentkirályi-u. 7... 
amelyet január 7-én nyitnak meg. A 
megnyitó előadást Prém Lóránd őri 
tartja a túra vezetésről, utána pe
dig Schwicker Richáxd ismerteti a 
sízés történetét.'

Sok meghívás érkezett a magyar 
szövetséghez külföldi bajnokságokra. 
Persze ez a meghívás inkább szim
bolikus Jelentőségű, mert költség- 
megtérítésről sehol sincs szó. Ráadá
sul még egyes versenyek terminus* 
Ütközik a magyar bajnoksággal is. 
Az Osztrák bajnokságot január 30— 
31-én rendezik Artlergben, Svájc baj
nokságát január 29— 30—31-én Zer- 
mattban, Németország bajnokságait 
pedig február 12 és 14 között tart
ják meg. A magyar bajnokság .miatt 
egyedül az utóbbin indulhatnának 
versenyzőink. Meghívás érkezett Nor
végiából is. A norvégek a, Holmen- 
koMenre hívják a magyar sízőket.. 
Ennek időpontja január 24.

Gustav MUIlert szeretné elhozatrw 
a Magyar Sí Szövetség a mátraházi 
magyar bajnokságokra. Müller az 
egyik legjobb német sífutó és ugró 
és mivel a német sízők az olimpiára 
nem mennek, ideje lesz hozzá, hogy 
a magyar meghívást elfogadja.

TENISZ
Morpurgo és Stefani vezet az olasz 

ranglistán. Az Olasz Tenisz Szövet
ség Szilveszterre állította össze az 
olasz erőlistát. Érdekes, hogy Mor
purgo, aki az elmúlt évben is csak 
keveset versenyzett, s akkor is meg
lehetősen gyenge eredménnyel, Ste- 
fanival együtt a lista első helyére 
került. Férfiak: 1. Morpurgo és Ste
fani, 3. Minerbi, 4. Sertorio, 5. Rado, 
R. Gaslini, 7. Del Bono' és Serventi, 
9. Bonzi, 10. Baldi, 11. Martina J., 
12. Banfteld, 13. Sabbadini, 14. D’Ava- 
ios, 15. Martino G. A  nőknél: 1. 
Valerio, 2, L. Rosenbaum, 3. Riboli 
E., 4. Luzzatti és Prouse-Gagiiardi, 
6. Pcreili, 7. Manzutto,

A világbajnokságra készülődő ma
gyar asztali tenisz válogatott keret
szombaton este kezdett hozzá az 
együttes edzéshez-. Ma délelőtt sétá
ra megy a társaság a Hüvösvöigybe.

Hz olimpiai evezős versenyek 
e ü n ia n t  déleiéit rendezik 

meg
— Saját tudósítónktól —

A losangelesi olimpiai evezős- . 
versenyek napját a rendezőbizotte 
ság már megállapitotta. Igen ér- ( 1  
dekea, hogy az összes előfutamo
kat délelőtt tartják meg és csak 
a döntőket bonyolítják le délután.
A kiírás szerint augusztus 10, .11 
és 12-én reggel 8-tól délután 1-ig 
lesznek az előfutamok. A  döntőkre 
szombaton, augusztus 13-án kerül 
a sor, amikor az első csapatok 
délután 1 órakor állanak a start
hoz.

