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Zürich: Rapid— Floridsdorfer
AC 2:1 (0 :0 ).

Strassburg: Vienna— AS Strass- 
bourg 3:0 (1 :0 ).

Pforzheim: WAC— FC Pforz
heim 6:3 (4 :1 ).

Brixen: WSC— Felső Etsch 
lógatott 4:0 (2 :0 ).

Freiburg: Austria—Freiburger 
FC 8:2 (0 :1 ).

Bern: Admira— Young Bor*
1 1 :2 (5 :1 ) .
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Hogy állnak tel a Stutt
gartban é s  Mannhelmban  —  Elten, 
lét a Kék Csillagék összeállítása  
körül — Január tt-én te sz 
nek a Csikók — Tegnap a 
vá ros düsseldorfi m érk ő zését

végig a Csikók
— Telefonjelentésünk —

Köln, január 3.
A Csikók csapata úgy használta 

fel a vasárnapi szabadnapot, hogy 
átrándult Düsseldorfba és

végignézte a Ferencváros 
mérkőzését a városi váloga

tott ellen.
A  vélemények megoszlanak, általá
ban azonban meg lehetett állapíta
ni, hogy a Ferencváros a mezőny
ben újra nagyszerűen játszott, a 
kapu előtt azonban határozatlanok 
voltak a csatárai. Egyhangú a vé
lemény azonban abban a tekintet
ben, hogy a düsseldorfi csapat 
igen komoly ellenfél volt.

Ma délelőtt telefonon beszéltem 
Mannheimmel, most már véglege
sen lekötöttük a január 10-i mér
kőzést.

Beszéltem Preismann alelnökkel 
is. Megállapodtunk abban, hogy

a Stuttgart után kiváló III. 
kerületiek helyére a követ
kező játékosokat kapjuk pót
lás gyanánt a hazautazó Hun

gáriától:
Híréé, Cseh II., Nagy. Mi főleg 
Kocsist szerettük volna belek gya
nánt, de Kocsisnak, sajnos, lejár a 
szabadsága.

Ezek szerint tehát Stuttgartban 
szerdán még a kék csillagok bir
tokában, de már a hungáristákkal 
is megerősítve így állunk fel:

Háda —  Werner, Bíró —  
Reminer, Moóré, Magyar —  
Markos, Kovács II., Teleki, 

Titkos, Híres,
A szerdai mérkőzés után el

búcsúzunk jő  néhány játékosunk
tól.

Biró, Magyar és Belkó csat
lakozik a Kék Csillagokhoz,

akik Franciaországba menet át
utaznak Stuttgarton, ugyancsak 

elhagy bennünket Stuttgart
ban Titkos és Kovács II. 

ők  hazautaznak, miután szabad
ságuk lejár.

Tehát január 10-én Mannheim- 
ben így fogunk felállni:

Háda —  Werner, Nagy —  
Remmer, Moóré, Vámos —  
Markos. Cseh II., Teleki, 

Brunecker, Hires.
Január 10-e után azután haza

tér a Csikó-csapat is. 
Megkérdeztük azután Herczog

§1
•, sport-, korcsolya-, 
hoc k i - , túra-, vadász
c i p ő k  é s  c s iz m á k
v í z h a t l a n  minőségben
J a k a b o v i c s n á l ,
Wossolényi-utoa 35. sz.

áll a 
a kő-

Edvintöl, hogy miként is 
Kék Csillagok ügye, mire ő 
vetkezőket mondta:

—  Nagyon csodálkozom azon, 
hogy Komor Ödön megállapodá
sunk ellenére ennyire egyoldalú 
módon állította össze a Kék Csil
lagok túraegyüttesét. Úgy gondo
lom, hogy az én távollétem nem 
szolgáltathat okot ahhoz, hogy 
odahaza figyelmen kívül hagyják 
megállapodásainkat. Mi úgy álla
podtunk meg, hogy a három részt
vevő klub gárdája egyforma 
arányban vesz részt a kiküldendő

csapatban. Ha a Bocskai közben 
túrához jutott és esért kivált, ez 
még nem ok ahhoz, hogy most 
szinte az egész csapatot III. kerü
leti játékosokból állítsuk össze és 
csak kát szombathelyi játékos 
kapjon benne helyet. Az ilyen 
egyoldalú összeállításhoz nem 
adom hozzájárulásomat. Erről 
egyébként már értesítettem a III. 
kér. FC vezetőségét. Azswügynek 
mindenesetre folytatása lesz, ha 
hazamegyek.

—  Január 11-én otthon leszünk.
H. E.

a Csikók eUet*
— Telefonjelentésünk

Stuttgart, január 3.
A magyar profi válogatott neve alatt kiálló Csikó-csapat ellen 

Délnémetország a következő válogatott csapatot jelölte:
Kress

Rothweiss Frankfurt 
Schütz Burckhardt

Eintracht Frankfurt Germania Brőtzingen 
Gramlich Tiefel Blum
Eintracht Union Niederrad VfB Stuttgart 

Langenbein Koch Rutz Rühr Lindfler
VfR  Mannheim VfB Stuttgart Rothweiss Schweinfurt Niederrad

A délnémet csapat nagyon erős. A védelem és a halfsor majd
nem változatlanul ugyanaz, mint amely legutóbb Bszaknémet- 
ország ellen olyan jól bevált, A csatársor viszont lényeges válto
záson ment keresztül. Ez kísérletnek számít, de a szakértők jónak 
tartják.

A mérkőzés január 6-án lesz Stuttgartban a degerlocb-i 
pályán.

Kispest tegnap eddigi ered
ményeihez méltó búcsút 
vett Franciaországtól
Másodszor is megverték a Cannes! 
kerületi válogatottat—ezáltal Cannesfeen

4:1 (1:0) volt az eredmény
Az első gólt Csendes fejelte, majd Dormos mesterhármast ért el

Mérkőzés után bankett keretében ün
nepelték a bácsázó kispestieket

Ljtibjanai és locarnói mérkőzéssel 
bővült a kispestiek téli útja

Kispest csapata nem ismer megál
lást. A quimperi 8:0, a rennesi 3:2, 
a marseillesi 1:0, a st.-raphaeili 6:2 
után tegnap ismét győzelem volt so
ron. Az előző sikerekhez méltóan dia
dalmasan búcsúztak el Franciaor
szágtól, ahol bizonyára sokáig emle
getik majd a kispestieket, akikről já
tékuk alapján nem tudták elhinni, 
hogy odahaza csak a 11-ik helyet 
foglalják el a bajnokságban.

— Távirati jelentés. —
Tegnap Cannesban játszottak és is

mét válogatott csapat volt az ellen
felük. A válogatott csapat zöme az 
AS Cannes játékosai közül került ki. 
Az AS Cannes meglehetősen jól sze
repel jelenleg. A délkeleti bajnoki 
csoportban — azaz Franciaország 
egyik legerősebb bajnoki csoportjá
ban — hatodik helyen tanyáz. Előtte 
nem kisebb nagyságok állnak, mint 
az SO Montpellier (1.), az OGC

Nizza (2.), & kispestiek által már 
l:0-ra legyőzött Olympique Marseille 
(4.), a híres FC Séte (5), azaz a 
Francia Kupa két évvel ezelőtti győz
tese.

Jól szerepel azonban az AS Can
nes a Sochaux Serlegben is. Itt a 
„C” csoportban küzd és az első he
lyet foglalja el nem kisebb csapatok 
előtt, mint az Olympique Lillois, a 
párisi Red Star, az AC Amiens és

Pátria 
Fészek Prolongálva

A  4 r e n e g á t

a Stnde Havrais.
A tegnapi mérkőzésről egyébként a 

következő táviratunk számol be:
Cannes, január 3.

Ismét a cannesi kerületi váloga
tott csapat volt az ellenfelünk. 
Amíg azonban St. Raph^elben in
kább az ottani játékosokból került 
ki a válogatott csapat, addig itt 
Cannesben főleg az AS Cannes 
játékosait vették figyelembe a vá
logatásnál. Ez a csapát

erősebb volt, mint pénteki 
ellenfelünk,

mégis ismét „fölényesen győztünk.
4:1 volt az eredmény, félidőig 

1 :0-ra vezettünk.
Pompás, derült időbén száraz, 

füves pályán a következő össze
állításban indultunk a küzdelembe :

Dénes —  Rozgonyi, Hunyadi
—  Ráskai, Purezeld, Keresz
tes —  Paczolay, Dormos, 

Kormos, Csendes, Serényi.
Kezdés után azonnal főlénybe 

kerül a csapat és a 20. percben 
meg is szerzi a vezetést.

Csendes pompás fejese jut 
a hálóba. 1 :0.

Szünet után Fürstner áll be a 
csapatba Csendes helyére. Most is 
jól megy a játék s a 10. percben

a szöktetett Dormos a máso
dik gólunkat éri el. 2 :0.

Dormos elemében van e tíz perc
cel később, a 20. percben ossz játék 
után ér el újabb gólt, sőt újabb 
tíz perc múlva, a 301 percben is
me’ összjátek után ugyancsak'. Ő 
az, aki újra hálóba küldi a labdát

Mester-hármast ért el!
Az ellenfél minderre csak egy gól
lal tud válaszolni. 4 :1.

Í a o d i a h o



2 Hétfő, 1932 január 4.

Mérkőzés után a közönség ünne
pelt.

Este nagy bankett volt tisz
teletünkre,

amelyen ünnepélyesen elbúcsúz
tunk nagy diadalaink színhelyétől, 
Franciaországtól.

Révész Miklós dr.

Kibővült a kispestiek  
tárája

-  Távirati jelentés. —

(A  fenti mérkőzés után a kis
pestieknek már csak Bergámoban 
kellett volna játszaniok, még pedig 
január 6-án. Amint azonban alábbi 
táviratunkból kitűnik, a túra ki
bővült) :

Cannes, január 8.
A  kispestiek téli útja újabb két 

mérkőzéssel szaporodott. Az egyik 
mérkőzést Jugoszláviában, Ljub- 
janaban játszák az Illyria ellen, 
míg a másik, az út utolsó mérkő
zése Svájcban Locarnóban, az FC 
Locam o ellen kerül sorra.

(A  kispestiek utoljára 1928-ban 
húsvétkór szerepeltek Ljubjmdban 
s akkor két vereséget mértek az 
lllyriára, 8:5 és í :3  volt az ered
mény. Mostani jó formájukban rá
duplázhatnák akkori sikereikre. 
Szerk.)

Sokáig versenyben volt, de a vé
gén lemaradt a hatodik helyezett

U T E
— baját tudósítónktól —

Az amatőrbajnokságban mindig 
előkelő szerep jutott az újpesti 
lila-fehér amatőröknek. Tavaly 
mérsékeltebben szerepeit ugyan, 
de idén már sokkal jobban indult 
neki a bajnoki küzdelemnek at 
UTE-gárda. Az utolsó két for
dulóig versenyben volt, ám ekkor 
két mérkőzésen három pontot vesz
tett és végül is a hatodik helyre 
esett vissza.

Győzelem az első mérkőzés ered
ménye: a rivális MTK-t verik
4 :2-re. Űtána az óbudaiak kerül
nek terítékre (3 :1 ) és ekkor a baj
noki táblázat élén találjuk az 
UTE-t. Három döntetlen ered
mény következik ezután: BSzKRT 
1:1, Fér. Vasutas 1:1, MA VÁG 
3:3. Pedig a sérülések sem kímé
lik a csapatot. Trojer, majd Ko
lozsvári vált rövidebb ideig harc- 
képtelenné. Sándor ezután a bál- 
szélen folytatta a játékot.

Az első Öt mérkőzést tehát 
veretlenül fejezi be a gárda,

de a BSE-vel szemben már nem 
bírja veretlenségét megőrizni 
(2 :4 ). Az Elektromos elleni diadal 
után (2 :1 ) ismét Kikap a csapat, ez
úttal a Postástól (1 :2 ). A  helyi 
hegemóniamérkőzésen is az újpesti 
tizenegy kerül ki győztesként 
az URAK-kaí szemben. (4 :1 ), a 
"33,, FC-t is leverik 2 :l-re,

majd nagy meglepetésre az 
első vereséget mérik az ad

dig veretlen zöld-fehérekre.
(1 :0 ). De a Törekvéssel már nem 
bírnak és súlyos vereséget szen
vednek. (0 :5 ). Itt kiesnek az első 
helyért küzdők sorából, annál is 
inkább, mert az utolsó meccsen a 
BEAC pontot vesz el tőlük. (2 :2 ). 
Az együttes ereje a fedezetsorban 
van, ahol három kiváló fedezetet 
talá unk egymás mellett,

A  13 mérkőzésen az alábbi 20 
játékos szerepelt:

AIscher 10, Futó 12, Trojer 10, 
Balló 12, Czuri 9, Kolozsvári 11, 
Unger 13, Nagy 9, Vig V. 7, 
Holch 4, Putz 9, Sándor 13, Vig IV. 5, Vig VI. 2, Gyárfás 6, Klau- 
ber 3, Balog 3, Orosz 1, Gróss- 
mann 2, Szentpéteri 2.

Ha tavasszal még jobban fel
javul az együttes, akkor még az 
elsőség kérdésébe is könnyen bele
szólhat. ’

P"- FÉN YES szakorvos
VÍT_ n*

MkéttHH 32.1 eiii. Ülté SSJSrtSÍ
RAta-al szemben nap

BÚTORÜZLET ,2"
Bútorok s legoi'-sóM.-va minden elfogadtató 
áros áresftfmnak. Feltétlen Uteíképes egyé; 
rekcck fizetési kedvezmény. Címre ügyein: s
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Négy országos német 
válogatott játszott Düssel 
dorf város válogatott 
csapatában

s így a zöld-fehérek csak döntetlent értek el

Ferencváros—Düsseldorf
válogatott 2:2 (2:1)
Viharos Időben, állandó eső közben zajlott le 
mérkőzés, mégis 12.000 néző volt a tanúja 
A nyugatnémet válogatottal volt egyenlő 
a Fradi ellenfele

Góllövő : Kohut, Stoffelst, Szedlacsik, Kobirski
13 szögletrúgásuk volt a zöld-fehéreknek

A Ferencváros téli külföldi szerep
lése nem áll arányban a zöld-fehé
reknek őszi bajnoki szereplésével. 
Pontvesztesén nélkül küzdöttek vé
gig a bajnoki idényt, míg túrájukon 
csak változó sikerrel szerepeinek. 
Belgrádban, igaz, hogy tartalékosán 
játszva, de mégis csak kikaptak a 
nem is legjobb belgrádi csapattól, a 
Jugoszláviától, majd Luganóban 
kárpótolták ugyan magukat, sőt 
SaarbrüCkenben fényes győzelemmel 
vonták magukra a figyelmet, ameny- 
nyiben az 1:3 és 3:1 után 6:1 követ
kezett, de a sikert balsiker követte 
ezúttal a mannheimi 2:3 alakjában. 
Aztán újra fényes eredmény borított 
fátyolt a vereségre. Esslingben nyolc 
gólt rúgtak. S a nyolc gól után teg
nap újra elmaradt a győzelem.

Düsseldorfban szerepelt tegnap a 
Ferencváros. A városi 'Válogatóit 
volt az ellenfele. Düsseldorf a nyu
gatnémetországi kerület egyik erős
sége. Már több Ízben adott játékost 
a nagy német válogatott csapatba. 
Tegnap is több országos válogatott 
játszott a düsseldorfiak csaptában s 
Így sikerült is döntetlen eredményt 
elérniük a Ferencváros ellen.

Düsseldorf, január 3.
Döntetlenül 

mérkőztünk 
Düsseldorf 

város válo
gatott csapa
ta ellen. Fél
időig 2:1 

arányban ve
zettünk.

A mérkő
zés nagyon 

Mársorra.rossz időben került 
reggel, mikor felkeltünk,

tombolt a vihar,
amely a nap folyamán csak helyen- 
kint csendesedett el, hogy aztán a 
mérkőzés folyamán annál jobban 
mutassa meg az erejét. De nem
csak a szél okozott zavart, hanem 
ezenkívül az eső is.

Egész nap esett.
Reménytelenül. A pálya ugyan jól 
bírta a vizet, de füves lévén, ned
ves és nagyon csúszós lett. Ilyen 
előzmények után került sorra a 
vasárnap délutáni mérkőzésünk.

Wunder biró
sípjelére mi a következő Összeállí
tásban vettük fel a harcot:

Angyal —  Takács L, Papp —  
Laky, Sárosi, Lázár —  Táncos, 
T old i, Turay, Szedlacsik, Kohut. 

Ugyanakkor
a düsseldorfi válogatottban 
négy országos válogatottat 

fedeztünk feL
A  jobbszélső Albrechtét, aki bal
szélsőt is szokott játszani, a center 
Homannt, az összekötő Hoch- 
gesang-ot és Kobirskit. Ilyenfor
mán ellenfelünk erőben szinte 
egyenlő a nyugatnémetországi vá
logatottal.

12.000 néző
várja  a mérkőzés kezdetét.

A z első percekben a szél és eső, 
valamint a csúszós, füves talaj 
rendkívül zavarja játékosainkat. 
Igyekszünk ugyan, de

semmi sem sikerül

Telefonjélentésünk —
s ellenfelünk ennek kiaknázására 
törekszik. A  vezetőgólt azonban 
mindezek ellenére mi érjük el. A 
16. percben remek összjátékkal kö
zelítjük meg a németek kapuját s

Kohut amolyan régi bomba
lövéssel gólt ér el. 1 :0.

Sajnos, a jó  kezdetnek nincs foly
tatása. A csapat hiába támad is
mét, nem sikerül neki semmi. Sőt, 
amikor a németek szóhoz jutnak,

védelmünk nagy hibájából a 
21. percben Stoffelski ki is 

tud egyenlíteni. 1 : 1.