HOKKI
A Magyar Hockey Club december 

30-án tartotta XIII. rendes éri köz
gyűlését. Az igazgatóság és választ
mány egyhangú felmentése után az 
I932-ik évre a következő tisztikart 
választották meg: Elnök: ifj. Pözel 
István dr., ügyvezető igazgató: Ré- 
vay József gr., főtitkár: Fieischef 
Elemér dr., titkár: Rudán Pál dr., 
pénztáros: Haidekker Lajos, gazda: 
Márífy-Mantuano Tamás dr., jegy
ző: Bethlen Gábor dr. gr., választ
mányi tagok: ifj. Bethlen István gr., 
v. Borsos László dr., Csáky Miklós 
gr., Haidekker Sándor, Hajcsy 
György dr., ifj. v. Horthy Miklós, 
Karácson István, Várady Attila. 
Szövetségi képviselő: Mayer József. 
A közgyűlést követő társasvacsorán 
ifj. Pőzel István dr. a klub emlék- 
serlegével kezében megemlékezett az 
egyesület elmúlt évi eseményeiről. 
Felidézte a jéghokki csapat tátrai 
szereplését, melyen a csapat nem
zetközi sikert aratott. A gyephokki 
csapat Münchenben a német kör
mérkőzésen, Budapesten pedig az 
eddig nálunk veretlen bécsi WAC 
ellen elért szép eredménnyel mutat
ta meg, hogy ha a hazai tmjnoksá- 
got a balszerencse miatt nem is tud
ta megszerezni, de a jövő esztendő
ben mint legkomolyabb bajnokaspi
ráns veheti fel a küzdelmet a hazai 
— mindinkább erősödő csapatokkal 
szemben. Után3 v. Borsos László dr. 
köszöntötte fel az elnököt, aki mint 
a Magyar Gyephokkj Szövetség elnö
ke osztatlan elismeréssel találkozó 
fáradságos munkával szolgálja a 
magyar sportot és példájával iránj’t 
mutat a jövő magyar generáció szá
mára. A majdnem teljes számban 
megjelent klubtagok a vacsora után 
bridzs és tarokk mellett a késő éjjeli 
órákig együtt maradtak.
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Vasárnap, január 3.

Budapest 23 kw, 550.5 tn: 9 ő.:
Hírek, kozmetika — 10 ó.: Refor
mátus istentisztelet a Kálvin-téri 
templomból. Prédikál Ravasz László 
dr. püspök. — 11 ó.: Egyházi zene 
és szentbeszéd a királyi udvari és 
várplébániatemplómból. Szentbeszádet 
mond Marcell Mihály. Előadásra ke
rül Demény Dezső Szt. Imre tiszte
letére írt e-moll miséje. — Majd: 
A m. kir. Operaház tagjaiból alakult 
zenekar hangversenye. Karnagy Berg 
Ottó. Közreműködik Bársony Dóra. 
Í. Bellini: Romeo és Júlia, nyitány. 
2. a) Verdi: Trubadúr, Ezucena
áriája; b) Csajkovszkij Anyegin, 
Olga áriája. (Bársony Dóra.) 3. Bi
zet: Az arlesi leány, szvit. 4. a) 
Dienzl: A hibliás ember, Magdaléna 
áriája; b) Strauss János: Denevér, 
Orlovszki herceg áriája. (Bársony 
Dóra.) 5. Vaszy Viktor: Magyar
tánc. 6. Szikla Adolf: A törpe grá
nátos, balett. Szünetben: Rádió kró
nika. — 2 ó.: Gramofonhangverseny. 
— S ó .:  Zucker Ferenc dr.: „A ter
mőtalaj” . — 3.45 ó.: Rádió Szabad 
Egyetem. 1. a) Magyar népdalok ve
gyeskari feldolgozásban: I. Bárdos
Lajos: Vargáék ablakja. II. Béres 
vagyok. III. János bácsi hegedűje. 
IV. Graff Kálmán: Az elázott hu
szár; b) Népdalkánonok Bárdos La
jos feldolgozásában: I. Komáromi
kisleány. II. A  temetőkapu. III.