Most végre kitűnik, hogy a Fe
rencváros jobb technikával és tak
tikával játszik, de

a feltűnően lelkes düsseldor
fiak

ezt energikus, testi erejüket ki
használó játékkal nagyon ügyesen 
ellensúlyozzák. Bár a Ferencváros 
Valamivel többet támad, gólhelyzet 
egyformán adódik mind a két 
kapu előtt. Lassan azonban kitü 
nik, hogy a németeknek is van 
technikájuk, sőt

sokkal gyorsabhan mozognak

és indulnak labdára, mint a 
mieink.

Mégis ügyes taktikával a vezetést 
újra megszerezzük. Ismét

összjátékkal közelítjük meg 
a kapujukat és a 35. percben 
Szedlacsik lövése nem is té

veszt célt. 2 :1,
Az első félidő
nagy irama és remek játéka 

szünet után is folytatódik*
csakhogy azzal a különbséggel, 
hogy most a

Ferencváros nagy úr a pá
lyán.

A düsseldorfiak is jól állják ugyan 
a sarat, ám a félvonalon csak

elvétve jönnek át,
miután a Ferencváros legjobb 
erejével küzd. Sajnos, csak az első 
negyedórában játszunk ilyen fölé
nyesen, miután az ellenfél ereje 
szinte kiapadhatatlan, lelkesedése 
pedig határtalan. Mégis mi mara
dunk fölényben azonban

a 30. percben a válogatott 
Kobirskinek messziről, 35 mé
terről küldött lövése utat ta

lál a hálóba. 2 :2.
Természetesen érre még lelke

sebben játszanak. A  győztes gólra 
törnek, de sikertelenül. Sőt a já
ték további során is kiérezhető a 
Ferencváros nagyobb tudása még 
a mezőnyjáték közben is.

A  mérkőzés
rég nem látott remek küzdel

met hozott.
Á Ferencvárosnak valóban teljes 
tudására szüksége volt, hogy szé
gyent, ne valljon. Ellenfelünk Csa
patában különösen a négy váloga
tott: Albrecht, Hochgesang, Ho- 
mann és Kobirski tett ki magáért.

A  Ferencváros fölényére jellem** 
ző a kornerarány, amely

13:7 (5 :4 )
arányban mellettünk szól.

Klement Sándor.

Pénteken meccs, 
szombaton meccs, 
vasárnap meccs * 0 0

Fáradt volt már s így első vere
ségét szenvedte el a budai csapat

SC Nimes—Budai „11“ 2:1 (2:0)
Nagy fölényben játszottak a 
budaiak, de nem volt szeren
cséjük — Czumpf szerezte 
a budaiak gólját

— Távirati jelentésünk —
A tegnapi napig a budaiak is a 

veretlenül túrázó csapataink közé 
tartoztak. Mindenhol csak babért 
arattak. Szicíliában az SS Catania 
5:2-re kapott ki tőlük, Nápolyban 
a Napolj játékosaival megerősített 
Vomero 4:1 arányban szenvedett ve
reséget a Budai „11‘ -tői. Olaszor
szág után Franciaország következett, 
ahol először Touléuse-ban a bor- 
deüaki CD Espágnolt győzték le 
3:0-ra, hogy aztán Bordeuaxban a 
városi válogatottat 4:l-re. Sikert si
kerre halmoztak. Tegnap azonban 
elérte őket a végzet. Egészen jelen
téktelen kis csapat képében. Nimes- 
ben kapott ki a Bndai „11“ . A dél
keletfrancia bajnokságban szerepel 
a SO Nimes, tehát ugyanott, ahol a 
AS Cannes (főleg az AS Cannes já
tékosaiból került ki az a válogatott, 
amelyet a Kispest tegnap 4:l-re le
győzött), amíg azonban a AS Can
nes meglehetősen jó helyet foglal 
el, addig az SC Nimes utolsó helyen 
tanydz.

A budaiakat elérte a végzet. Ez 
azonban nőm is igen csodálható. 
Hiszen egy héten holül Immár ötö
dik mérkőzésüket játszották. Sőt a 
tegnapi meccs előtt, pénteken és 
szombaton is mérkőztek, tehát há
rom nap egymás után! . . .  S talán 
még ezek ellenére sem kaptak volna 
ki, ha az alábbi körülmények nem 
csoportosulnak:

Nimes, január 3.
Vesztettünk. 2:1 arányban kap

tunk ki az SC Nimestől. Félidőig 
már 2 :0-ra vezetett az ellen
felünk.

Lantos —* Szemere, Moharos 
—  Kárpáti I I ,  Kárpáti I., 
Schuszter —  Czumpf, Kiss, 

Polgár, Lyka, Tárnok
összeállításban vettük fel a küz
delmet.

A  mérkőzés elején az SC Nimes 
rajtaütésszerűen támad és két 
nagy védelmi hibánkból egymás
után két gólt ér el.

Az első gól a 10., míg a máso

dik a 17. percben esett, 2:0*
Szünet után kikerül csapatunk

ból a gyengébb fizikumú Kiss 
Gábor és helyére

Fekete áll be.
A játéknak ebben a részében már 
sokkal többet mutatunk, nagy 
fölényben játszunk, de balszeren
csénk is nagy. Emellett a bíró 
erősen fogja  a Budai „ l l ” -et. így 
csak egy gólt értünk el.

A  6. percben Czumpf össz- 
játék után vágta a hálóba a 

labdát. 2 :1.
Természetesen fokozott erővel

igyekeztünk kiegyenlíteni, de 
a bíró nagyon vigyázott arra, 
hogy ez ne következzék be.

Csapatunk fáradtan játszott » 
elsősorban ez az oka a vereség
nek. Ha azonban nincs balszeren
csénk s a bíró nem pártöskodik 
ennyire, akkor nagy fölényünk 
közben okvetlenül meg tudtuk 
volna nyerni a mérkőzést.

Faragó Lajos.

Csehszlovákia
Prága: Téli kupamérkőzések: 

Bohemiane— Cechie Kariin 7:2 
(3 :0 ) . Teplitzer FK—SK Nachod 
5 :3  (3 :2 ) .

BOLDOG
Ú JÉ V E T

T U N G S R A M
B Á R I U M C S Ő
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S z e r e n c s é t le n  v e re s é g g e l  z á r ié  
le  téli ú t já t a H u n gária

K ö z é p n é m e to r& z á g ■
H u n g á r ia  4 (3 :1 )

A kitűnő n ém et b iztosa n
g yő zö tt, b á r  m eg

g ó la rá n n y a l  —  A ta rta lé k o s , b eteg  
m a g y a r  csa p a to t

lé s e  m ég  jo b b a n  m eg g yen g íte tte  
C s e h  lőtte a k é k -te h é re k  eg y etlen  
g ó ljá t

Iá Hungária „nagy" túrája csak 
«  megtett út terén volt igazán nagy, 
egyébként mérsékelt sikert hozott a 
kedvezőtlen körülmények között útra
kelt kék-fehéreknek. Zágrábban: egy 
győzelem, t egy vereség, utána — 
Madrid: 3 :0-ás vereség a válogatót 
tói. Utána.i — München: fellángol a 
csapat a Wacker ellen 5 :3-ra győz, 
ami komoly siker. De a tegnapi befe
jezés már megint sántít: a kék-fe
hérek sorsüldözött legénysége nem 
tváta megakadályozni az erős közép
német válogatott fölényes győzelmét.

A középnémet kerület a legerő
sebb német kerületek közé tartozik, 
amelyek közt a déliek számítanak 
még erősebbnek, de nyomukban a 
második helyért már nyílt harc fo
lyik és ebben a harcban már a kö- 
eépnémetek is résztvesznek. A kö- 
sépnémetekkel legutóbb a Csiko-vá- 
logatott mérkőzött múlt év nyarán, 
amikor éppen az első Csikó-túra ve

ffeí u j j 2 2 etek
\ |  nagy raktára, a legjobb mi- 
f y f  g  nőségben olcsó árakon

P á r to s  Arthur
Budapest, VI., KlrAly-u. 6. Simon?! udvarban l 

Telelőn s Aut. 223-56
(gresUleteKnek, csoportoknak nagy árkedyeimény

setett Középnéme tország b a. Akkor 
négy nap alatt három mérkőzést 
játszottak a Csikók a középnémetek- 
Icel s sorrendben a következő ered
ményekkel: 5:1, 3:0, 3 :3. A Csikók 
ellen mind a három városban (Bit 
tér féld, Leipzig és Bitterfeld) vál
tott csapat állt ki, a Hungária ellen 
egyesítették az erőket. A Csikók el
leni mérkőzéseken Lángé és Werner 
két, Dobermann, Klepsch és Schlag 
három ízben játszott a Hungáriát 
verő válogatott csapat tagjai közül.

A Szerencs étiem végű mérkőzésről 
egyébként alábbi telefonjelentésünk 
számol be:

Halle, január 3.
Kikaptunk a középnémet válo

gatottól 4:1 arányban, a félidő 
3:1 volt. 10.000 néző előtt á ber
lini Hörbein bíró vezette a mér
kőzést, amelyre így állt fel a két 
csapat:

Középnéme tország: Grosse
Dobermann, Schrebber — Krauste, 
Lángé, Hornig —  Reitenbach, 
Klepsch, Werner, Schwarzwálder, 
Schlag.

Hungária: Ujváry —  Mándi,
Kocsis —  Kovács, Kompóti, Vig 
Koszta, Cseh, Sárvári, Zilahi, Hí
res.

Sebesről le kellett mondanunk, 
mert két napja ágyban fekvő be
teg volt s mára sem javult az ál
lapota. Még szerencse, hogy kijött 
a mérkőzésre, civilben, mert nél
küle igazán nem lett volna tarta
léka szörnyen megviselt csapatunk
nak.

Az eső is szakadt két nap óta s 
a mérkőzés kezdetére sártengerré 
vált a pálya, amely így igazán a

IV., Kossuth Lajos-utca fi|
Egyenruhák és 

polgári öltönyök.

— Telefonjelentésünk —

fizikum, a munkabírás próbaköve 
volt s ebbe a próbába tartalékos, 
fáradt csapatunk már eleve sem 
ment a legrózsásabb reményekkel.

C s a k  e g y  g ó lt  tust 
e g y e n l í te n i  a  H u n 

g á r ia ,  a z tá n  K o m p ó ti  
m e g s é r ü l , a  b e te g  

S e b e s  á ll  h e , 
a c s a p a t  m e g b u k ik

A játékot a németek kezdik és 
rögtön belevágnak. Reitenbach, a 
német jobbszélső vezeti az első le
futást, de futtából küldött lövése 
kapu fölé száll A csapat hamar 
összeszedi magát, pontos adogatás
sal megyünk előre s a 2. percben

Sárvárinak holtbiztos helyze
tet hoznak össze társai:

hat méterre áll a kaputól, teljesen 
tisztán, de mikor már lőne,_ segít 
a németeknek a talaj, Sárvári el
csúszik és oda már-már éledő re
ménységünk. De sebaj! —  gondol
juk ekkor még.

A játék változatosan folyik s a 
6. percben Ujvárynak ad munkát 
Klepsch jóbbösszekötő magas lövé
se. De nem késik a mi válaszunk 
sem. A 7. percben Híres komért 
erőszakol ki, szögletrúgása jól ível 
a kapu elé. Grosse csak újabb kar
rier árán tudja tisztázni a kavaro
dást. Híres második rúgása már 
nem sikerül, mögé megy. A kö
vetkező percben a német jobb
szárny támadása lesálláson akad e l 
azután a német balszárny rohamoz 
és Schwarzwálder bombáját Ujváry 
mögé öklözi ki, viszont a korner- 
rúgást már biztosan ejti zsákmá
nyul. A lendületesebb, erélyesebb 
német akciók a 10. percben hoz- 
nak eredményt:

tetlenek. Híres kornert szerez! 
megint, szépen is rúgja, de hiába: 
az alacsony Hungária-csatárok el-1 
tűnnek a szálas németek mellett s 
a magas rúgást a német védői 
könnyedén fejelik ki az orruk elől. 
A  20. percben

Kompóti
szerelni akar, 20 méterre a kapu
tól, de amint a labdáért nyúl mesz- 
sziről, megcsúszik, valami szakad a 
combjában s minden hiába:

Tisztek és kar- 
paszományosok 
szabályszerűen 
felszereltetnek.

Nagy Kálmán!
Nagy választék 

angol szövetekben!

Reitenbachot a jobbszélen 
Víg nem bírja megakasztani, 
Mándi rohan segíteni, de a 
szélső bevágja a labdát a ke
resztező hátvéd feje felett, a 
fiatal Kovács ott van, fe je l
hetné, de nem találja fel ma
gát, Schlag balszélsőé a labda 
s az ő közeli lövése menthe

tetlen. (1 :0 ).
Rögtön utána majdnem újabb 

gólt kapunk: tétovázik a védelem a 
Mándi az utolsó pillanatban ment. 
Fellángol most a Hungária-csatár- 
sor támadókedve s két perc is alig 
telik bele a német vezetőgólba, 
megvan a kiegyenlítés: Koszta le
fut, beadása szépen száll befelé,

Cseh tiz méterről fejel s 
Grosse hiába nyúl a sarokba 

szálló labda után, (1 :1 ).
A  gól mintha felrázná a csapa

to t Tovább támadunk. Koszta kor
nert harcol ki, de nem lesz belőle 
semmi eredmény. A ló. percben 
Kocsis hendszet vét a büntetőterü
let szélén, a szabadrúgást Ujváry 
hárítja. Majd Mándi ment kelle
metlen helyzetben kornerre, de a 
németek sem mennek sokra a szög
letrúgással. A 20. percben azonban 
mégis megszületik az újabb német 
gól:

a német balszárny támad, át
játszók Kovácsot és Mándit 
s Schwarzwálder balössze

kötő eredményes. (2 :1 ).
Még küzdünk, de csatársorunk 

igyekezete elvész a sárban: tehe

nem tud tovább játszani!
Nagy a meghökkenés, mert nincs 

harcképes tartalékunk s így Se
besnek kell gyorsan nekivetkezni, 
noha, hűlésének hála, igazán nincs 
harcra kész állapotban. Beállása | 
után így alakul a fedezetsor:

Kovács— Cseh— Sebes,
tehát Cseh hátramegy középfede
zetnek, Vig pedig előre jobbössze
kötőnek. Koszta előretörése lesállá
son akad el, Kovács kornert vét, 
amelyet Ujváry tesz ártalmatlanná, 
azután Híres hagy ki egy som ét: 
egyelőre még nyílt játék l'o.yik. 
Sőt, a 29. percben Sárvári ;o pasz- 
szal tisztára játsza Kosziát s a 
helyzet egyenlítést ígér, de szerel 
—  a bíró sípja, amely ezúttal igaz
ságtalanul szólalt meg. Fogy a 
csapat kedve, lankad is kiesé e jön
nek a fáradhatatlan németek. A 32. 
percben Reitenbach támad s jó  25 
méterre van még a kaputól, amikor 
hirtelen középre ad, beadásnak nem 
jő a rúgás, mert a kapura száll, de 
arra jó, hogy Ujváryt is megté
vessze. Elnézés.

A jobbszélső rúgása Ujváry 
felett a hálóba száll. (3 :1 ).

A németek kitünően állják a sa
rat s el kell ismerni, hogy csatár
soruk ragyogóan játszik. De a 
Hungária elszántan harcol a be
csületes eredményért. Kosztat 
megint tévesen állítja meg a bíró, 
de Koszta ujráz s most be is fejez
heti támadását: a 38. percben
Cseh II.-hoz száll a beadása, a fe 
dezetbe vonult jobbösszekötő a ha
tosra nyomult előre, de jó hely
zetét elhamarkodja s lövése félre
csúszik. Válaszul Werner lő, de 
Ujváry résen áll A 41. percben 
Ilires kornerrugása száll sokat- 
ígérően a kapu, illetve Cseh felé, 
de a lövés most is csak guruló é s ! 
a kapus idejében el tudja fogni. 
Koszta rúg még egy komért az 
utolsóelőtti percben. Nincs ered
mény, marad a 3:1.

A H u n g á ria  jó t ta r t ja  
m a g á t . d e  a z  u to lsó  

p e r c b e n  m ég  e g y  
g ó lt k a n

jön összekötőbe s Zilahi megy 
ki a szélre.

Ezzel sem megy sokra a csapat.
A német fedezetsor az úr a pályán 
s kergeti előre csatársorát. Schlag 
jó  helyzetből lő félre. Híres jó  lab
dával inditja el Zilahit, de Zilahi
nak nem kenyere a szél, rosszul 
centerez. A  német center is lesre 
fut, majd a jóbbösszekötő fut meg 
lesből, de őt elengedi a bíró s U j
váry fogja  a beadást. A  14. perc
ben Kocsis hendszet vét, a szabad
rúgást tisztázza a védelem. Koszta 
lövését kornerre védi ezután 
Grosse s a berugást Sebes fejeli, 
de nem talál Sárvári rosszul pasz- 
szol, a német támadásból korner 
lesz, Ujváry szépen teszi ezt ártal
matlanná. A németek szorongat
nak. A  18. percben előbb Klepsch, 
majd Werner bombáz a kapunk 

I mellé. Mi Híres félrelövésével fele
lünk. A 21, percben a német jobb
szélső óriási lesről fut el, centerez 
s ekkor, elég hosszú gondolkodás 
után a bíró is elszánja magát a 
füttyre. A  24. percben Zilahi cen
tere foglalkoztatja a német kapust.

| V íg cselez, de elveszti a labdát s 
ebből

majdnem baj lesz, Mándi 
javít.

A 29. percben Lángé lő hátulról, 
elég jól, mert Ujváry csak korner
re tud menteni s a korner is az ő 
zsákmánya

A 30. percben Híres kifut a szél
re s onnan a megszokott pontos
sággal centerez, de hiába, mert 
senki sem tartott vele lépést. Két 
perc múlva újabb támadásunk köz
ben

Híres összecsap az együk 
védővel, nála marad a labda, 
jó  helyzet nyílik előtte, de 
ekkor —  elkésve — fütyül a 
bíró és ellenünk ítél szabad

rúgást.