Harangoznak a toronyban. IV. Ven
dégnóta. Előadja Bárdos Lajos nép- 
dalegyüteese. 2. Bodor Aladár dr.: 
„Petőfi Sándor”. 3. Tóth László dr : 
Világkrónika. — 5 ó.: A Székesfő
városi Zenekar hangversenye a Vi
gadó nagyterméből. Karnagy: Ke-
nessey Jenő. 1. Goldmark: Sakun- 
tala, nyitány. 2. Csajkovszki: Hege
dűverseny. Előadja Gál Marcell. 3. 
Márkus Lili: Köböl dók, scherzo. 4. 
Kenessey Jenő: Masirozás (zenei
kép). 5. Offenbach: Eljegyzés lám- 
pafénynéi, vígopera egy felvonás
ban. Szereplők: Péter: Somló József; 
Liza, unokahuga: Elek Szidónia;
Anna Mária (özv. parasztasszony): 
Darvas Ibolya; Catharina (özvegy 
parasztasszony): Bartók Ferike. — 
7.15 ó.: Vígjátékelőadás a Stúdió
ból. „Érik a bűzakalász” . Vígjáték 3 
felvonásban, dalokkal. Irta Ujházy 
György. Rendező: Kiss Ferenc. Sze
mélyek: Beleznay Bán András: Som- 
lay Arthur; Betty Corfield: Tőkés 
Anna; özv. Beleznay Bán Ádámné: 
Berky Lily; Beleznay Bán István: 
Kiss Ferenc; Beleznay Bán Éva: 
Kéry Pann; Fritz von Wittensperg: 
Matány Antal; Szentpétery Tamás: 
Mihályffy Béla; Nanitzky János: 
Kürthy György; Tösződ Péter: Iíör- 
mendy János; Rose: Marosi Adél; 
Miska: Pethes Sándor; Mario: Major 
Tamás. A cigányzenekíséretet Hor
váth Gyula cigányzenekara látja el. 
— Utána: Sporteredmények. —
Majd: Kóczé Antal és cigányzeneka
rénak muzsikája. — 10 ó.: Hangver
seny. Közreműködik: Kovács Istyán 
(zongora) és Kemáes Pál (hegedű). 
Zongorán kísér Polgár Tibor. 1. 
Bach—Liszt: Preludium és fuga a- 
moil. (Kovács István.) 2. Men
delssohn: e-moll hegedűversenyből
II. és III. tétel. (Kernács Pál.) 3. 
Bartók: Zongoraszvit, op. 14. (Ko
vács István.) 4. a) Towsend: Rer- 
ceuse; b) Burmester: Szerenád. (Ker- 
nács Pál.) 5. Strauss: Kék Duna 
keringő. (Kovács István.) 6. Hubay: 
Csárdajelenet. (Kernács Pál.) — 
Utána: Kóczé Antal és cigányzene- 
karának muzsikája.

Amiről a tiullámfogónk
vasárnaptól vasárnapi! beszél

A rádió megint új esztendőbe 
rohant. És ez az esztendő annyit 
ígér, hogy az ember ösztönösen op- 
timistásra derül.

Itt van mindjárt % Magyarország- 
adó megnyitásának nagy optimizmu
sa. A 120 kw! A magyar rádió tech
nikai szempontból megint első lesz a 
világon! (Meddig!)

Aztán itt vannak a közvetítő adók! 
A magyar fain többé nem lesz el
zárva a magyar kultúra vérkeringé
sétől. A kisugárzott tanító és szár
nyaló bzó minden kristályos készü
léken át élet lesz és élmény!

Épül a két rövidhullámú adóállo 
más. Mit jelent ez! Közvetlenül 
érintkezhetünk majd Amerikával, 
Ausztráliával, Afrikával és Ázsiá
nál: a magyar szónak és a magyar 
üzenetnek többé nem lesz szüksége 
külföldi mankóra.

És épül az új hangmöhely . . .  Egy 
lépéssel közelebb jövünk megint a 
párhuzamos adás megvalósulásához...

És kísérleteket folytatnak a Hang
ház táján, mely külföldi példára a 
hangzó újságnak kívánja alapjait 
mégvetni. Egy hónap, vagy egy hét 
története hangokban . . .

A magyar rádió csecsemő messiása 
rengeteget Ígér. Pedig: csúf és sze
gény az élet ma és lomhán guruló 
jószág a pénz.. • De a magyar rá
dióban megvan az alkotó optimiz
mus hite — és ez a hit tettbe is 
fogja valósítani ezeket az Ígéreteket.

A csecsemő nem fog megcsalni . . .
•

A műsor-rész!
Itt talán még vannak nagy és ap

róbb bibik. Ez a csecsemő egészsé
ge*, de túlsók a professzor körülöt
te. Túlsók a hivatalos véleményező, 
javallnok, rengeteg szempont-bilincs 
nehezedik gémberitő pó’yaként- sza
bad és friss mozgására.

Túlságosan őrzik ezt a csecsemőt 
a friss íevegőtőL Túlontúl befűtenek 
neki. túlontúl takargatják, túlontúl 
sterilen, tudományos módszerekkel 
kenegetik — s ez nem tesz jót neki.

Bagyni kellene est a csecsemőt, 
úgy, ahogyan ezt a hozzáértők hagy
ni szeretnék!

A Hangház vezetői telve vannak 
jószándékkal és magyaros, nagy te
remtő hitteL Sokszor nem rajtuk mú
lik, hogy felszisszenünk.

Az újév igaaá rádiós ajándéka te
hát az volna, ha e csecsemő megsza
badulna sok fölösleges pólyájától. 
Ha hagynák szabadon lélegzeni! Ha 
nem kötnék béklyóba. Ha hagynák 
teremteni!

Mert tudna teremteni!

Újév!
A szilveszteri műsorban bizony ke

vés volt a kedvderitő elem. A Hang
ház műsora vontatott volt, egy ki
csit álmos, egy kicsit ötlettelen, egy 
kicsit magátismétlő.

Hogy Európa többi rádióállomása 
sem brillírozott ezen az estén; ez 
még nem mentség. A magyar művé
szet és á magyar tudomány a ma
gyar humor mindig elől járt az 
európai kultúra-ranglistán. A ma
gyar rádiónak sem szabad engedni 
ebből a negyvennyolcból.

•
Maya! Miért kellett ezt az egyéb

ként kitűnő operettet másodraor is 
rádióműsorra tűzni!

Nem lett volna helyesebb valame
lyik kabaré műsorát közvetíteni!

Csak akkor kel! valamit ismételni, 
ha muszáj. Ha nincs más.

De azt hisszük, itt még nem tar
tunk.

SZÍNHÁZ
Mai m űsor

OPERAHÁZI (3, fél 8) D. o .: A mosoly 
országa. Este: Magyar karácsony. Év
szakok. Paraszl becsület (K 10).

NEMZETI SZÍNHÁZ: 8. fél 81 D.
Az aranyember. Este: Peer Gynt

KAMARASZÍNHÁZ: (fél 4, háromn. 8) 
D. u.: A három testőr. Este: Poreellán.

VÍGSZÍNHÁZ: (fél 4, 81 D. u.: Szilvesz
teri kabaré. Este: Kényes válópőr.

BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 4, 8) A 
torockói menyasszony.

MAGYAR SZÍNHÁZ: (8) Csókprofesszor.
UJ SZÍNHÁZ: (fél 4. 8) Boldogok háza.
KIHAL YSZINHAZ: <*, 8) A „Fehér ló” .
FÖV. OPERETT8ZINHAZ: (fél 4, 8>

Maya.
ANDRASSYTJTI SZÍNHÁZ: (4. 3) Az 

igazi asszony.
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: (6, 9) Dró

tos tót.
KOMIKUSOK KABARÉJA: (tél 3, fél 9> 

Vidám műsor.
ROTÁL ORFEUM: (8, «, 9) Medvék.
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 3, fél ») Rótt,
STEINHARDT SZÍNPAD: (fél 3,

háromn. 9) Steinhardt.
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Felelős szerkesztő és kiadó: 
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Hoppé László
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Gyóry Aladár

Óraverseny bői triállá
alakítsa át a TTC a január 
hó végére tervezett téli 
megbízhatósági motorke
rékpárversenyét I
A hóval fedett hűvösvölgyi »Delmár keser- 
gő« kiválóan a lkalm as arra , hogy ott pró
báknak vessék a lá  a résztvevőket

— Saját tudósítónktól

A TTC a terminusegyeztetés 
alkalmával vállalta a KMAC, 
majd a BSE által cserbenhagyott 
téli megbízhatósági motorkerék
párverseny megrendezését. A ter
vek szerint január hó végén kerül 
lebonyolításra a verseny, meg
felelő hóviszonyok esetén.