Ha sportolás  
közben

erősíteni óhajtja magát, 
anélkül, hogy a sport
tevékenységét megsza
kítaná, — akkor egyék 
egy darab csokoládét, 
amely energiát adó cuk
rot és tápláló kakaót tar
talmaz. De csak jó cso
koládét egyék!

Legfőbb
a M E IN L -c s o k o lá d é !

A 35. percben Zilahi rúg kornert, 
azután Reitenbach lövése kerül
geti a kaput. A következő percben 
Werner center tisztán tör a kapu
ra, már lőne, amikor Ujváry Ön
feláldozó módon veti magát lábá
ra s meglcaparintja a labdát. Zajos 
taps jutalmazza a bravúros védést.
A 39. percben Híres kornerét Sár
vári alig centiméterekkel lövi kapu 
mellé. Az utolsó percekben már 
csak csapkodás folyik, főleg a 
pálya közepén. A  44. percben azlán 
a német center jobbra vág ki egy 
labdát s

Reitenbach jobbszélső véd
hető lövése a II. félidő egyet

len gólját jelenti. (4 :1 ).
Ezzel vége is a mérkőzésnek.

A c s u p a  ta r ta lé k  
H u n g á ria  n em  le h e 
te tt e l le n te le  a  k itűnő  

v á lo g a to ttn a k
Kikaptunk! Nincs ok a mente

getőzésre. Csak egy vigaszunk 
van: meg nem érdemelt arány-]
bán szenvedtünk vereséget, hiszen 
legalább annyit támadtunk, mint a 
németek. Hiába: Barátky, Titkos, 
Wéber, Kalmár, Rebró, Nagy, Ha
raszti hiánya behozhatatlan hát
rányt jelent. Más mentség azt 
hiszem nem is kell, ezek a hiányzó 
nevek mindent megmagyaráznak.

Nem szabad azonban elhallgatni, 
hogy

a középnémet válogatott olyan 
futballt játszott, amilyet az 
itteniek véleménye szerint is 
ritkán látni német csapattól

s hogy ezzel a játékkal a teljes 
Hungáriát is verejtékes küzdelemre 
kényszerítették volna a közép
németek.

Ez a Hungária nem lehetett en
nek a középnémet csapatnak méltó 
ellenfele. Tele beteggel, hiszen 
minden mérkőzés újabb áldozatot 
követelt s a meghűlés is ritkította 
a csapat sorait. A napfényes, me
leg spanyol ég alól egyszerre csöp
pentünk bele a zord német télbe s 
egyszerre öten hültek meg a csa
patból. A rengeteg utazás, a pén
teki müncheni játék csak tetézte 
a kondíciórontó körülményeket s 
nem lehet csodálkozni, hogy csak 
Ujváry, Kocsis és Híres játékáról 
lehet elismerőleg megemlékezni. A 
csapat többi tagja csak küzdött, de 
igyekezetét nem kísérte szerencse. 
Örülnünk kell, hogy nincs több 
mérkőzés, mert a következőre már 
ki sem tudnánk állni.

győzelemre, de nem ebben az 
arányban.

Főleg a két szélső játszott benne 
nagyszerűen, de kitűnőek a belsők 
is. Lángé centerhalf nagy munka
bírásával tűnt ki, a szélsőfedezetek 
jó  helyezkedésükkel s pontos 
passzaikkal. A bekkek erélyesek.

| jól rúgnak s fejelnek, a kapusuk 
pedig egészen kiváló.

A bíró sokat elnézett a ter
hűnkre.

n y ila tk o z a to k
Fuchs, a lipcsei bíró: Én tudom, 

hogy ez nem a Hungária volt. Az 
eredmény azonban hízelgő a közép- 
német csapatra, ha túlzott is.

Senkey, a Hungária trénere: A 
belsők lehetetlen játéka az ered
mény magyarázata. Ha teljes csa- 

' pattal játszhatunk, egész más az 
eredmény.

További program:
Haza! Most este 7 órakor indu- 

j lünk s holnap, hétfőn éjjel fél 12 
i órakor érkezünk Pestre a Nyugati 

pályaudvaron. Vígét, Hírest és 
Nagyot hagyjuk itt, akik Takács 
Béla segédtrénerünk vezetése 

I alatt holnap utaznak át Stuttgart
ba, hogy a Csikókhoz csatlakozza
nak pótlásul a mannheimi mérkő
zésre.

Kompóti-Kléber Gábor.

A Slavia Zágrábban
— Távirati jelentésünk —

, A prágai Slavia a horvát _ fő
városban vendégszerepeit és a 
Concordia ellen 4:1 (2 :0 ) arány
ban győzött. A Slavia góljain 
Swoboda és Pucs osztozott egyenlő 

| arányban, míg a zágrábiak gólját 
Pavelics szerezte. 3000 néző.

Szünet nélkül fordulnak a csa
patok, mert a közönség a szüntele
nül zuhogó esőre való tekintettel 
harsányan követeli ezt A mieink 
lendülnek bele először. Híres a 2. 
percben jó  helyzetet harcol ki 
magának, de a kapu torkában csú
nyán, durván felvágják. A bíró 
sípja néma, a súlyos szabályta
lanság megtorlatlan marad. Hiába 
a csapat minden igyekezete, a bel
sők szánalmas tehetetlensége meg
fosztja az igyekezetei a sikertől 
A szélsők még próbálkoznak. Kosz
ta a 9. percben elfut, de neki sem 
sikerül a beadás.

Hires megunja a dolgot, be- I A  német csapat rászolgált a

Svájc
FC Zürich— Young Fellows Zü

rich 2:1.
Lausanne— Servette Genf 1:5.

Olaszország
A Bologna rekordgólaránnyal 

győzött a triesztiek ellen s ezzel a 
fiatalabb Lelovich trenírozta bo
lognaiak még jobban megerősítet
ték az olasz bajnokság élén elfog
lalt fölényes vezető helyüket. 24 
pontjuk van 28-‘ól, pontot csak 
négy döntetlenjük révén vesztettek, 
vereségük egy sincs, Nagy vetély- 
társuk, a Juventus győzött ugyan 
s ezzel visszaszerezte második 
helyét, amelyet multheti veresége 
folytán átengedett a közös szék
helyük nevét hordozó Torinónak, 
de így is négy pont választja el 
őket a Bolognától. A 19 pontos 
Torino és a 18 pontos Milán al- 

1 kotja velük együtt az élcsoportot, 
mögöttük azonban zárt a mezőny, 
egy-egy pontra követik egymást az 
egyesületek s csak az utolsó bárom 
helyen kuksoló Modena, Brescia és 
Bari különült el kissé a többiektől 
Az eredmények:

Juventus— Modena 3:0.
Genova— Ambrosiana 1:2.
Casale— Torino 1:1.
Bari— Roma 0:1.
Pro Verceili— Napoli 1:1,
Bologna— Triestina 8:0.
Lazio— Brescia 2:0.
A forduló két mérkőzését (Milán

-P ro  Patria 1:1 és Aiessandría 
— Fiorentina 1:0) már újévkor 
lebonyolították.
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É rk & M é s  Ü?aüra tU é n
Mannheim, január 2.

(A  Ferencváros csapata érdé 
kés vargabetűt ír le téli túrájá
val Európa térképén. Délnek in- 
dúlt, hogy Belgrádban vívj 
első mérkőzését, ahonnan mérés, 
lendülettel Svájcban termett 
Lugánóban játszott. Innen, Né
metországba vitt útja s onnan 
tér majd haza egy hét. múlva, a 
zöld-fehér gárda. A nagyszerű 
Út' eseményeit foglalja öss; 
alábbi levelében Klemen! Sári 
dór, a túra egyik vezetője:)

n é m i  m a g y a r á z k o d á s

A túravezetőknek nem irigy
lendő a sora. Sem éjjele, sem nap
pala. A napok órái tárgyalásokkal 
telnek, vagy a mérkőzések körüli 
teendők töltik ki, este, az éjsza
kába nyulón pedig a meghívások
nak, társadalmi kötelezettségeknek 
kell eleget tenni. Amint az aláb
biakból majd kitűnik, ezen a téren 
olyan napokat élünk, különösen 
Németországban, amilyet csak a 
régi jó  időkben éltek túrázó csa 
patáink.

Gsöda-e, ha ilyen körülmények 
között nem jut idő a levélírásra ? 
Csoda-e, ha az alábbiakban is csak

R ÉTH Y PEMETEFŰ-CUKORKA
köhögés, rekedtség é« honit ellen

nagy vonásokban, vázlatosan tu
dom elmondani mindazt, aminek 
megörökítése pedig érdekes ás ér
demes!?

EGYÜTT A GÁRDA
Belgiád és Lugano után Saar- 

brückenben állott meg a nagy utat 
járt Ferencváros. Itt egyesült a 
már úton levő társaság a hazulról 
később útnak indult, úgynevezett 
,, Klemen t-kiilöní tménnyel", amely
nek tagja Takács II., Angyal, Sá- 
rosi,

A viszontlátás sok, apró örömet 
jelent a fiúk között, különösen jól 
esik ez most, karácsony ünnepe 
előtt. Teljes a családi kör s teljes 
a hangulat ie a szent estén, melyet 
kellemesen töltünk e l 

Az otthoni karácsony emléke 
persze felsír a lelkekben, a hazai 
karácsonyfák gyertváeskáinak ro
mantikus fénye villog lelki sze
münk előtt. Az otthonhagyott csa
ládot azonban a nagyobb, Fradi- 
esalád, a sportcsalád helyette
síti . . .

KOMOLY ELLENFÉL ELLEN 
ELEGÁNS GYŐZELEM

Karácsony első napján a saar- 
brüekeni kerület tavalyi bajnoka 
ellen áll ki a csapat mérkőzésre. 
Ebben az évben második helyen áll 
a Fussbaílverein Saarbrüeken 05 
csapata, amely tehát

így Is részt vehet majd a baj
noki döntőkben.

Az ellenfél nem könnyű ezek sze
rint, hiszen nagyon komoly erőt 
képvisel, előkelő szerepet játszik a 
kerület fu thallj ában.

A mérkőzésre kilencezer néző 
kíváncsi s a mieink játékának ki 
lencezer ember tapsol. Mert játé
kunk hódít, győzelmünk könnyen 
és elegánsan születik meg. A né
zők tetszése jelzi a sikert, a kriti
kák fedj- látják annak megáliapítá 
sát. Minden hozzáértő és a sajtó 
egyaránt fényes bírálatban része
síti játékunkat és senki sem fu
karkodik az elismeréssel.

Benewflv, Cöreey, Szinaav
Wiesiilt szőlő* ős plncegazdasáea
Tolcsván és Táliyán
Központi iroda: Budapest, 

Vili., Márián. 34. T e l: 399 -  21
Ugyanott kiváló tokaji borok li
terenként már 1 pengőtől kezdve 
kimérve; mindenféle minőségű 
tokaji szamorodni és aszuborok 
palackozva is kaphatók. — Te.e- 
JonrendeEésre JO liternél na
gyobb mennyiséget költség
mentesen hashoz szállítunk

Sokat nem időzhetünk Saar- 
brückenben. A mérkőzés napján, 
este nyolc órakor már vonatra 
ülünk s éjfél előtt Mannheimben 
szálunk ki.

A MANNHEIMI VERESÉG
A gyönyörű Palasí-szálló a mi 

Gellértünkre emlékeztet fényével, 
nagy kényelmével. Érkezésünk pil
lanatától elutazásunkig velünk 
tart Volker dr. itteni konzulunk, 
aki német ember ugyan, de annyi 
odaadással, olyan lelkiismeretes
séggel viseli tisztét, hogy a leg
nagyobb elragadtatásukat és 
hálánkat vívta ki. Szívélyességét 
nem tudom leírni, kedvessége min
dent felülmúlt.

Sajnos, a mérkőzés eredményével 
nem tudtuk meghálálni ezt a ked
vességet. A  mannheimi válogatott
ban a többszörös délnémet bajnok 
Waldhofnak 7, a Rasenspielernek 3 
és az FC Mannheimnek I játékosa 
állott fel ellenünk. Korrekt, minta 
szerű játékvezetést produkált az 
oecasheimi Fritz, mégis vesztet
tünk 2:3-ra. A német csapat a ve
zetés tűzében nagyon beiefeküdt a 
játékba s mikorra a mieink össze
szedték magukat, már későn volt 
Csak javítani tudtuk az eredményt, 
de a vereség elkerülése már nem 
sikerült.

A  mézbe morzsa esett, de nem 
tette tönkre! . . .

MANNHEIMI SZÉP NAPOK
A mérkőzés után a Rasenspieler 

helyiségeibe voltunk hivatalosak 
táncünnepélyre. Az egyesület ele
gáns, előkelő s ennek megfelelő 
volt az estély is, amelyen kelleme
sen telt el az idő.

A következő két nap programját 
konzulunk, aki a polgári életben 
gyáros, töltötte ki.

Első napon átvitt bennünket 
Heidelberghe,

az ősi német diákvárosba, ahol né
mi fogalmat alkothattunk a német 
diákéletről. De a gyönyörű vidék, 
az ősi vár, a Neckar völgye mind, 
mind gyönyörűséggel töltött el 
bennünket. Másnap folytattuk a 
kirándulást s most Mannheim kör
nyékének, megtekintése volt soron.
Volker dr. kedvessége és figyel
messége kimeríthetetlen volt.

Mikor 29-én a Stuttgart, melletti 
Esslingenbe indultunk, útravalóul 
még két üveg tokajival kedveske
dett, De már nitézkedett, hogy 
Esslingenben se legyünk magunk
ra hagyva, Egyik ottani gyáros 
barátját kérte fel arra, hogy amíg 
ott leszünk, a magyarság érdekeit 
a legmesszebbmenően képviselje, 
szolgálja és nekünk segítségünkre 
legyen.

Volker dr.-ról különben is sok 
szépet hallottunk mannheimi tar
tózkodásunk idején. Német állam
polgár, német ember ugyan, tiszte
letbeli konzuli tisztét mégis úgy 
viseli, hogy a legtnagyar-abb ma
gyar sem viselhetné jobban. Hei- 
delbergi magyar diákokat gyámo- 
lit állandóan, mindenben segítsé
gükre van, felesége minden téren 
jótékonykodik, konyhát vezet, sze
gény, itt élő magyarokat támogat, 
azok gyermekeit ruházza.

Nemcsak azért a szívességért, 
am it mi élveztünk részéről, hanem 
mindazért, amit láttunk és tapasz
taltunk, megérdemli, hogy szívünk- 
be zárjuk emlékét és mindig hálá
val gondoljunk rá mi is, de az 
egész magyarság i»!

ESSLINGEN r o k o n o k a t  
VÁR ÉS FOGAD

Esslingen a württembergi svá
bok főfészke. S tudni kell, hogy a 
magyarországi svábok jelentős ré
sze Württembergből származik. 
Ezen az alapon tehát

bizonyos rokonságot éreznek 
velünk az essüngeniek,

akik bennünket a magyar vendég

szeretetet és vendéglátást is meg
szégyenítő szeretettel és megbecsü
léssel fogadtak. Esti érkezésünktől 
kezdve mindig velünk voltak, igye
keztek szórakoztatni. Folytonos 
üdvözlések követték egymást, akár
hol fordultunk meg s egyik hely
ről a másikra invitáltak, hogy 
mulatságaikban részt vegyünk.

Az ő „magyarrá lett svábjaik 
ottani testvéreit”  látták bennünk, 
ahogy egyik alkalommail mondották 
s méltóképpen akartak fogadni 
bennünk, bánni velünk.

Láng von Lángén dr. főpol
gármester a városháza tanács

termében fogadott
s köszöntött Esslingen nevében. A 
város, mely közvetlen Stuttgart 
mellett van, a két, balta és más 
szerszámok gyárainak színhellyé s a 
fiúk sokat tréfálkoztak azon, hogy 
vájjon bioskáznak-e az itteni játé- 
koscík ?

De mielőtt a mérkőzésre térnék, 
el kell mondanom

a Szilveszter estély
történetét. Természetesen hivata
losak voltunk a legfényesebb es
télyre, amelyen meg is jelentünk. 
Egy ideig nem győzte ma felszóla
lásokra, üdvözlésekre válaszolni, 
amelyek minden szünetben ismét
lődtek. Mert közben folyt a tánc 
kellemesen, kedvesen. Különösen 
Sárost Gyűilka jeleskedett, aki 
gyönyörű lánykával kötött ismeret
séget s állandóan vele foglalkozott 
Mindenki nagyon jól mulatott és 
éjfél után egv órakor mindenki 
hazament.

Mit álmodhattak a fiúk ez után 
a kellemes mulatság után. nem 
tudom. A csapat játéka, délutáni 
kondíciója azonban mindent el
árult- A táncos ismeretségek jó 
hatással voltak. Úgy játszott a 
csapat, ahogy igazán csak jó kedvé
ben szokott. . .

Sárost meg azóta is minden per
cét az „apósával’ ’ tölti — - ahogy a 
fiúk a papát elnevezték •— és szor
galmasan udvarolgat —  szótártól 
Lassú, nehéz munka ez, de a fiata
lok nemcsak szóval beszélgetnek 
emlékszünk még rá ! S a szem, a 
mosoly, a mozdulatok örömet, bol
dogságot jeleznek.

. . .  ÉS MÉRKŐZTÜNK IS 
ESSLINGENBEN

A Sprotfreunde Esslingen a 
württembergi kerület stuttgarti 
osztályában a harmadik helyen áll. 
Tavaly került be az első osztályba, 
de játékerejére jellemző, hogy baj
noki mérkőzésben saját pályáján 
3:0-ra, Stuttgartban pedig 3 :l-re  
verte meg a Stuttgartén Kickers 
csapatát, amelyet nagy múltjáról, 
híréről már régen jó l ismerünk. Az 
S. Kickers most csak a hetedik 
helyen áll s Esslingen előtt az F. 
Pforzheim, valamint a VfB  Stutt
gart áll.