A téli verseny az elmúlt évek
ben nem egészen szolgálta azt a 
célt, melynek érdekében a világra 
hozták.

A téliverseny eredetileg se
bességi verseny volt,

de a hatóságok által támasztott 
akadályok következtében hova
tovább rejtett szpidverseny lett, 
majd egyszerű óraversennyé silá
nyult. Mint óraverseny, mint 
„célnál átlagkivárási”  verseny 
természetesen érdekessége alapo
san csökkent és vele csökkent a 
jelentősége is. Pedig a téliver
senyből némi munkával és áldo
zattal olyan sporteseményt lehet 
kifínomítani, mely nemcsak a 
sport, hanem a közér leklődéa 
szempontjából is igen számottevő 
lenne.

A TTC-ben mindig meg volt a 
vállalkozó szellem és mindig szí
vesen tette magáévá az egészsé
ges ötleteket.

Éppen ezért javasoljuk; ala
kítsa át a terézvárosi klub 
angol mintájú triállá a ter

vezett téli őraversenyt!
Az elgondolás röviden a követ

kező: A versenyzők a Vizafogó
nál levő régi rajthelyen indulnak, 
majd aránylag enyhe átlaggal 
futnak a Jánoshegy lábánál levő 
Delmár kesergőhöz. Itt egyenként 
a beérkezés sorrendjében vágnak 
neki a kb. 100— 200 méter hosszú 
első kesergő szakasznak, ahol 
pályabírák felügyelnek. Pontszá
mítási táblázatot kell kidolgozni, 
melynek alapján

büntetőpontot kap az, aki 
—■ angol minta! —  leteszi a 
lábát, akinek leáll a gépe és 
kikupplungoz, aki tolni kény
telen a gépét, aki csak ide
gen segítséggel jut fel, stb.,

sőt, hogy a holtversenyeknek ele
jét lehessen venni,

az ellenőrzött szakaszon időt 
is lehet mérni

és egyenlő pontszám esetén a sza
kasz megmászásához szükségelt 
idő alapján lehet eldönteni a he
lyezés kérdését.

Megfontolás tárgyává lehet ten
ni még azt, hogy vájjon az ellen
őrzött triál-szakasz befejeztével a 
versenyzők félkapaszkodjanak-e a 
jánoshegy ormán levő kilátóhoz, 
vagypedig a Kesergő vége legyen 
egyúttal a verseny célja is? Véle
ményünk szerint felesleges a ver
senyzőket a Jánoshegyre felparan
csolni. Ez a véleményünk annál is 
indokoltabb, mert a motor iránt 
érdeklődő gyalogos közönség aligha 
mászik fel a magasba, különösen 
akkor, amikor ott amugysem lát 
semmit,. Ha a cél a Kesergőnél 
van,

úgy a közönség nemcsak lát, 
hanem az eredményeket is 

azonnal tudja.
Komoly távlatú motorsportpropa
gandának ígérkezik tehát így a 
havas Kesergőn lefolytatott próbák 
sora.

Szó lehet még arról is, hogy a 
próbák körüli terepet kőtéllel le
zárják és mérsékelt beléptidíjat 
szednek, ami ha aránylag csekély 
összeget ie eredményezne, mégis 
bővebb és gazdagabb díjazást ten

ne lehetségessé és részben csök
kentené a rendezési költségeket. 
Természetesen csupán filléres be- 
léptidíjakra, vagy kötelező pro
gramváltásra gondolunk, amennyi
ben ezt a rendező egyesület anyagi 
szempontokból indokoltnak tartja.

Ha a téli versenyt triál formája 
bán rendezik, úgy a versenyzők 
körében is nagyobb érdeklődésre 
számíthatnak.

A versenyzők unják az óra
versenyeket,

viszont a Kesergőre való egyen
kénti ellenőrzött felkapaszkodás 
olyan feladat, mely alkalmat ad 
arra, hogy mindenki bemutathatja 
motorozni-tudását. A verseny reá- 
litását is erősen emeli a triálezerű 
megoldás, mert —  a múltban lát
tuk —  az óraversenyes megoldás
ban annak van a legtöbb esélye- 
akit az elsők között indítanak. 
Ki is használták ezt a múltban, 
amikor az indítás sorrendjét a 
pillanatnyi sportpolitikai konste lá- 
ció figyelembevételével állapították 
meg és legelsőkként a rendező 
egyesület tagjai indultak útnak. 
Aki ugyanis elől van, azt aligha 
akadályozzák a Kesergőn elakadt 
versenyzők, hanem szép simán ké
pes felkaoaszkodni és könnyen el 
éri az átlagot. Ha a versenyzők 
triálrendszerrel kerülnek elbírálás 
alá és egyenként futnak fel az 
ellenőrzött szakaszon, úgy sport
szerűtlenségekre és az eredménye
ket megsemmisítő véletlenekre 
nem kerülhet sor.

Meggyőződésünk, hogy a TTC 
magáévá teszi javaslatunkat és mi
nél sürgősebben kidolgozza a rész
letes szabályzatot. A triál-jelleggel 
megrendezett téli verseny olyan 
lehetőségeket rejt, melyeket nem 
szabad továbbra is kiaknázatlanul 
hagyni!

Utvonaljelentés. A Magyar Touring 
Club közlése szerint a beállott hava
zások következtében a Budapest— 
debreceni ínűút Szolnok és Püspök
ladány között járhatatlan; a Buda
pest—pécsi út Dunaföldvár és Bony- 
hád közötti szakaszát a hó teljesen 
befútta. A Budapest—bécsi út majd
nem végig hómentes, a helyenkénti 
jégkérek miatt azonban ajánlatos hó
láncok használata. A dunántúli és 
alföldi havazások az említett útsza
kaszok környékén más útvonalokon is 
nehézségeket okoznak, úgyhogy elin
dulás előtt ajánlatos részletesen tá
jékozódni az autóközlekedési viszo
nyokról.

ség” című film. Hiszen az ízlések 
eltérők s vannak, akik kedvelik a 
g'iccs-drámákat. Talán még lelkesed
nek is értük.

4
Vájjon melyik hír igaz? Az egyik 

amerikai lapban az áll, hogy Pola 
Negri éppen esküvőre készül. A 
másik meg arról ad hírt, hogy a 
művésznő nagy beteg. Éppen vérál 
őmlesztést kapott, de így is válto
zatlanul súlyos az állapota. Vájjon 
melyik hír igaz! Ta’án egyik sem. 
Talán mindkettő az új készülő film
nek a reklámja s az egyik reklám
tervező a halálhoz közel járó hírt, 
mig a másik a házasságot tartotta 
érdekesebbnek. Az ízlések eltérőek...

Nem elég a jó cím és a jő hír...
Könyvpiacon — főleg külföldön — 
elég szép sikert ért el Ursula Par- 
rott regénye, az „Ex-feleség” . A rp- 
gény hírnevét, illetve inkább a cí
mét igyekeztek a filmesek is haszno
sítani, akkor, amikor a jóhangzásű 
,.Ex-feleség”-et átvették Norma 
Shearer legújabb filmjének címéül. 
A film azonban vajmi keveset ha
sonlít a regényhez... De nemcsak, 
hogy nem hasonlít, hanem nem is 
ér el még annak a színvonaláig 
sem! Bizonyára lesznek azonban, 
akiknek tetszeni fog — az „Ex-fele-

Film szm tiázak m űsora
BELVÁROSI Irányi o 11 T.-. 88 S—

29. (Előadás: 5. negyed 8. negyed 9, 
fél 10. Vas.: fél 4, 5. 6, negyed 8, 
negyed 9, fél 10. Száműzetés Szibériába. 
(Lupe Velez. John Boles.) — Az erény 
csőszei (Félix Bressart, Ra’ph A. Ko- 
berts.) — Hangos magyar híradó.

BOÜOORAk iV ili  Joz-ef kőrút «3 T.l 
38—4—76.1 Előadás: fél 5. 7, 9. Szomb.i 
fél 4. háromr 0. háromn. 8, 10 Újév 
és vas.: 2, 4, 6, 8, 10 Nagyvárosi fények 
(Chaplin!. -  Titkos légió (Ken May
nardl.