A  csapatot a legújabb német 
csillagnak tartják, amelytől 
nagyon sokat vár az egész 

német futball.
Joggal, mert hiszen a kerület já 
tékerejére jellemző, hogy a négy 
hellyel Esslingen mögött álló 
Stuttgarter Kickers-t a bécsi 
Vienna esak 3:2-re tudta legyőzni.

Az időjárás megváltozott újév 
napjára.

Tíz fokos hidegre virradtunk
s csontkemény pályán kellett 

megvívni a mérkőzést.
Üdvözlés, zászlócsere vezette be a 
játékot, majd az ötezerfőnyi közön
ség nem győzött csodálkozni, tet
szését nyilvánítani. A  játék nagy
szerű propaganda volt s nagyrészt 
ennek a hatása alatt engedélyezték 
a hatodik német mérkőzésünket. A 
kritikák elragadtatással emlegetik, 
hogy ilyen játékot nemcsak évek 
óta, de egyáltalán m ég nem láttak 
itt.

TOVÁBB DÜSSELDORF 
FE LÉ

Ma indulunk tovább Düsseldorf
ba. ahol a városi válogatott vár 
bennünket. Düsseldorfban nem so
kat időzünk, mert hétfőn már a 
huszonhatezer lakosú, kicsiny Ful- 
dába utazunk, ahol kedden este 
„karácsony búcsú-estre”  vagyunk
hivatalosak. A  kedves fuldaiak a 
mérkőzés lekötésekor azt is kikö
tötték, hogy

ezen az ünnepélyen testületi
leg meg kell jelennünk.

Az esslingeni estélyek híre, a sok 
szép magyar nóta hangja már oda

H étfő, 1932 január 4 .

Csaknem állandóan támadott, de 
balszerencséi© volt a szegedi csa
patnak, mely a m érkőzés utolsó 
negyedórájában elfelejtette, hogy vé
dekezni Is kell: ekkor kaoott egy* 
másoltán három gélt a Lecco bal-

szélsőjétől

AC Lecco— 
Szegfed FC 3:1 (0:0)

Góllövő: Berdinatti, Berdinatli, Berdinatti, Harmat
A szegediek játéka azonban tetszett 
a leccoiaknak s a látottak alapján 

máris m eghívták őket jcHőre is
-  Telefonjelentésünk —

Csapatainknak az újévi nagy sike-1 
rek után, az egy Kispest kivételévé!,' 
tegnap nem volt jó napjuk. Nemcsak ] 
a Budai „11” vesztette el a veretlen
ségét, hanem a II. iigabeli Szeged 
FC is. A  locarnói győzelem, majd 
döntetlen után a szegediek tegnap 
már Olaszországban szerepeltek. El
lenfelük elég erős volt, hiszen az I. 
Divisione C) csoportjában első helyen 
áll a Lecco, mégpedig a Sevegno, 
Pro Lissone és Gal'aratese előtt. Et
től a csapattól kaptak ki a .szege
diek .

Lecco, január S.
(Este tizenegy óra van. Szerkessz 

tőségünkbe még mindig nem futott 
be a Szeged FC távirata. Egyszerre 
csak zörög a telefon. A központ je
lenti;

-— Milánó keresi önöket.
— Milánó ? Hiszen ott nem játszott 

ma magyar csapat?...
Nincs idő tűnődni. Máris jön a 

milánói központ a jelzi, hogy Leccot 
kapcsolja. Két pillanat múlva már a 
drót túlsó, ugyancsak messze eső 
végén Zempléni dr., a szegediek tú
ravezetője jelentkezik:)

— Halló! Éppen most jövök a ban
kettről. Adom a meccsel. AC Lecco

Szeged FC 3:1 (OSH.
(— Hogy kaphattak ki?)
— Kérem, ez a csapat az t. Diri- 

sloncban első helyen áll, Nagyon jól 
játszik. Adom a részletek', tt A csa
patunk először a következő össze 
«,Vitásban szerepelt:

— Pintér — Raffat, Sirály — Tóth. 
Sós, Pólyák — Korányi, Gross, Stem- 
ler, Havas, Harmat.

— A Szeged FC nagy erővel kezd- 
A 13. percig egy kapura játszunk. 
Három komért rúgunk, de mind
három eredménytelen. Fedezetsorunk 
remekül támogatja a csatársort, az 
azonban kapu előtt teljesen erély
telen. Csak a IS. percben jut Lecco 
először szóhoz, de Pintér szépen 
védi a lövésüket. A 25. percben Sze
ged FC komért ér el, de

belső kapufára zuhog, a bíró 
azonban nincs a köze,ben, nem 
látja, hogy bellii van a labda s
» Lecco kapusa gyorsan vissza

rántja.
Utána újabb kapufát rúgunk. Kül
sőt. A JS7. percben balszerencsék te
tőfokára. hág, akkor, amikor Sós 
összefejel és négy perere ki kell 
állania.

(— Már a 27. pere... És a gólok 
Uol maradnak?..,)

— Most jönnek. A* ellenfői kihasz
nálja Sós távol),étét a a második 
félidőben beállt babszélső, Berdinatti 
Sirály mellett elmegy, Jő, Pintér 
kiüti a. labdát, de

Berdinafti újra eltalálja és há
lóba vágja, lett,

— A 37. percben ismét Berdinatti 
tesz ki magáért. Sirály újra elegán
san akarja szerelni.

A hátvédünk elcsúszik, Berdi
natti elfut és hálóba küldi a lab

dát. 2:#.
— Még mindig úgy látszik, hogy ki 

tudunk egyenlíteni, pedig már csak 
nyolc perc van hátra. Nagyon erősem 
támadunk. A 41. percben kómerre 
kell öklöznie az ellenfél kapusának, 
ám a 43. percben már újra Berdinatti 
jeleskedik. Sirály rémét kawtvelmő. 
Berdinatti elmegy, Pintér kifut s 
mellette

a labda az üres
3:0.

hálóba gurul,

Korányi fejese kapufáról pattan 
vissza.

Most feljönnek a leceoiak, azonban 
védelmünk kitünően tartja magát.

— Szünet után ellenfelünk két 
friss embert állít a csapatéba, mi* 
mi nem változtatunk. Szeged FC 
irányítja a játékot. A 6. percben 
Harmat lövése csaknem gólt hoz. 
majd Gross lövését korjierre védi a 
kapus. Nem sokkal később

Gross újabb lövése kapufának 
megy.

Nincs szerencsénk. Már legalább két 
gólt rúghattunk volna. Közben 
Stemlert bókán rúgják, hogy

ki kell állania.
Hernádi jön be a helyére s Her
nádi jobbszélső lesz. Korányi bel
jebb húzódik, Gross a center. Bal- 
szerencsénk folytatódik.

Korányi hatalmas bombája a

A.z utolsó két percben is mi táma
dunk s végre egy perccel a befejezés
előtt

Harmat pontosan a léc mellett
hálóba tudja küldeni a labdát.

3:1.
( — Mi a vereség oka?)

Nem volt szerencsénk. Talán csu
pán csak 15 percig -nem támadtunk. 
Egyébként mindig. Ezalatt a 15 perc 
alett azonban a fedezetsorunk elfe
lejtette azt, hogy védekezni is kell. 
A  védelmünkben Pintér egyébként 
nagyon gyengének bizonyult, míg 
elől fia vas lassúságával megölt min
dent. Egyedül Gross játszott jól a 
csatárok közül-

—- A mérkőzésen mintegy 3000 
néző volt kint. Játékunk nagyon tet
szett s este a 100 terítékes banket
ten máris meghívtak bennünket jö
vőre is egy mérkőzésre.

— Egyébként meg vakyunk elé
gedve. A polgármester fagodta a 
csapatot.

—- Ha a bíró nem enged meg min
dent a helyieknek és nekünk viszont 
többet enged, akkor most talán az 
eredménnyel is meg lennénk elé
gedve.

<— Meddig maradnak W cőban?)
—- Holnap megyünk át Milánóba, 

Ott töltünk egy napot és aztán uta
zunk Hadovába, ahol szerrlán mérkő
zünk.

Zempléni Gusztáv dr-
*t^*iQ*ir v r i n r v r ‘n ríiv< n n rn r ‘ i A r v i * i * i ^ o r g y K v i ^ iv ^ ivhj-u-v-ivtfv~uÁ

is elhangzott és megelőzött ben
nünket e most már híveknek kell 
maradnunk önmagunkhoz. .

Hetedikén utazunk tovább Cas- 
seibe, ahol

hatodik* német mérkőzésünket
a Sportclub Cassel 03 ellen 

játszok,
A mérkőzést a íuldai és casseli 
sürgönyök szerint a német szövet
ség engedélyezte.

Casselből indulunk haza s
U -én éjjel, a Prágán át futó 

vonattal érkezünk meg.
Innen kívánunk addig ja vala

mennyien elnökségünknek, híveink
nek, hozzátartozóinknak és az 
egész magyar sporttársadalomnak 
boldog új esztendőt!

Klement Sándor.

Belgium
A  15. forduló eseménye a ve

zető Antwerp FC veresége a 6. 
helyezettől, minek folytán a'Beer- 
schot AC két pontra megközelí
tette az eddig fölényesen vezető 
antwerpenieket. Újabb két pont
tal a Darm g C. Brüsszel követke
zik a 3. helyen s az Antwerp fe
lett győző Liersche jött fel a 4. 
helyre: Az eredmények:

RC Gand— USt. Gilloise 3:1.
Tubantia AC— Standard CL 1:1.
D aring CB— FC Turnhoűt 1:0.
CS Brugeois— RC Malines 5:1.
Liersche SK— Antwerp FC 4:3.
FC Malínois— Berchem Sport 

3:2.
Beerschot AC— FC Brugeois 

4 :1 .
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Miért nem tud megindulni
Newyorkban a magyar 
olimpiai gyűjtés t

Nincs senki, aki a kezébe venné a gyüffési akció 
irányítását, a konzulátusok utasítást kaptak, hogy 
az adományok nyugtázásán kívül semmikép se 
szerepeljenek a gyűjtésben — Újabb tervek a ki
küldetéshez szükséges valuta biztosítására

Nemzeti
Ihónapi

Sport 200 példányának kilenc 
előfizetési érét, 1600 dollárt

ajánlott fel a gyűjtési akcióra
— Saját tudósítónktól —

A  Nemzeti Sport olvasói előtt 
a& ötlet kicsírázásának pillanatá
tól annak összes fázisain keresztül 
ismeretes az amerikai magyarok 
olimpiai gyűjtésének terve. Los, 
Angeles magyarsága még akkor 
vetette fel ezt a minél^ nagyobb 
számú magyar versenyző kiküldé
sét biztosítani kívánó tervet, ami
kor Magyarország gazdasági hely
zete —  legalább is külsőleg —  
egyáltalán nem volt aggasztó és 
fel sem merült az olimpiától való 
távolmaradás gondolata. A Test- 
nevelési Tanács az olimpiai kikül
detés biztosítására tartalékolt je 
lentős összeg birtokában, akkor 
szinte nem is vette jónéven, hogy 
az amerikai magyarság gyűjtési 
akció révén részt akar kérni az 
olimpiai dicsőségből és erkölcsi 
jogcímet szerez arra, hogy a kikül
detések intézését bírálja.

Mi már akkor —  egy éve —  
hangoztattuk, hogy az amerikai 
magyarság ilyen spontán kezde
ményezett gyűjtésének támogatá
sa csak jő  eredményeket hozhat. 
Ha csak egy-két versenyző kikül
detésének költségét hozza össze, az 
is könnyebbséget okoz és ami leg
alább olyan értékű, sokkal szoro
sabbra fűzi az amerikai magyar
ság kapcsolatát az óhazával. Ter
mészetesen minden eszközt meg 
kell ragadni, hogy az olimpiai 
gyűjtés tisztaságának megtámad- 
hatatíanságát biztosítani lehessen 
és ezért támogattuk teljes erővel 
a gyűjtést megindító losangelesi 
Magyar Athletic Clubnak, vala
mint a csakhamar bekapcsolódó 
newyorki magyaroknak azt a kí
vánságát, hogy a külügyminiszté
rium felhatalmazása alapján az 
egyes magyar konzulátusok fo 
gadják el és nyugtázzák azt a 
pénzt, amelyet az amerikai ma
gyarok a magyar versenyzők 
olimpiai szereplésének biztosítá
sára hazaszeretetből és a faji 
összetartozás jelképeként össze
adnak. Ezen az alapon —  losange
lesi hírek szerint —  ott a gyűjtés 
meg is indult.

A valu tah iány és a  
táküldendő verseny

ző k száma
Közben azonban nagyot fordult 

lefelé a magyar sors kereke.. A 
beköszöntött súlyos gazdasági 
válság a magyar olimpiai szerep
lés ügyét is válságba döntötte. 
Hosszú ideig teljesen bizonytalan 
volt, hogy még legesélyesebb ver
senyzőink kiküldetését is biztosí
tani tudja-e és akarja-e az állam. 
Most, hogy a minisztertanács az 
olimpiai szereplés mellett döntött*, 
még mindig fennáll az az eset, 
hogy csak egészen minimális szá
mú, a m agyar sport fejlettségé
nek egyáltalán nem megfelelő csa
patot tudunk kiküldeni és ezt is 
csak olyan áldozattal, amivel eset
leg a valutaháány miatt vergődő 
■magyar ip/drtól vonunk el arány
lag naqym,ennmségű dollárt.

Nem kézenfekvő-e, hogy a ma
gyar sportnak, amelynek istápolá-

sára a kormány ilyen nagy áldo
zatokra hajlandó, önerejéből is 
meg kell tenni mindent, hogy a 
kiküldetés terhein könnyítsen és 
nem önként következik-e a mai 
helyzetben, hogy az amerikai ma
gyarok felajánlott segítségét nem 
szabad sült galambként tétlenül 
bevárni?

Nyugat gyújt, Kelet 
tépelődik

A Los Angelesben valóban meg
indult gyűjtés állásáról nincsen 
újabb tájékoztatónk. Csak azt tud
juk, hogy ott megalakult az Am e
rikai Magyar Olimpiai Bizottság, 
amely már kezdetben is sokat 
ígérő sikerrel látott munkához. A 
tehetősek nagyobb összegekkel já
rultak a gyűjtéshez, a szegényeb
bek részére pedig olimpiai bélye
geket bocsátottak ki és állítólag 
ezek árusítása is szép sikerrel 
folyik. Pozitív eredményt azonban 
nem tudunk.

Keletről bővebb és frissebb in
formációink vannak, ezek azonban 
egy cseppet sem. megnyugtatók. 
Ahogy mi innen Bonyhárd László 
tudósítónk cikkei és saját követ
keztetésünk alapján látjuk a dol
gokat, az a véleményünk, hogy 
míg Nyugaton „az 6 olimpiájuk”  
közelsége minden külső segítség 
és támogatás nélkül is egy tábor
ba tudta terelni a magyarokat és 
egy akarattal láttak hozzá a gyűj
téshez, addig Newyorkban és ál
talában az USA keleti államaiban 
sokkal nagyobbak az ellentétek 
társadalmi és világnézleti téren a 
magyarok között, semhogy itthoni 
biztatás és támogatás híjján, tisz
tán saját kezdeményezésükre a 
gyűjtést megindíthatnák. Ezt fe j
tegeti különben newyorki tudósí
tónk alábbi cikke is, amit itt köz
lünk:

Az OTT hivatalos át
irata lehetetlenné teszi 
a gyűjtés m egindítását

Newyork, 1931 december hő.
Szinte hihetetlenül hangzik, de 

úgy van, hogy az amerikai ma
gyar olimpiai gyűjtési akció igazi 
megindítását az OTT gyüjtéselle- 
nes tendenciájú átirata tette a. mai 
napig lehetetlenné.

(Itt zárójelben megjegyezzük, 
hogy az OTT egyik beavatott tag
jától nyert információnk szerint ez 
és a tudósítónk cikkében foglalt, az 
OTT-ra vonatkoztatott egyéb 
szemrehányások a külügyminisz
tériumot illetik. Szerk.)

Tudvalevő dolog, hogy Ameriká
ban száz és száz magyar egyesület 
működik. Ezek nélkül, továbbá a 
magyar egyházak és főként a ma

gyar sajtó nélkül eredményes gyűj
tést indítani nem lehet. A külön
böző pártállású vezetőkkel folyta
tott tárgyalásaim meggyőztek ar
ról, hogy ennek biztosítására szük
séges az itteni főkonzlátus ellen
őrzése és támogatása. Külön olim
piai bizottság alakítására gondol
ni sem lehet, mert a sokféle poli
tikai felfogás között nem lehetett 
volna sértődés nélkül bizottságot 
összehozni. Ellenben minden politi
kai pártállástól függetlenül egyfor
ma hazafias és magyaros lelkese
déssel fogadták itt is a. gyűjtés 
tervét és a két legnagyobb new
yorki magyar lap főszerkesztője, 
akivel személyesen beszéltem, a leg
nagyobb készséggel ajánlotta fel 
lapja legmesszebbmenő támogatá
sát a gyűjtés sikere érdekébem

A  Nemzeti Sport útján nagy 
örömmel értesültem tehát arról, 
hogy a gyűjtést nagy sokára mégis 
engedélyezték hivatalos helyen és 
az itteni magyarsággal együtt azt 
vártuk, hogy a konzulátus meg
késve bár, de még nem elkésve, az 
engedély alapján megindítja a 
gyűjtést.

Információm szerint a kü’ügy- 
minisztérium táltosén az OTT e’5- 
terjesztése alapján adta ki utasí
tását. amely szerint az amerikai 
magyar konzulátusok elfogadhat

ják azt a pénzt, amit nekik az 
olimpiai akció céljára beküldenek, 
de. sem, az ellenőrzésben., sem a 
gyűjtésben semmiféle ínás formá
ban nem vehetnek részt. Anélkül, 
hogy a megengedett kritika határ
vonalát átlépném, tisztelettel meg
kérdem az OTT-tól, hogyan kép
zeli a gyűjtés megindítását, ha azt 
átiratában egyenesen megtiltja a 
konzulátusoknak t 

Megbízott talán az OTT valami 
szervet a gyűjtés megindításával 
Felkért rá valakit? Mert ha nem, 
akkor az amerikai magyarok jog
gal hiszik, hogy az OTT rendel
kezik a kellő tőkével és semmi 
szükség az ő adományaikra.

A napokban azzal a tervvel jöt
tek hozzám, hogy hagyjuk az 
OTT-t, alakítsunk itt Newyorkban 
egy olimpiai bizottságot, gvüjtsük 
össze a pénzt és az általunk ki
jelölendő atléták, úszók stb. kezé
hez közvetlenül juttassuk el. Én ter
mészetesen lebeszéltem az illetőket 
erről a tervről, mondván, hogy 
gyűjtés megindítása —  ha egy
általán szüksége van az OTT-nak 
az amerikai magyarok szívesen 
adott pénzére —  az OTT feladata, 

Még nem késő. Egy megértő ren 
delet jóváteheti, amit a másik, el 
rontott.

Bonyhárd László.

OLNAP
l ha teteje engedi, tisztelje meg 
] rádiókereskedőie bemutatótermet.,
, hol vétel kényszer nélkül beírni- 
1 tátják önnek a Big^Beu, vagy 
I Big-Ben-Boy többszörös szaba- 
1 dalommal védett egyetlen föld- 
I raj^i rádiót, ho' fokok helyett 

állomások jelentkeznek. _ Dyna- 
mikus hangszóróval együtt havi 
P 16. Ha vásárol, úgy csak
P É N Z É  L E S Z

i v a l o r i z á l t a n  nefektetve  
. S Z Í K S 3 E “  RÁDIÓGYÁR

^  Budapest, Kákóczí-út 9. T,: J.
385—32—33

értékét valamiképpen az olimpiai 
kiküldetés céljaira lehetné,igénybe
venni. Az amerikai-magyar keres
kedelmi kamarának valószínűleg 
mindegy, hogy effektív dollárt 
kap-e a kivitt árukért (amelyek el
adása az olimpiai felhívás támoga
tása nélkül úgyis kétséges), hiszen 
azokat úgyis be kell szolgáltatnia. 
Felvetettük tehát az OTT beavatott 
személyiségei előtt azt a gondola
tot, hogy az OTT megvehetné ezt 
az árukészletet és aztán az olimpiai 
alap javára rendezhetne belőle ki
állítást Newyorkban. Minden való
színűség szerint magasabb árakat 
lehetne elérni így, hogy az ameri
kai magyarok tudnák, hogy a bizo
nyára művészi értékű, vagy már az 
óhazára emlékeztető voltuk miatt 
is szívesen fogadott cikkek meg
vásárlásával egyúttal a magyar 
versenyzők olimpiai kiküldetését is 
elősegítik.

Beavatott helyről nyert infor
mációnk szerint a Nemzeti Sport 
javas’ata irányában az OTT elnök
sége tárgyalásokat is indított a bu
dapesti magyar-amerikai keroske-

200 példány Nemzeti Sport és a 
newyorki képzőművészeti kiállítás

Az kétségtelen, hogy sok tétlen- 
kedésre nincs idő. Ha a bürokrati
kus elintézés útjára hagyjuk a 
gyűjtés ügyét, az egész akció vízbe 
fúl. Ez pedig nem nemzeti érdek. 
Veszíteni nem lehet. Ha a vártnál 
kevesebb eredményt érne el a gyűj
tés, elég kifogás az Amerikát is 
kikezdő gazdasági krízis. Ha pedig 
valóban jól sikerülne, az egész vi
lág csodálva nézne fel a hazájához 
még a távolban is ennyire ragasz
kodó magyarságra.

A Nemzeti Sport úgy érzi. hogy 
neki is kell egyet lökni ezen a ne
hezen induló szekéren. Áldozató: 
akarunk hozni mi is és ezért
felajánljuk, hogy kilenc hóna
pon keresztül, március 1-től 
november 30-ig 200 példányban 
ingyen küldjük lapunkat azok
nak az amerikai magyaroknak, 
akik az előfizetési díjat az 
olimpiai gyűjtés céljaira be

fizetik.
A kilenc dollár előfizetési díjból 
mindössze egy dollárt kérünk a 
portóköltség részbeni fedézésére, a 
fennmaradó nyolc dollárt, a 200 
példánynál tehát összesen

1600 dollárt
kitevő összeget pedig felajánljuk az

A  f i  f ő t  O S t Ó f  “safcabarémöso- ana9V I nappal meg-

Elöadások:
6 és 9 órakor

> sikerre való tekintettel 1 4  hosszabbítottuk

BETHIEN-TÉRI SZfHPAO

amerikai magyarok olimpiai gyüj 
tésére.

Ezt az elhatározásunkat közöl 
tűk

Bonyhárd Lászlóval
is, akit a. Nemzeti Sport áldozat 
készsége arra bírt, hogy azt a 
maga részéről hasonlóval tetézze, 
Mint értesülünk ugyanis, New
york vámraktárában mintegy
20.000 dollár értéket képviselő ma
gyar képzőművészeti és háziipari 
cikk fekszik  és Hegedűs Lóránt, a 
budapesti magyar-amerikai keres 
kedelmi kamara elnöke felszólí
totta newyorki tudósítónkat (aki 
egyébként a kereskedelmi miniszté 
rium háziipari osztályának képvi 
selöje), hogy kísérelje meg ezeket 
a cikkeket egy nagyobb kiállítás 
rendezése kapósán értékesíteni. 
Ennek a kiállításnak előkészületei 
annyira haladtak, hogy Amerika 
második legnagyobb áruháza ha; 
landó termeit a kiállítás és árusí 
tás céljaira átengedni. A kiállítás 
megnyitását január 15-re tűzték ki 
Bonyhárd László az eladási árak

egy százalékát
ajánlotta fe l  a maga nevében 
gyűjtés céljaira.

M agyar háziipari cik
kek árusítása  olimpia* 

célra
Ez a kedvező körülmény adta 

azután azt a gondolatot, hogy 
már kinnlevő magyar áruk ellen-

M é g i s
fsak

Jobb!
Sér:en cs?Hs Öl,LÁ-t! 

Bébit-■nrlt.'.e írni
uieiériistetien.

delmi kamara vezetőségével és 
könnyen lehet, hegy ez az ötletes 
terv valóra is válik.

A MASz és a MUSz 
együttes akciójának 

terve
Bonyhárd László, newyorki tudó

sítónk felvetetté azt a gondolatot 
is. hogy ha az OTT semmiképpen 
sem hajlandó az amerikai magyar
sághoz ; fordulni a gyűjtés síkéra 
érdekében, tegye még ezt a két 
legjobban érdekelt és Amerikában 
is nagy tekintélynek örvendő sport- 
szövetség, a MASz és a MUSz. 
Egy közösen megszövegezett, egy
általán nem könyörgő vagy káre- 
gető. d-e méltóságai hangú felhívás 
feltétlenül nagy hatást váltana ki. 
Ezt a felhívást el kellene juttatni a 
nagy amerikai magyar lapokhoz, 
elsősorban a három vezető lap cí
mére és akkor a gyűjtés valóban 
nagy Lendülettel indulhatna meg.

*
Ezek a tervek azonban még min

dig csak tervek, pedig már itt van 
az utolsó órája a cselekvésnek. Va
lakinek itt is, ott is kezébe kell 
vennie az ügyet, mert egységes és 
céltudatos vezetés nélkül a leg
szebb gondolatok is elposványosod
nak és az amerikai magyarság 
olimpiai gyűjtése is Legjobb eset
ben szép, de valóra nem vált álcm 
marad. Az elmaradt dollárokért, 
illetve az ennek nyomán esetleg el
maradó magyar sikerekért pedig 
valakinek vállalnia kell majd á fe
lelősséget a magyar sporttársada
lom előtt!

Barátságos mérkőzések
Etc FC—EMTK vegyes 7:2 (3:1),

Erzsébet-u. Bíró: Fábián. Etc FC; 
Gergely — Frész, Csóka — Szabó, 
Simon, Geguss — Izsépy, Urbanesik, 
Létay, Pomázi, Mézes. .— EMTK 
vegyes: Csikós — Vitéz, Betér; — 
Kovács M., Dávid, Kasé ---- 'Torénvi, 
Kulcsár, Kovács IV., Sós, Kováqs V, 
Kiadós edzőmérkőzést tartott a; Gu
bacsi-díjra készülő erzsébeti profi
gárda. Az első gólt Mézes—Itomázi— 
Létay-támadás után Létay _ szerzi. 
Ezután Urbanesik kiugrasztja Létayt 
és már 2:0. Erre az EMTK Kovács
IV. 25 méteres szabadrúgásával vá
laszol. 2:1. Maid Izsény passzát Ur
bancsik ragasztja a há’óba. 3:1. Szü
net után az EMTK feL’ön és Kovács
V. beadását Terénvi befejeü. 4:2. 
A további gólokat Pomázi, Létay es 
Pomázi lövi.
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Találkozás egy mannheimi szur
kolóval a szolnoki vonaton, 
a másíélnapos alföldi 
„Szibéria4‘ kellős közepén

Egy kis magyar—német vitatkozás
Szombaton reggel. . .  Az egyik 

tiszántúli városka, Torökszentmik- 
lős vasúti várótermében . . .  Reggel 
hét órakor. Csupa összetört ember. 
Azt mondja az egyik:

—  En tegnap délután fél négy 
óta vagyok itt. Azóta várok vona
tot Budapest felé, de nem jö n . .

így szól a másik:
—  Én meg az éjfél utánihoz jöt

tem ki s szintén itt aludtam a fa- 
padon. Nem mertem hazamenni, 
mert senki sem tudta megmondani, 
hogy mikor jön vonat. Talán ke
gyed is Pestre akar menni? ■— szó! 
felém.

—  Bizony.
—  No akkor várhat. Velünk 

együtt. Valahol Kisújszállás felé  
másfélméternél is magasabb hótö
meg áll a síneken, mintegy három
száz méter hosszúságban.

—  Nincs vo
nat, semmiféle 
vonat ma
gyaráz a másik 
— , az éjjel a 
pályaudvari jel
zőcsengő leadta, 
hogy végig az 

egész vonalon az összes vonatok 
állnak.

Közben szaporodik a nép. Rend
őrtörzsőrmester, tánctanár, iparos, 
vasutas tisztviselő, aki szolgá.atba 
menne a rendőrrel együtt, ügyvéd, 
aki Szolnokra sietne a törvény
székre... Várunk. Meddig? Senki 
sem tudja. Tíz óra is elmúlt már. 
Közben látunk hóekéket, mozdonyo
kat keresztülhaladni az állomáson, 
még is állnak. Ilyeneket mond az 
egyik vezető:

—  Az ördögöt is keresztül fúr
nánk, de e z t . . .  össze van már 
fagyval S amikor megszólal a pá
lyaudvari jelzőcsengő, áhitatos 
csend iesz. Mindenki számlálja az 
ütéseket Ha egyet üt csak, akkor 
tovább folyik a beszélgetés: ez
csak telefonhívást jelent. Mindenki 
azt várja, hogy háromszor hármat 
csengessen. Ez már vonatot jelen
tene Pest felé. Most egyszerre több 
ember jön be.

~  Hát maga hová utazik —  
kérdik az egyiktől.

—  Sehová.
—  Hát akkor mit keres i tt?
—  Sportlápért jöttem.
—  Ugyani Hát nem tudja, hogy 

ma nincs lap. Tegnap ünnep volt.
-— A Sporthirlap azért megje

lent.
—  Mit ér vele ? Ide úgyse jön.
—  Már miért ne jönne?
—  Hát maga még nem tudja, 

hogy Debrecen felöl már több mint 
*4, Pest felől meg 15 órája nem 
jött vonat. Jobb lesz ha haza
megy . . .

—  Nem megyek én. Várok.
—- És mondja már, mire ki

váncsi?
-— Nem tudom a Csikók eredmé

nyét.
— Azét az új válogatott csa

patét?
—  Azét.
—  Erről már én is hallottam — 

szól közbe valaki —, pedig nem 
sokat törődöm a sporttal. . .  De azt 
mondják, hogy ez amolyan igazi al
földi betyár kis csapat. Nem hagy
ja  magát!

Erre aztán már nagy vita kere
kedik. Kisül, hogy öten is kijöttek 
sportlápért az állomásra s várako
zás közben ugyancsak boncolgatják 
a Csikókat A vitának csengőjelzés 
vet végét

—  Háromszor kettő —  számolja 
mindenki áhitatosan — , jön a pesti 
gyors. Elmerték engedni Szolnok
ról.

—  Most indul Szájúiból!
—  Akkor tíz perc múlva lesz lap. 

Hát mégis érdemes volt várni.
S tíz perccel később valóban be

fut a gyors. Hosszú órák óta az 
első vonat! Nem is engedik tovább. 
Ott kell neki várnia, mert Kisúj
szállásról is elindították a személyt.

■— Saját tudósítónktól —
Tizenhatórai álldogálás után. A 
kettő itt találkozik. Közben nagy 
a zsivaj, mert szétkapkodják a la
pot s nagy az öröm, mert a Csikók

Kölnben is győztek. Csak úgy fal
ják a betűket. A gyors megáll. 
Utasai türelmetlenül néznek kifelé 
az ablakokon. Az egyik ki is jön a 
fülkéből, az ajtót kinyitja s kiszól:

—  Mi újságt
—  Győztek a Csikók Kölnben —  

kiáltja oda az egyik szorgalmas ol
vasó. Az ipse először dühös, aztán 
elmosolyodik s ő is kér egy lapot 
az árustól. Nem sokkal később be
fut a szembejövő személyvonat. 
Kurta. Mozdonya derékig hólepte: 
egyetlen II. osztályú kocsija van, 
az is mintha Szibériából érkezett 
volna. Vagyunk rá igényt tartók 
néhányan s rohamot intézünk. Be
furakodunk a kocsiba, de hely, üres 
ülőhely nincs. Beletörődve a változ- 
hatatlanba, elhelyezkedem a folyo
són. Hirtelen eszembe jut, hogy 
zsebemben van a sportláp. Kissé 
felderülve előhúzom és olvasni kez
dem. Ebben a pillanatban kiszól a 
szakaszból egy úr:

— Bitté sprechen Sie deutsch?
Fogalmam sem volt, hogy mit

akar. De egykettőre megmagyaráz
ta, hogy látta a kezemben a 
„Sport” szót is címében viselő la
pot, ő is sportember és a kölni ered
ményre kíváncsi. Szomorúan veszi 
tudomásul, hogy a Csikók győztek.

—  Miért búsul ? —  kérdem.
—  Kérem, én mannheimi

vagyok!
Aztán elmagyarázza, hogy gyára 

képviseletében utazik Európaszerte. 
Most éppen Bukarestből jön s át
kozza a hóba fulladt Kisújszállást, 
ahol egész éjjel a restiben és a 
fülkében felváltva lődörgött. Mu
tatja, hogy a keménygallérja már 
teljesen kidörzsölte a nyakát, a 
nadrágjának nincs éle s az ingujja 
már feketedik Aztán hirtelen
elevenebb hangnembe csap át:

—  Én itt magyarázok önnek s 
közben olyan kiváncsi vagyok a 
részletekre. Fordítson már, ké
rem . . .

Belemélyedünk 
az ujságlapok- 
ba. Ragyog az 
arca, amikor 
megtudja, hogy 
Köln már 2:0-ra 
vezetett, de 
aztán fokozato

san hagy alább a lelkesedése, amint 
a Ceikók huszáros II. félideje kö
vetkezik. A végén azonban már 
megbékül.

■— Nem baj —  szól — , ezzel 
szemben áll a Ferencváros legyő
zése. Mi, mannheimiah azért mégie 
csak tudunk. Maguk itthon nem 
tudták megverni a Ferencvárost, 
de mi megvertük,

—  Otthon volt a meccsen?
—  Sajnos, mm, de január lőrén 

már otthon leszek. Olvastam vala
hol, hogy akkor a Csikók játszanak 
Marmheinttm

— Még nem egészen biztos — 
mondom — , csak ma dől el odakint 
Németo rszáq bán.

—  Remélem megcsinálják a 
meccset — fűzi hozzá — , már csak 
azért is, hogy a Csikókat is meg
verjük.

—  Olyan jó a csapatuk?
— Az nem sző — magyaráz 

élénk hangon, közben észreveszem 
gomblyukában a VfR Mannheim 
jelvényét

Ezalatt befutunk Szolnokra s 
itt pánikszerűen terjed el az a 
hir, hogy az a gyors, amely első
nek vágott neki a pályának s 
amely Törökszentmikióson be
várta éppen a mi személyvona
tunkat, Fegyvernek előtt kisik
lott Sokan nem akarják elhinni, 
de amikor a mellettünk levő sín
páron elindul a segélytvivő vonat 
teli munkásokkal és szakemberek
kel. akkor bizony sokan nagyot 
lélekzenek. Magyarázza a mann- 
heiminak. hogy mi történt.

—  Was Sie nicht sagen —  csó
válhatja a fejét s közben hálát ad 
az Istennek, hogy nem ezzel a 
személyvonattal történt a kisik
lás. De jómagam is örülök, már 
csak azért is, mert ha Fegyver- 
neken rendezték volna a két vo
nat találkozását, akkor a személy- 
vonat ki tudja mikor indulhatott 
volna tovább Pest felé.