BUDAI a POI.LO 11 -tzemi tél I 31 
-5  OO.i: Előadás: Tél 5, T. fél 10 Vas. 
fél 3, háromn 5 negyed 8. háromn 18. 
Nagyvárosi fények. (Chaplin nagy 
filmje.) — Csempéczdiktátor (dráma).
— Híradó

l ’ APU ’OI VII Baross tél Jegyrende
lés: 34 3 -87 (Előadás- 4. 6. 8. 10 Vas
2- kor is. Bnster, a Casanova (németül 
beszélő vígj.l. — Flyppi a (egyházban
(trükkfilra).

CHICAGO VII István út 88 I  83—1
75.): Előadás: 5, fél 8. 10. Ünnep, vas..
3- tól: Hortobágy (magyar tárgyú film. 
magyar és német beszéddel, Verebes, 
Mindszenthy). — Stan és Pan. a muzsl. 
kns lelkek.

KIÜSD IV Vác! uti-a •» ! 87 4 «3 »
Előadás: 4, 6, 8, 10. Hangos Híradók.
— Dolly Haas és Luey Munnúeim fő
szereplésével. A bál vígj.)

RfcCSI VI. Teréz Kőről 28 1 2 1 -0 -
43 25 9 52. 14 -.8 05.1 Előad.: 4. t>. 8, 
10 Vas., ünnep: 2-koi is. Hangos hír
adók. -  A hnrneoi maharadzsa (A 
pompa, a szeretem és izgalmak film
je.! -  Bnrleszkck.

ELIT V Llpot köret 10 I I* 1 51 »«
Előadás: 4, 6, 8, tO. Vas.: 3, háromn. 5, 
fél 7. negyed 9, 10. Razzia (Joseline 
Gael, Pierre Buteheff. H. v. Schlettov.)
— Trükkfilm — Magyar és külföldi 
hangos híradó — A* 1. előadás mérs. 
helyárakkal.

I-ÉSZEK V ili József korúi TO 1 . 46-
0—40.): Előadás: Cél 4. fél 6. háromn 8, 
háromn 10. Csütörtök fél 5, fél 7, fél 
9. Ünnep, vas.- fél 3, oegy 5. háromn.
8, háromn. 10. Ünnep és vas. d, e.: 
hnrleszkmatíné -  A 4 renegát. ;Noah 
Berry, Warner Baxt-i, Mirna Loy.l
— Hangos híradó. -  Miki

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ Kossuth Lajos 
utca 18 T. 895—43, 897 -07 ): 5. negyed 8. 
ViilO Va« szotnh. ünnep 4 é. 8. 10 
Exfelcség. (Norma Shearer filmje n mai 
házasság problémájáról 1 — Híradók.

IMPEKIAI. VII Dembinszky utca él 
Aréna ót sarok '1 32 8 90 i Előadási
5- tííl. vas. fél ff-toi folyt. Katonák a 
strandon (Fritz Schalz). — Titkos légió 
(Ken Maynardl Ma d e.: burleszk.

JÓZSEFVÁROS! Kálvária tél 6 I . 84-
6— 44). Előadás cs3t.:.fél 5. 7, 9. Újév 
és vasárnap. 2. 4, 6. 8, 10. Nagyvarost 
fények (Chaplin). — Titkos légió (Ken 
Maynardl.

KAMARA (VIL, Dohánv n 42 44. Tel.: 
44—0—271 Előadás: 6. 8, 10. Vas. és
ünnepnap: 2-kor is Hangos híradók,
— A hál (Dolly H aas ás Lucy Mann- 
heim vígjátéka) — Kína.

I.l d o n ik a  IX mim nt ml.i Előadási 
fél 5. 7 -gyn 10. Vas i 3 tői fo ly t 
Tradcr Horn.