-— Úgy látszik —  sző! el
merengve a mannheimi — megérez- 
tem előre valamit. Vagy lehet, 
hogy csak a Csikók eredményére 
voltam nagyon kíváncsi? . . .

— Miért? — kérdem.
—  Egész éjjel nem tudtam 

aludni!
—  Zavarták?
—  Nemigen, de sokszor gondol

kodni kezdtem, hogy mi lehet a

A kispesti fi k
diadalban, ünneplésben, boldog
ságban és

a tengerben fürdettek
a francia Riviérán

kölni eredmény. Tudja, azért 
Kölnhöz is van valami közöm. A 
feleségem kölni. Azért őrülök is, 
meg nem is a kölniek vereségének. 
Én és a feleségem soha sem tu
dunk megegyezni, ö  Köln- és én 
természetesen Mannheim-párti 
vagyok. Azért vagyok most olyan 
kiváncsi a Csikók mannheimi 
eredményére. Azt hiszem, hogy 
Mannheimban majd én leszek 
felül. . .  Ha a Ferencvárost meg 
tudtuk verni . . .  akkor a Csikók 
is kikaphatnak ... (vagy ahogy ő 
mondja: a „cöszikók").

—  No de Münchenben a Woxker 
is kikapott —  újságolom neki.

— Kitől?
—  A Hungáriától.
—  A Hungária. . .  az jó csa

pat! Legjobb magyar csapat! 
Láttam Berlinben.

—  A Ferencváros meg Esslin- 
genben rúgott nyolc gólt — szó
lok újra.

—  Az nem számit. Esslingen...
—  és legyint

—  Nézze —  mondom tréfásan.
—  nálunk otthon a mannheimi 
eredményből is viccet csináltak.

S magyarázni kezdem, hogy a 
Rasenspielerekből rasierspielere- 
ket, azaz borbélyokat, sőt paróka- 
készítőket faragtak Pesten.

—  Rossz vicc —  csóválgatja 
feddőleg a fejét miközben már a 
Nyugatira robogunk be, majd 
mosolyogva hozzáteszi —  ezért a 
Csikók még meglakolnak Mann
heimban . . .

B. M. B.

Saint-RaphagI, dec. 28.
Ma átutaztunk S t Raphaélbe. 

Marstiilietül gj őrs »oaaual két és iél 
órányira van. A francia Riviérának 
rendkívül kellemes fiiruo városa, itt 
már leket a tengerben fürdeni. Else
jén nagy ünnepség iesz a tisztele
tünkre, mely délelőtt úszóversennyel 
kezdődik s ez a verseny a nyilt ten
geren kerül sorra. Délután lesz a 
mérkőzés (Küptst a cannesi kerü.et 
egyesített csapatát 6:Z-re verte. 
Szerte.), amely előtt eljátszik a ma
gyar Himnuszt s zászlót és csokrot 
L« cserélünk, este pedig hamisítat
lan karneválban gyönyörködhetünk. 
A fiúk természetesen egészen o-da- 
vaimak. Nem győznek betelni a 
látnivalókkal és már előre örülnek 
az ünnepségnek. Valószínű, hogy ja
nuár S-ig itt is maradunk s innen 
megyünk át január 3-án Cannesba.

Holnap a csapat néhány tagjával 
kirándulást teszünk Nizzába. Meg 
akarjuk látogatni — amennyiben 
már ott van — Brüll Alfrédet. 
,Jlüék“-ot kívánunk majd neki a 
csapat nevében és meghívjuk mér
kőzésünkre. Erre a kirándulásra ve
lem tart Komor, Fürstncr és Ráskai, 
azaz a fotográfus osztag, — ahogy 
mi őket elneveztük. Velünk jön még 
Herényi, a mulattató és Dénes, az 
ebéd és ital föfogyasztá is.

Ami a sportrószt Illeti, az a leg
érdekesebb, hogy meg akarnak ver
ni bennünket s éppen ezért mindkét 
mérkőzésro válogatott csapatot állí

tanak ki ellenünk. St Raphaelben és
Canuesoan is. Maraeuleoen azt 
mondták, hogy errefelé kissé dur
ván játszanak. Egyébként a cannesi 
esapat kitűnő. Most verte 5:0-ra as 
Olimpique Lilloist, a tavalyi kupa- 
bajnokot, továbbá legyőzték az el
múlt vasárnap kupubajnoki mérkő
zés keretében az AO Amienst 5:2-re. 
Ennek ellenére a fiúk rendkívül 
bizakodnak. Most már folyton azt 
hajtogatják, hogy veretlenül kell 
hazamenni. Ha meg tudtuk verni a 
durva marsfiillsieket, akik nemrég 
még 2:ö-ra verték a bécsi WAC-ot, 
a Középeurópai Kupa döntőjének 
egyik résztvevőjét!...

Amikor Marseilleből ideérkeztünk, 
már akkor is nagy ünnepséggel vár
tak bennünket a pályaudvaron. A 
polgármester fogadott és üdvözölt. 
Ugyanő rúgja majd a kezdőrúgást 
a mérkőzésen.

Újság még az, hogy a lorientiek- 
nek nagyon fáj a 8:0 Éppen ezért 
meghívtak bennünket január 10-re 
revánsmérközésre, A meghívást 
azonban annak ellenére sem fogad
hattuk el, hogy 9-ére is lo tudtak 
volna kötni számunkra egy meccset. 
Mert most már nem utazunk vissza
felé!* Különösen nem Olaszországból, 
hiszen 6-án Bergamóbart játszunk. 
9-én és 10-én azért szeretnénk ját
szani, de valahol Itáliában. Talán 
sikerül is majd mérkőzést lekötni.

Révész Miklós dr.

4 Bak 7K csak  nehoxen 
győzte le  a m a tő r  e llen -  
tetőt a Bubaesl

— Saját tudósítónktól —

IFULGOR" borotváim RÉVÉN 2 PERC ALATT
KÉNYELMESEN BOROTVÁLKOZIK.

Négy csapatunk összeállt (profi, 
meg amatőr vegyest) és elhatározta, 
hogy megkezdi az új évet, körmér
kőzést vív a „Gubacsi-díj "-ért. Teg
nap folyt le az első csata:

Bak TK— EMTK 3:2 (1:1).
Erzsébet-utca. Bíró: Halász.

Az új év első 
komoly mérkő
zésén megle
pően jó álla
potban lévő pá
lya fogadta a 
csapatokat. A 
finom porhón 

nagyszerűen 
ugrott «  labda, 
ami aszal mar 

gyardzható, hogy alatta is jó volt a 
talaj. Csak egy kicsit hideg volt. 
így is azért összejött vagy 100 néző, 
csupa vérbeli szurkoló.

— Nem kerestek, de nem is fizet
tek rá — mondta Kovács János, az 
Ete FC kiváló edzője.

Az öltözőkben már melegebb a 
hangulat. A Bak TK játékosai ha
mar összejönnek. Viszont az EMTK 
tartalékos. A két bekk hiányzik, sőt 
még Terényi is, aki előzőleg játszott
egy félidőt.

Bak TK: Augusztinovits — Per
ces, Skarka — Gombkötő, Buzássy, 
Kocsis — Knyazoviczky, Blaskó, 
Kendik, Gál, Satek.

EMTK: Miszlai — Vicsár, Kerte- 
nics —- Weisz, Nagy, Zimmermann
— Matlag, Bakk, Antal, Kemény, 
Terényi.

Nagy lendülettel kezd az erzsébeti 
amatőrcsapat. Már az első percben 
Matlag lövése foglalkoztatja Augusz- 
tínovitsot Aztán újra az EMTK 
jobbszélsője rohamoz, beadja .a lab
dát, de Bakk lövését a kapus szépen 
fogja. A Bak csak nehezen talál 
magára.

—  Ég a Bak TK! Ég a Bak TE
— zengi az erzsébeti gyerekhad.

A Bak is feljön, de Gombkötő ka
páslövését Miszlai védi. A 14. perc
ben az EMTK megszerzi a vezetést: 
Matlag elv&gtat a szélen, balra adja 
a labdát Terényi lövése először az 
alsó fáról kipattan újra Terényi elé, 
aki most Augusztinovitsba Ufvi, A 
kapusról MatUtg éli kerül a bőr s o 
szélső már nem hibáz. 0:1,

Erre már a profik is rákapcsol
nak. Blaskó jő helyzetet dolgoz ki, 
de Kendik lövess célt téveszt. A má
sik oldalon Antal akciójából lesz 
korner, ez azonban nem hoz ered
ményt, Blaskó szabadrúgásával 
egyenlít a Bak TK: a labda Miszlai

előtt felugorva irányt változtat és 
így jut a hálóba. 1:1. Knyazoviczky 
szépen átverekszi magát a védelmen, 
a vonalról betolja a labdát, ám Sa
tek két lépésről mellé céloz.

Alighogy újra kezdenek a szünet 
után, máris a Bak TK kapuja előtt 
táncol a labda és Kocsis hendszet 
vét. A 11-est Bakk értékesíti. 1:2. 
Ismét vezet az EMTK1 De nem so* 
káigtart az öröm, mert a következő 
percben már egyenlítenek a profik. 
Satek sarokrúgása kavarodást idéz 
elő és Kendik lövése a sok láb kö
zött is megtalálja.a kapuba vezető 
utat. 2:2. A Bak TK most lassan 
fölénybe kerül. Kendik kiugrik, de 
Vicsár a karjánál fogva visszaránt
ja a csatárt. 11-es! Blaskó behe
lyezi. 3:2.

—  Hja, könnyű a Bak-nak, tizen
egy Bak-isja van a saját csapatá
ban, egy Bakk meg még az ellenfe
lénél is!

Az amatőrök elkeseredetten tá
madnak a gól után, de a hátralevő 
időben a Bak TK sikeresen tartja az 
eredményt

A győztes Bak TK védelmében a 
két bekk sokat bizonytalankodott 
Formán kívül van a máskor oly jó  
fedezetsor is, csak Buzássy mutatott 
még valamit Elől Kendik jól irá
nyított a lövésekkel azonban nem 
volt szerencséje. Blaskó a legagilj* 
sabb, Knyazoviczky csak a végén 
jött bele a játékba.

Az EMTK komplet csapattal ki
vívta voln,a a győzelmet, így is de
rekasan küzdött az együttes. Kitű
nően funkcionált a fedezetsor, míg 
a csatársorban a Matlag—Bakii 
szárny érdemel dicséretet

Halász jól bíráskodott

* Hyperol szájviztahletta idei* 
lis száj- és torok fertőtlenítő. «

* Az élet mindennapi küzdelmei
ben mindenkinek szüksége van jő 
idegzetre, szellemi és testi erőre egy
aránt A valódi, hamisítatlan babkávé 
megőrzi testi, és szellemi ruganyos
ságát, elősegíti az emésztést és jő 
kedélyt ad. Igyék tehát mindennap

ávlt- Bármelyik Meiní-valődi babkáv melyik
fiókban megtalálja azt a pörköltkávé. 
keveréket, amely ízlésének leginkább 
megfelel.

figyelem Hgyelem i
3 0  napos bdttfl'Vásár

rúísufou rak’.tr za«(,
stíl és modern BÚTOROK ? 'eltet* iorfO Otóbb árhtu Kert* r-**

. ndis-a. tüneté* Kedvermé-y.
Modem Bútoraidon, 0l*I6> Mi.
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Aranynapok ez országban, 
ahol a legsportszerőbh@n visel
kedő közönség talál hóié

belefog Hollandia, ahol a félét karonfogva [ár 
a tisztességgel és a barátsággal — Szabadnap  
Hágában — Hétköznapi szórakozások ünnepi 
lakom ával — Az igazi ünnep: győzelem Hágában 
villanyfény mellett — A diadalm as mérkőzés után 
EJ# Köln felé, bécsy a Csikóktól

Á Nemzeti Sport állandó hollandiai tudósítójának levele 
a Csikók ottani tartózkodásáról

Hága, december 31.
Kedden szabadnapra virradt Há

gában a Csikó-csapat, Sajnos, esős 
napra s így, amikor 11 óra felé 
kész lett a társaság a réggé ivei, 
valami fedettpálya-szórakozás után 
kellett nézni, miután sétáról sem 
tehetett szó.

G yőz a 
asztali

III. kér. -  
teniszben

A Hotel Dijjersben, ahol a csa
pat szállást ütött, tanyázik a 
Hágai Magyar Egyesület is. A 
szép könyvtárnak már érkezéstől 
kezdve nagy volt. a forgalma s az 
asztali tenisztermet is felavatták 
a fiúk a maguk részéről már hét
főn este. Kedden délben a ping- 
pongasztalt beköltöztették a Csikók 
a szálló ebédlőjébe s

itt rendezték meg a Csikók 
csapatbajnokságát

a következő feltételek mellett:
Díjak: 1. A győztes csapat min

den tagja angol pipát kap a hozzá
való dohányos zacskóval és a bele
való angol dohánnyal. 2. A második 
csapat tagjai már csak a pipát 
kapják, míg a dohányról maguK 
kötelesek gondoskodni, amennyi
ben a pipával füstölni akarnak. 3. 
A 3-ik csapat díja 60 cigaretta. 4. 
A 4-ik helyezetteké képes levelező
lap, bélyeg nélkül.

A több órán keresztül ádáz hév
vel folyó mérkőzések részletes 
eredménye a következő:

1. III. kerületi FC ( Magyar, 
Biró, Biri) 7 győzelem. Z. Kom
binált (Háda Ferencváros, Tit
kos Hungária, Héjas III. kér.). 
3. Sabaria (Kovács 11., Belkó, 
Vámos). 4. Bocskai ( Teleki, 
Moóré, Markos).
A III. kér. győzelme  ̂ annál 

szebb, mert B irit válH.rülés hát
ráltatta képességei kifejtésében.

Más sportág
Ebéd után a teniszviadallal pár

huzamosan az egyik sarokban kü
lön csoport szervezkedett Háda, 
Titkos, Markos, Teleki, Héjas és 
Werner részvételével. Aki a tenisz
ben éppen soron volt, annak a he
lyét tartalék foglalta el, tény, hogy 
a küzdelem fél 6-ig szünet né.kül 
folyt, mindaddig, amíg Mutters ne
vében értünk nem jöttek. Ja, hogy 
milyen téren folyt a küzdelem? Ha 
eddig még nem találták volna ki, 
ramsli folyt, szelíd alapon, kötött 
hasszávai és váltakozó szerencsé
vel

Ormos v a g y  tánc ?
Este 6 órára tűzték ki a banket

tet Hága iegilőke'öbb éttermében, 
a Restaurant Twee Steden Palack
ban. A  csapatot először a földszinti 
éterembe vezették, ahol félkörben 
22 szék várta a társaságot s Cír- 
jh&st szolgáltak fel. Mutters űr fel
érésére egy román zenesar pom- 
Pűs magyar nótákat játszott, a szü
z e k b e n  pedig B in  vezénylete 
i l l e t t  a fiúk énekelte* magyar 
nótákat.

. Közben a játékosok sorai egyre 
ritkultak s csak később derült ki, 
hogy a fiúkat ifjú i szivük a palota 
csodás szépségű táncterme felé

p urcm) ** 
6d >k, pft, 

minden éle
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vonzotta, ahol Hága előkelősége: 
éppen frakkos-szmokingos tánc
estélyt rendeztek. Tánco.ni szeret
tek volna, de hiányzott a frakk, 
meg a szmoking is és kénytelen- 
kelletlen vissza kellett térniük az 
ürmös mellé, amibe azért valahogy 
bele lehet törődni

Mutters feSkőszemtőfe
Fél 7 órakor átvezették a társa

ságot egy elsőemeleti terembe, ahol 
roskadásig megrakott T-a'akú asz
tal körül ültettek le. Mutters ült az 
asztalfőn, oldalán a „Csikók”  ve
zetői, a hosszú asztal két oldalán 
ültek a játékosok.

A „Svéd Előétel”  után Mutters 
pezsgővel telt pohárral a kezében 
szólásra emelkedett s beszédében

Szerdáit a m érkőzés
e ott

többek közt a kővetkezőket 
mondta:

—  Nagyon boldognak érzem ma
gam, hogy számos külföldi csapat 
meghívása után meghívhattam a. 
magyar futball képviselőit is, hogy 
Hollandia sportszerető közönsége 
őket is megismerhesse. Nagyon 
szeretem magyar sportbarátaimat 
és szívből remélem., hogy a jövőben 
gyakran lesz szerencséje hozzájuk 
Hollandiának.

A magyar sporttársadalomnak 
legjobb kívánságait nyilvánította, 
további sikereket, kellemes hollan
diai , időtöltést kívánt s a magyar 
futball üdvére emelte poharát.

Csányi válásra
A Csikók vezetője, Csányi dr. 

ugyancsak németnyelvű beszédben 
válaszolt. Jó hosszan. Megköszönte 
Mutters szép szavait, a rendkívül 
szívélyes fogadtatást és a hollan
dok részéről lépten-nyomon tapasz
talható őszinte barátságot. Majd 
így folytatta:

—  Sehol ilyen sportszerűen vi
selkedő közönséggel még nem talál
koztam. Boldog Hollandia, hogy 
ennyi sportrajongója van, akik 
am,ellett az ellenfél jő,tékát is érté
kelni tudják. Kívánom-, hogy a hol
land— magyar sportbarátság men
tői jobban megszilárduljon, mert 
meg vagyok győződve, hogy ez a 
barátság a sport javát fogja  szol
gálni Hollandiában és Magyaror
szágon is.

A holland futball virágzására és 
Muttersre emelte poharát, miköz
ben a fiúk háromszoros éfjent ki
áltottak. A szertartások a „F ecs
kék” , illetve az MLSz jelvényeinek 
kölcsönös ajándékozásával fejeződ
tek be.

Bankettől lefekvésig
A fiúk csodálkoztak, hogy a va

csora befejezése újabb helyválto
zást követel meg: Visszamentünk a 
földszintre, ott ittuk meg a fekete
kávét. 10 óra felé járt az idő, am i
kor elhagytuk a Twee Steden Pa- 
lace-1, elbúcsúzva Mutterétől és 
két társától. Négyes sorba állt a 
társaság e Titkos vezetésével, vi
szont Markos kurjongatásaival kí
sérve, jó  háromnegyedórás sétát 
vágtunk ki Hága külvárosi utcáin 
Az erős iram csakhamar áldóztot 
követelt —  Csányi dr. szemé
lyében, aki leszakadt, a többiek 
azonban, vezetők és játékosok egy
aránt, állták az iramot s jó hangu
latban érkeztek vissza a szállóba, 
ahol egyesek még folytatták a fél- 
benhagyott szórakozásokat, mások 
azonban rögtön aludni tértek s e 
sorok írója megkezdhette masszőri 
tevékenységét, amely fél 3-kor ért 
véget Biri szobájában.

A szerdai műsor első száma a
futbailcipök szemléje volt. Meg
vizsgáltam a stoplíkat, pótoltam a 
hiányokat. Itt említem meg, hogy 
Titkos egész jól járt azzal, hogy 
Pestről olyan hirtelen kellett el
utaznia. Nem tudott cipőt hozni 
magával, mire itt vettünk neki egy 
pár remekbe készült angol futball- 
cipőt.

Tíz óra felé keltek a fiúk és úgy
2 óra felé lumentank villa
moson Scltcyeningenhe, ahol 
mindenki őszintén gyönyörkö
dött a tengerpart téli szépsé

geiben.
A délután a pihenésé volt, kora 
este újra megmasszíroztam a fiú
kat és fél 8-kor taxikon kiautóz
tunk a VUC pályájára. Herczog 
Edvin szép szavakkal küldte ki a 
fiúkat a pályára, ahol hatalmas 
tapsorkán fogadta őket. Akkor fo
kozódott azonban ez istenigazában, 
amikor a fiúk félkörben felállva az 
olimpiai karfelemeiSssel üdvözölték 
a 12.000 főnyi közönséget.

A holland csapat pályáraléptét is 
hatalmas taps fogadta. Majd elő
került Boclcmann bíró is, aki már 
e'őzőlsg látogatást tett a magyar 
öltözőben és bemutatkozott a Csi
kók vezetőségének. Ugyanakkor 
annak a reményének is kifejezést 
adott, hogy vezethet majd egyszer 
mérkőzést a nagy magyar váloga
tott csapatnak is.

6

sem értő hordároknak. Hamar fel
csomagoltam őket és vittem a he
lyes pályaudvarra.

A búcsú
Mutters kijött a pályaudvarra is 

és a magyar expedíció minden tag
jától külön-küiön búcsúzott el. Kü
lönösen Biritől búcsúzott melegen. 
Kiderült, hogy ezt a mókás fiút 
szerette meg legjobban. Biri azzal 
hálálta meg a szeretetet, hogy ami
kor már fenn volt a vasúti kocsi
ban az egész társaság, dörgő han
gon vezényelt háromszoros élj ént 
Mutterének és csekélységemnek, 
aki minden igyekezetemmel azon 
voltam, hogy a fiúk jól érezzék 
magukat itt Hollandiában.

Mikor megindult a vonat, meg
hatódva intettünk búcsúi a derék 
fiúknak. . .

Elm entek. . .
A szállóban még elintéztem né

hány dolgot, majd magam is vo
natra ültem és hazautaztam Eind- 
hovenbe. Az úton volt időm végig
gondolni az elmúlt szép napokon 
Mondhatom, hogy

még soha ennyi örömöm nem
volt futballcsapat társaságá

ban.
Nyugodt lelkiismerettel mondha
tom, hogy az egymással való ba- 
rátkozásnak, az érintkezés kedves, 
meleg, benső tónusának, a tökéletes 
harmóniának ilyen példáját még 
sohasem láttam. Mindenkor az az 
érzésem volt, hogy egy családba 
toppantam. Éppen azért kettős az 
örömöm, hogy a csapat az apró 
hibákat leszámítva, mind a két 
napon nagyszerűen játszott. Annál 
nagyobb volt az örömöm, mert hi
szen nagyon sokat fáradoztam 
azon, hogy a hollandokat rávegyem 
a Csikók meghívására.

Egy bizonyos:
a Csikók rengeteg új barátot
szereztek a magyar futball- 

nak
és nagy sikerrel egyengették a 
magyar csapatok útját Hollandiá
ban.

Remélem, nemsokára újra lesz 
szerencsénk magyar csapatokhoz.

Én már nagyon várom őket
K. I.

U fi mérkőzések, 
amelyek soron 
következnek

Január 4.:
Patras: Somogy—P válogatott. 

Január 6.:
Pádua: Szeged FC—AO Padova, 
Stuttgart: Profiválogatott—Délné

met válogatott.
Bergamo: Kispest—FO Bergamo. 
Pyrgos: Somogy—Hereales.
Nimes: Budai „H“—Nimesi kerül.

válogatott.
Fultla: Ferencváros—Borussia FC

04.
Január 9.:

Pár Is: Budai „11“—Club Francai*.
Nantes: Kék csillagok—Nantes. 
Berlin: Újpest—Tenni* Borussia.

Január 10.:
Mannheim (?): Profiválogatott—

Mannheim vál.
Kassel: Ferencváros—Kasseler Su

03.
Berlin: TJjpest-BSV „92“ .
Rennes: Budai „11“—Stade Reti

náig.
Bécs: Sabaria—WAC (I).
Dorient: Kék csillagok—FC Dorient, 
Vcenza: Szeged FC—US Vicenzs. 
tJanuár 10. és 17. között a „ Kék

csillagok“

Drezda:
Rennes:

Franciaországban
nak.l

Január 17.:

iátsza-

Kék
Kék

csillagok—DSC. 
csillagok—Stade Re-

.Tanuár SS.:
Nimes: Kék csillagok—SC Nimes. 

Január 24.:
Marseille: Kék csillagok—OHm-

pique Marseille.
Január SS.:

Nizza: Kék csillagok—SC Nicc. 
Február 7.:

Kairó: Magyar profi vál.—Kairó. 
Február 9, 12, 14.:

Magyár profivál. Egyiptomban. 
Február 19.:

Kairó: Magyarország vál.—Egyip* 
tóm vál. Biró: Barlassina (Olaszor
szág).

Franciaország

A m érkőzés után
A mérkőzés diadalmas történetét 

már ismerik a Nemzeti Sport ol
vasói. Csak annyit teszek hozzá, 
hogy Titkos inhúzódást kapott 
jobbcombjában, ezért korábban is 
lefeküdt, mint a többiek. Rúgást 
kapott még Háda is, akinek comb
ján véraláfutásos nyomok mutat
ják a rúgás helyét. A játék 10. 
percében Markos is megsérült, aki 
valamivel a bokája fölé kapott rú
gást a hosszúlábú Leliefeldtől. 
Már a szünetben megdagadt a rú
gás helye, ez erősen akadályozta 
képességeinek kifejtésében.

Csütörtökön azonban már az
összes sérültek lényegesen 

jobban voltak.
Pár napon belül nyomtalanul el
tűnnek a bajok.

Csütörtökön délelőtt felkereste a 
magyar csapatot Mutters, akinek 
Csányi dr. ünnepélyes szavak kísé
retében átnyújtotta az MLSz pom
pás bronzérmét. Régen láttam 
ennyire meghatottnak embert, 
mint ahogyan Mutterst meghatotta 
az MLSz ajándéka. Alig tudott kö
szönetét mondani és utána folyton 
ismételgette, hogy addig nem nyug
szik, amíg el nem jut Budapestre.

A játékosok rossz 
pályaudvarra m ennek

A Csikók vezetői még a magyar 
követségen tisztelegtek, majd ebéd 
következett, és utána kiautóztak a 
pályaudvarra.

Majdnem baj lett az elindu
lásnál.

Hágában ugyanis két pályaudvar 
van és mi, vezetők, csak a Staate- 
Spoor állomáson vettük észre, hogy 
a játékosok nincsenek ott. Mind
járt sejtettem, hogy mi történhe
tett. Autóba vágtam magam és pár 
perc múlva a Hollandeche Spoor 
pályaudvaron fedeztem fel a fiú 
kat, amint nagyban igyekeztek ma
gyarázni a beszédükből egy szót

A Kék Csillagok csak két egyesü
letből állíthatják össze csapatukat.
Az MLSz elnöksége a múlt szerdai 
ülésén kimondta, hogy csak két 
egyesületből lehet csapatot össze
kombinálni. Ilyenformán elesik az a 
terv, hogy a Kék Csillagok három 
egyesületből, a III. kér. FC-ből. Sa- 
bariából és Bocskaiból állítják össze 
a túracsapatukat. A fenti határozat 
csak egyesületekre vonatkozik. A 
Csikókra és az alszövetségi komb’nál- 
takra természetesen nem. Ezzel kap
csolatban közöljük azt, hogy Ujoest 
nem adja Avart kölcsön a Kék Csil
lagoknak, még egy mérkőzésre sem.

Becsben — eső’. Mint bécsi munka
társunk telefonálja, Bécs vasárnapi 
futballsportja az esős, kedvezőtlen 
idő miatt teljesen eseményte'en volt. 
A kitűzött néhány mérkőzést elha
lasztották.

Star
2:2.

Párisi bajnokság: Red
Olympique— Club Franeais 
CA Paris— US Suisse 5:1. Racing 
Club— CA XIV, 2:1. Stade Fran- 
cais— CAS Generaux 2:0.

Páris: VfL Neckarau— Club
Franeais 5:1.

Marseille: Olympique— Karls-
ruher FV 2:0.

Lyon: Válogatott— FC Hanau 
3:3.
* w vh*#*v»w w * » w * R * 8*w

Sok lesz ?

ben
Hallottad? A Csikók Mannheim- 
is játszanak}

— Komolyanf Nem gondolod, 
kicsit elgaloppozzák magukatt

hogy

F otografálók !

Megjelent az új árjegyzék!
Kér'e ingyen 
bérmentve
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Saját tvdósítónktól

Décember közepe óta rójják 
csapataink Európa országűtját, 
általában váltakozó sikerrel, egész
ben véve azonban figyelemreméltó 
eredményekkel, mindenesetre lé
nyegesen szerencsésebben, mint az 
utóbbi évek téli túrái során. A 
szerkesztőségi asztalra kerülő ide
gen lapok között tallózva olvastuk 
az alábbi kritikákat, tudósításo
kat, itt adjuk azokat csokorba 
gyűjtve. Van bennük sok dicséret, 
de sok olyan megjegyzés is, amit 
jó megjegyeznünk, mert okulha
tunk belőlük.

4  m ü n c h e n i
N e u e s ie r
N a c h r ic h te n

a Hungária újévi győzelme kap
csán, amit a müncheni Wacker el
leti aratott 5:3 arányban, így ír: 

„A magyarok általában jó- 
növékű, atlétaalakú játékosok, akik 
azonban mintha nem vették volna 
elég komolyan a játékot. Hiányzott 
náluk a helyes felfogású harci-, 
szellem.

Híres
Egészen kivételes képességű já

tékos a Hungáriában Híres a hal
szélen. Wieserre emlékeztető be- 

, adásai és lövései a mérkőzés fény
pontjai voltak. Komoly klasszist 
jelent a csatársor másik szélén 
Haraszti is. Nagyszerűen játszott 
még Kompóti középfedezet, aki 
minden felesleges futkározás nél
kül is mindig ott volt, ahol a 

■ labda járt. A védelem gyenge, eb
ben is leggyengébb pont Nagy.”

len és elveszettnek elkönyvelt mér
kőzést kiegyenlíteni.

Mi volt az oka a helyzet ily 
valószínűtlen felborulásának? Azt 
lehet mondani, hogy tökéletes ka
rácsonyi stílusban játszottak a 
csapatok, közömbösséggel, ami az 
ilyenfajta játékokat jellemzi. Pe
dig mintha már láttuk volna, 
hogy egykor hogyan égett a föld 
a játékosok talpai alatt, amikor 
Újpest és az Ambrosiana a Kö■ 
zépeurópai Kupáért játszott!

Most bizony egészen más kondí
cióban voltak a játékosok, azon
felül hiányzott az Ambrosianá- 
ban Meazza, Viani és Allemandi. 
(Most jön a csapat részeinek dí 
csérete, megállapítva, hogy a fel
soroltak nagyon jól játszottak.) 
Bizonyos, hogy Aknai pár hibája 
nélkül — akire bizony nem lehe
tett ráismerni a Középeurópai 
Kupa óta —■ az Ambrosiana nem 
szerezhetett volna ekkora előnyt a 
játék első felében. Ennek ellenére 
is Újpest csak a saját árnyékának 
látszott.

Ezzel szemben az Ambrosiana 
fordulás után leeresztette vitor
láit, gondolt talán a bajnoki mér
kőzésre, amely két nap múlva vá
rakozott rá.”

L 'E c f s c  á c s  
S p c r í s

Kispest marseillei győzelméről, 
amit 1:0 arányban az ottani 
Olympique el’en aratott, a követ
kező rövid tudósításban számolt be: 

„A  kemény játék mérkőzése. 
Igazi bajnoki jellegű knzdűem, 
amelynek során a vendégek —  
csupa nagyszerű atléta —  kiváló 
technikai felkészültségről tettek 
tanúságot, A védelem nagyszerű, 
a csatársor azonban gólképtelen.”

A K i c k e r

A r á m a !
41 L it to H a te

az Újpest— Ambrosiana 4:4-es
mérkőzésről írott beszámolójában 
nyilvánvaló módon kiütközik a 
bosszúság, ami emberileg érthető 

' is egy 4:0-ról döntetlenné válto
zott mérkőzésnél.

,Jj.Atott már valaki ilyen furcsa 
. mérkőzést? Az első félidő három 

góllal záródott a vendégek zérójá
val szemben, sőt a második félidő 
első negyedórájában megjött egy 
negyedik is s a végén az Ambro- 
siana A: A arányban döntetlenül 
végezte a mérkőzést, sőt még an- 

' mk a veszélynek is ki volt téve, 
hogy az Újpest győzhet.

A Zl. perctől a negyvenedikig 
négy gólt lőttek az újpestiek és 
ezzel képesek voltak a már bizo
nyára az ő számukra is remény te-

a Ferencváros saarbrückeni győ
zelme és maPTihe’mi veresébe kap
csán a következő címet adja be
számolójának: ,.A magyarok penge
vezetése is jó.”  Előzőleg ugyanis 
áradozó szavakban em1 ék ezik meg 
a lap a bécsi csapatok diadalmas 
németországi szerepléséről:

A Ferencváros 6 :l-es  saar
brückeni győzelme nyomán a kö
vetkezők olvashatók a Kicker tudó
sításában :

„Am i a legnagyobb örömet kel
te tte : a magyarok csodálatos össz- 
játéka. Eddig még nem láttunk 
Saarbrückenbén olyan csapatot, 
amely ennyire zárt egység lett 
volna,, mint a Ferencváros. Nem is 
járt még nálunk csapat, amelyik
ben minden egyes játékos olyan 
önzetlenül játszott volna, mint a 
magyar profik együttesében. Mint
hogy pedig a Ferencváros minden 
játékosa feltétlenül ura a futball 
technikájának, így a nézők olyan 
kombinációs játékot láthattak, 
amiben nem volt hiba. Éppen ezért

a mérkőzés nagy élménye marad 
annak a hétezer embernek, aki 
végignézte azt.”

Majd felsorolja a tudósítás a 
csapat tagjait, akikről megjegyzi, 
hegy a saarbrückeni fiatalság 
máris hőseivé avatta őket.

„Egy-két játékost azért ki kell 
emelnünk az együttesből: Takács 
/., az a jól megtermett, ezer csatá
ban kipróbált öreg harcos úgy fu 
tott a saarbrückeni csatárok elé, 
mint valami fiatal sprinter, hogy 
elcsípje előlük a labdát. Erőteljes, 
férfias védőjáték ez, amilyennek 
lennie kell, amilyent szívesen lá
tunk mindig. A fedezeisqrban kü
lönösen Lázár tűnt fel. Különösen 
magas iskolájú technikája irányí
totta rá a figyelmet. A csapat leg
értékesebb játékosának mégis Sá
ros it kell tartanunk, akinek közre
működése nélkül az egész csapat 
pompás ősszjátéka el sem képzel
hető. A  csatárok közül a szélsők 
brillíroztak leginkább. Amikor 
Táncos a jobbszclen elindult, már 
nem volt előtte akadály. Ugyanígy

Kohut
futott el fürge lábaival Kohut ellen
feleitől. .Takács II. arra volt ki
szemelve, hogy a gólokat rúgja, ö 
volt mindig a legkedvezőbb hely
zetben.

A saarwettingeni Urnau kifogás
talanul vezette az abszolút fair 
mérkőzést.”

A mannheimi 2:3-as vereségről 
így ír a Kicker:

—  Nem ez az első eset, amikor 
egy erős mannheimi kombinált vá
ratlan vereséget tudott mérni hí
res ellenfelére. Emlékezzünk .csak 
vissza arra a gigantikus küzde
lemre, amikor a bécsi Vienna már 
biztos győzelemre állva mégiscsak 
egyetlen vereségét volt kénytelen 
Mannheimben zsebrevágni. . .

—  Először jött tízperces oktató
játék, brüliáns futball tűzijáték, 
legjobb futballakrobatika, mert a 
budapesti profik igazán a legjob
bat nyújtották és a 10.000 néző 
egészen tisztában v o l t : azzal, hogy 
itt a budapestiek győznek. És ami
kor az első negyedóra elteltével a

Spor'énne*, o!a> etisl és 
HObroUerlCBeVemánc- 

' iesolcsőbban Morzsányinál Budapes 
!T. let., 
EsIU-ÚI 5.

felülmúlhatatlan Sár Ősi, a közép- 
fedezet, pontos passzt adott előre 
jobbösszekötöjének, ez pedig 
ugyanolyan pontos fejpasszt a bal- 
összekötőnek és Toldi éles lövése 
biztosan ült a sarokhálóban, akkor 
szinte egy kéz sem verődött össze 
lappra, annyira magától értetődő 
volt az egész akció. Lassan azon
ban magukra találtak a háziak is, 
közben meg is szokta egyik játékos 
a másikat és így lassan előlépett a 
mannheimi tizenegy szerény véde
kező szerepéből. Közben azonban 
persze a vendégek voltak az urak a 
pályám. A fedezetsor pompás adó 
gatásai állandóan újabb támadási 
alkalmakat nyújtottak a csatársor 
számára.

A  tudósítás további során leírja 
hogy miként talált teljesen magára 
a mannheimi válogatott, miként 
kezdte utánozni a II. félidőben a 
magyar csapatot, amely végül is a 
Védelembe Szorult vissza. A mami 
heimi halfsor nagyszerűen operált,

passzaival játszottak, hanem a 
tértnyerő meredek elöreadások és 
az elegáns passzlabdák keveréké
ből álló stílust mutatták be.

Ha ebből a nemzetközi nevek
ben gazdag csapatból néhányat 
még külön kiemelünk, akkor ez 
mutatja, hogy az utóbbi években 
milyen magasra emelkedett a já
téknívó Budapesten. Nem mon
dunk, sokat, ha megállapítjuk, hogy 
az új csillag, a IS éves Sár ősi,

ebben a félidőben, a magyar csa
pat pedig fáradt benyomást keltett.

A  kritika így szól:
—  A vendégek kétségkívül lebe 

csülték ellenfelüket, különben job
ban kihasználták volna a kezdetben 
kínálkozó gólszerző alkalmakat. 
Technilca dolgában persze a ferenc
városi fiúk magasan a mieink fö 
lött állnak, a revánsmérkőzést 
biztosan gneg is nyernék, a mann
heimi csapat azonban így is nagy 
figyelmet érdeméi.

—  A vendégek csapatában három
ember rrvagaslott k i: Takács I. a
védelemben rendkívül erős, lapos, 
felszabadító rúgásaival, Sárósi kö
zépfedezet, aki mindig a kellő pil
lanatban van a helyén és Táncos 
jobbszélsö remek lefutásaival és be
adásaival. A z állagon felül mozgott 
Laky jobbfedezet is, a többiek 
fényes teljesítménnyel szolgáltak, 
ami hivatásos játékosoknál már 
magától értetődő dolog.

—  Az oggersheimi Fritz, mint 
bíró, mindig a helyes pillanatban 
avatkozott be, de nem tűnt fel, 
ami éppen a jó bíró sajátsága.

A s tu t tg a r t i  
S p o r t b e n c h t

a következőket Írja a Ferencváros 
8:3-as esslingeni győzelme alkal
mából:

„Ha visszagondolunk ennek a 
pompás futballdemonstrációnak 
másfél órájára, aminek szemtanúi 
lehettünk a sirnaui mezőn, akkor 
meg keli állapítanunk, hogy amit, 
a majdnem Teljes ferencvárosi csa
pat bemutatott, az a legjobb fut- 
ballnák számít, amit Stuttgartban 
valaha láttunk hivatásos futballis
táktól. Bár a magyarok nem adtak 
ki magukból mindent, tudásuk 
minden regiszterét megszólaltatták, 
ez pedig nemcsak mesés mezőny
játékból áll, hanem olyan erősségű 
kapura lövésekből, amik felénk a 
ritkaságok közé tartozna!:. Eleinte 
óvatosan játszottak a vendégek, 
mert a csúszós talajon nem akar
ták magukat sérüléseknek kitenni. 
A magyarok nem a Vienna rövid

Magyarország válogatott közép
fedezete egyszerűen mesés (ein- 
fach fabelhaft) v o lt"

Téii unoSom
Kávéházi jelenet

FEKETE (nézegeti a keresztrejt
vény c, azután álmosan kérdezi): Fe- 
nér ur, nem tudjál. . .  Huszonkilenc 
betű . . .  Közmondás.

FEHÉR (érdeklődik): Hány betű
van meg belőle?

FEKETE: Kgy se! Akkor könnyű 
lenne m egfejteni!... Szóval, nem 
tudja. . .  Lássuk a másik sarkot, . ,  
(ásít)-., jaj, de unalmas...

FEHÉR (sajnálja): Hát miért nem 
hágj ja abba ?

FEKETE: Mit csináljak vasárnap 
délután? Otthon nézzem, hogyan 
bridzsel a feleségem? Inkább be
ülök a kávóbázba keresztrejtvényt 
fejteni !

FEHÉR: Miért nem megy meccs
re? Magát még alig láttam itt va
sárnap !

FEKETE (összecsapja kezét): Fehér- 
kém, hogy maga milyon ánafálbéta 
a sportban! Hiszen vége már a 
meccseknek! Holtszezon van, bará
tom, holtszezón !

FEHÉR: Holszozóní
FEKETE: De mennyire! Egyene

sen örülök ennek. Nem kell már 
szurkolni. . .  Csapatom ugyan most 
túrán van, de ez egyáltalában nem 
fontos. Kikkel játszanak?! Egészen 
link csapatokkal. Nem számít az 
eredmény. (Sóhajt) Hanem azok a 
rossz külföldi bírók! . . .

FEHÉR: Kikaptak karácsonykor?
A maga csapata?

FEKETE (legyint): Mondom, hogy 
nem számit. Csöppet sem érdekelnék 
a túraeredmények . . .  Legyen szives, 
mondja meg, hogy hány óra van.

FEHÉR: Fél hat lesz tíz perc
múlva.

FEKETE (gyorsan felugrik): Hü,
akkor rohanok telefonálni 1

FEHÉR.: Kinek?
FEKETE: (vUszakiabál): Megkér-

dezni a németországi eredményt!

Ném etország
Németországban, kiFönösen a nyu

gati részekben uralkodó kedvezőtlen 
időjárás miatt, a mérkőzések legna
gyobb része elmaradt és például Ber
linben csak egy mérkőzés volt. Szá
mos megkezdett mérkőzést a beállott 
havazás és esőzés miatt hamarább 
keFett befelezni.

Berlin: Wedding—Blau Weiss 1:1. 
Pomeran:a: VfL Stettin—Rasen-

f  reun de 3:3.
Délncmetország: Bajnoki döntök:

Spvgg Fürül—VfB Stuttgart 8:0,
IFC Nümberg—FV 04 Rastatt 5:0.

Egyéb: Phönix Karlsruhe—FC
Reijifelden 2:1._

Serlegmérkőzések: Jahn Regens-
burg— Schweinfurth 1:0. SV Saarbrü- 
cken—Mannheim 2:0.

Délkeíetnémetország: VfB Glei-
witz—Rat;bor 0:2.

Középnémetország: Dresdner SC— 
VfR Dresden 6:1, Sportfreunde Har- 
tau—Chemríitzer BC 5:8. 

Északnémeúország: Hamburger SV 
Altona 93 8:\1* Holstein Kiél—Ein- 

tracht Flemsbufg 9:1.
Nyugatnémetország; Alemannia 

Aachen—Stolberg 3T2. Preussen Gred- 
feld—Duisburg 4:0. Gflsenkírchen 07 

Schalke 96 3:1.

Vívófe'szereléseX teg- 
ohban és lego.c^óboan
dacher Rezső és Tana cégnél,

Budapest, IV, Váci-utca 28. Tel. \A 861-47
...........................................>. TeI.: t}.., 297-04

líCtei túéran-w:
és VI., Podtttaeicz y-utca 45. 
szerezhette be. Arje yzék
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Nincs várakozási 
átigazolásnál, azonnal 
játszhat mindenki

M indig lehet tanulni
avagy

M i is az a fúzió a kísegyesü- 
le féknél

— Saját tudósítónktól —

örülni aaért nem kell. Az esetiegres 
ijedelemre sincsen ok, mert az.' át
igazolási szabály nem változott. Csu
pán annyi az egész, hogy itt is áll 
a tétel: „azért van a szabály, hogy 
legyen mit kijátszóin!"

A BLASz-börzéa Keller Elemér, a 
KAOE intézője éikiálja magát:

— Csapatot keresek!
— Elilondnak néz bennünket — ne

vetve mondjak többen.
— Kinek van jniuze ilyenkor barát

ságos mérkőzésre!
— Xem is játszani gondolom 

mondja Keller intéző nagy komoly
sággal —, fúzió céljából.

Ez már más. Érdeklődők fonják 
körül. Amikor Keller csak úgy mel
lesleg megjegyzi, hogy

most jött éppen a suszter
tól, ahol egy garnitúra cipőt 
rendelt. hamarosan több 

ajánlkozó is akadt.
■Kittet is ne lenne kedve beolvadni 
oda. ahol áj cipők vannak!

Keller Elemér mindenkivel tár
gyal. Megbeszéli az időpontot, ami 
kor az esetleges egyesülést véglege 
sert megtárgyalhatják. Majd magja- 
rázólag hozzám fordul:

— Kérem, ez így van manapság 
Csapatom az utóbbi időben gyengéit 
szerepelt. Tavaszra sincs fényes ki
látásunk. Pláne, hogy az együttes 
kát erőssége: Lassingleitner és Gröb

Sürgős segítség kell, csak egy 
jó fúzió menthet meg ben

nünket.
Akikkel tárgyaltam, mindenütt van 
egy-két jó erő. Az átigazolást bevár 
ni (egy év) nagy idő. Fúzió esetén 
pedig azonnal, játszhatnak.

— Mi történik a többi játékossal 
— vetem közbe —, ha csak egy-két 
embert tud használni!

— Játszanak a második csapatok-
bán. Különben is ez a fúzió mm az 
első- Talán rekordot is állítottunk 
fel ezen a téren. Bevált dolog. Fúzió- 
naltunk az ATÉ-vaí, ahonnan Far
kas kellett. Az 1TB beolvadásával 
hendemnayert és lloszipaleket nyer
tük. A IX. kér. SC-ből Csörgő és 
Lassingleitner került ezen a módon 
hozzánk. Az FTE-vel Ampfer, Pisa) 
és Fényes volt a nyereségünk. A 
V ili. kér. 1TC Nyárit,, míg a Sas 
FC Rudniczkit hozta. De e.őfordult 
már, hogy valahol egy kiváló ve
zetőembert láttunk, hát az ö kedvé
ért is megcsináltuk a fúziót. így 
került hozzánk Kandi, a MI DL
ügyes funkcionáriusa, is,

Búesúzásná! még hozzáteszi:
—- Azért ne gondolja azt, hogy a 

játékosneveléssel nem törődünk. Ki
tűnő ifjúsági gárdánk van, két csa
patra va o is, de hát azok a nagy 
1.-be nxég fiatalok!

K. L.megválik tőlünk.

A regig®  ' i  is e v e  z á s  m iéit
e g y  c so p o rtb a n  f u t o t t á k  
a  10 .000  m é te r t

Legbos& zeifü  távon i s
Wit®
a  torm ábsm  Séwő

o r  s  k á xó n  k
— Baját tudósítónktól —

Hosszú idő után 
végre fehér vasár
napra ébredtünk.
A hó — ha szűkö
sen is — vidáman 
szitáit s szép friss 
fehéren maradt 
meg a reggeli hi
degben. Aki erre a 
télre a sídeszkák

kal jegyezte el magát, az megvál
tásként üdvözölte a havat. A hosszú 
korcsolyának azonban ellensége a 
hó. Pláne, ha 10.000 métert kel! 
leróni a jégen!

A  reggeli gyorskorcsolyázó ver
seny megkezdése előtt úgy látszott, 
hogy a havazás tartós és erős ma
rad. De ekkor —  ha az első pár 
még jó  jégen is futja le a távot — 
a második, harmadik és még in
kább a negyedik pár már bokáig 
gázolhat a hótakaróban. Ezért 
aztán a versenybizottság úgy dön
tött, hogy a páronkénti verseny 
helyett egy csoportban —- ,»rudli- 
bán” futtatja  le a távot.

Az indító lövésére rövid helyez
kedés -után Erdélyi, Sógor, Híd- 
végiig, Kimmerling, Vita, Vida, 
Wintner, Belházy, Mosánszky, Bi
harig sorrendben vág neki a 33 
körnek a fekete társaság. Erdélyi 
vezet két kört, aztán átmenetileg 
Hidvéghy kerül az élre, de Erdélyi 
visszaveszi a vezetést és méla 
iramot diktál. Három perc körül 
van az 1500 id e je . . .  A tempó nem 
gyorsul, sőt még lassabb lesz. Akik 
hátúi vannak s belelendülnek a 
szélfogó vezetők mögött a futásba, 
inkább felállnak 9 úgy lassítanak 
te; de az élre — utat fúrni a leve
gőbe — senki sem vállalkozik. Er- 
délyi megy hát tovább. Nem ker

getik, hát nem siet.
A zsűri mérgelődik a iassúsági 

verseny miatt s Levitzky Károly 
dr. szakosztályi előadó szócsövön 
keresztül kiált bele rudliba:

— Aki nem vezet legalább két 
körben, nem nyerheti meg a ver
senyt!

Erre Sógor Hidvéghyvel a nyo 
mában azonnal sprintbe vág. E r
délyi későn veszi észre a támadást 
s már hiába erősít, Sógorék el
húznak mellette Sógor levezeti a 
köteles két kört, aztán újra 
Erdélyit hagyja előre menni. Most 
Erdélyi növeli az iramot, Sógor

Aktuái s sporSújdonság ! 
Most jelent meg!

D É V Á N  IS T V Á N :

A S ÍE L É S
A B C -JE
Arató Gyula festőművész 

95 rajzával.

Kapható a Stádium Saitóváüaiat Rt. 
kanyvkiadó-osztályátian
Vf.t Rózsa-utca 06

és trenden könyvkereskedésben

m * * * * * *  m

m m m
követi és a két futó 15 méter eőny- 
re tesz szert, a csomó azonban 
ürgősen felzárkózik. 5000 méter

nél (10 perces idővel!) Érd,égi 
van az élen s szinte az egész tár
saság „áll” . (Lehajolva talán nem 
is lehet ilyen lassan m enni. . . )  
Ekkor Mosánszky és Belházy kí
vülről előre vág s éktelen vágta tág
ba kezd. Erdélyi megkísérli vissza
szerezni a vezetést, de aztán át
engedi az éllovasságot a két fiatal
nak. A helyzet most: Mosánszky, 
Belházy, Sógor, Hidvéghy, Wint
ner, Erdélyi, Kimmerling, Vita, 
Vida, Bihary. Az ire 1 élénkebb.

Vita Andor
mint a táv első 'elében volt, a cso
port nyugalmát azonban egy ideig 
nem zavarja semmi „robbantási" 
kísérlet. 6500 méter után Belházy 
frissen előre megy s két körön át 
nagyon húzza maga mögött a no 
zőnyf. Sógor belülről előzi Mo- 
sánszkyt és a második helyre sza
lad fel. Ekkor Mosánszky kiáll. 
Belházy mokányul vezet s a part
ról bekiáltják neki;

•—  Pucolj Csife, tied a virslii!
(Schick az. o- elnök ugyanis 

megint virstlidíjakat tűzött ld.)
8200 méternél a sorrend: Bel

házy, Sógor, Wíntner, Erdélyi, 
Kimmerling, Vita, Vida, Hidvéghy, 
Bihary. Még két kört futnak így, 
aztán Wintriér a célegyenesben ha
talmas sprintbe fog. Sógor elkap
ja a lendületet s szorosan nyomá
ban nyargal 10 . . .  15 . ,  20 mé
ter lesz a két futó előnye. (Bel
házy kiáll.) Aztán 30 méterrel sza
lad már elől Wintner Sógorral a 
hátában, mikor Vita két kőire! a 
cél előtt megnyitja a hajrát. Wint
ner a kétkörös vágtatástól nagyon 
ki van, Sógort engedné előre, de 
Sógor óvatos kapitalista, nem 
megy. Pedig ez a két éllovas vesz
te. Wintner nem tud újra erősí
teni s a friss lendülettel érkező 
Vita kedve szerint rohan el ■mel
lettük. A  második helyért Wintner 
Sógorral harcol s két méterrel meg 
is veri. Utánuk Kimmerling jön, 
majd Hidvéghy és Bihary. A többi 
feladta.

10.000 m.: 1. Vita 9:25.0, 2.
Wintner 19:27.2, 3. Sógor 19:27.5, 
4. Kimmerling 19:32.5, 5. Hid
véghy, 6. Bihary.

A verseny irama nem volt ko
moly s így az eredmény is alkal
matlan a komoly méltatásra. Ez a 
mezőny, ha nagyon akar, tud fél 
perccel jobb időt is kifutni. Vita 
bebizonyította, hogy ha végküz
delemre kerül a sor, akkor ver
hetetlen. Egvébként is jó. mint 
ahogy azt már két héttel előbb is 
megállapítottuk. A többiek nem 
akartak nagyon. Kérdés csak. hogy 
ha majd rákerül a sor, tudnak-e 
majd —  akarni. Reméljük, hogy 
igen.

Hatalmas sikert hozott] 
a MOKSz műkorcso

lyázó propagandaútfaj 
Miskolcon

— Saját tudósítónktól —
Vasárnap délelőtt és délután a

Miskolci KTE jégpályáján nagysi
kerű bemutató műkorcsolyázást tar
tott a korcsolyázó szövetség a BKE 
gárdájának részvételével. Szent 
Györgyi Imre, a MOKSz elnöke, Far
kas Ivor és Szállás Linót vezetése 
mellett az