NPP V áciu l 16 t i  32 « 80, llétk.i
5- től, vas és ünnepnap: 3-tol fo ly t
Az elszabadult Afrika. (Dzsungelfilm 
10 felv.. Tárnáy Lonci személyes fellép
tével.) — Mocsányl—Lakos zenehumorls- 
tik . — Slágerháboró — Csodaszamár. 
Cinci. — Al Lyon és társulata.

UMNIA V II), József kórul és Kölcsey 
utca sarok T . 30 1 25 i Western
Electrlc-lcadógépen Fél 4. fél 6, fél 8, 
fél 10. Hangos híradó. — A borneól 
maharadzsa (A pompa, a szerelem és 
az izgalmak filmjei. — Barlesznek. 

ORION (IV. Eskü-tér 5. T.: 83—1—02.>*
Előadás: fél K. fé! 8. fél 10 Vas.: 
fél 4-kor is. Leanyhűség. (Ottó Wall- 
burg, Jenny Jugo, Mas Hansen.) — 
Híradók.

PAl.ACE FU.MS7.1M1 AZ (Erzsébet kü f 
út 8 Telefon 365 23 ■ El sd.i 4 6, l 
10 Hyppollt, a lakáj (Magyar han
gos film. Irta: Zágon és Nótl Játszat 
Csortos, (5óth Kabos stb.) -  Hangos 
híradók

PATRIA (V ili., Népszínháza 13 T .: 45
6— 73.1: Előadás: 4, 6, 8, 10. Csütörtöki 
háromn. 5. háromn 7. háromn. 9. Ün
nep és vas : 3, háromn. 5, fél 7, negyed
9. 10. A 4 renegát, (Noah Rcrry. War
ner Baxter. Mirna Loy.l — Hangos hír
adó. -  Miki.

(Nagymező n 23— 
24 T : 220 98. ?9i 
-5(1): * 6 tg folyt. 

_  azután b. 8. 10.
Q P  Va* és ünnep: 1—4 

n i r« :o  i n  un-,vi«», - folyt., azután 6. 8, 
10 Rnster, a Casa* 

nova (Buster Keaton, Páni Morgan, 
Marion Lessfng.) -  Flypp, mint fegy* 
házflr — Hangos híradók.

ROXY (VII., Rákócziit 82 T.l J 48—S- 
24.1. Előadás 4 tői. >-as. 2-től folvA 
feleségem, a szélhámos (Nagy Kát* 
Heinz Euüinann). -  Az élő bosszú 
(Tóm Mix.) — Hangos híradó.

HOVA*. APDI.M) Erzsébet korút 43 T.l 
J 429 46. 419 02.1 Előadások: 5. </.& 
fél 10 Szomh . vas. 4. 6. S. 10 Vas 
(l e fél II Lakner Bácsi g-ermo*; 
színháza Ks-’ etlklsasszony (Bo, 
váry Stóla. Kod Koda Dimopeipttj* 
Fősz Halmay Tibor. Dolly Haas (lus 
táv Frfihlichi -  Magyar ViHghiradó 

TATRA IX üllői m 63, Előadás 14A. 
7 negyed 10 Ünnep- *-tól folyt. A 
csókos regiment. (Charlotte Ander, Her
mán n Tűimig.) — A  lánglovas.

(Teréz-kőrút 60 T :  107 
67 - 68.1- Előad.. 5, 148, H 10* 
Szomb, vas., ünnepi 4. á 
8.10. Táncol a kongresszus. 

(Lilllari Harvey. W illí 
Frltsch. Conrad Voidt. iífl 
Dagover — A kőin Lajos 

tanár orgonajátéka.
CORVIN V ili  József kőrút és Üllőid*

sarok T - 38 9 88 39 3 84 1 Elő
adás: fél 6. fél 8. fél 10 Vasár 
és ünnepnap fél 4-kor Is. Leányhűséí 
(Ottó Wallbnrg. Jenny Jugo, Mai 
Hansen). — Híradók 

URÁNIA (Rákóczi út Sí. T.: 460—45 t» 
460- 46 1 Előadás: 4, 6, 8, 10. Táncol » 
kongresszus (Lillán Harvev W1I17 
Fritsch, Li! Dagover, Conrad Veidt.) •*




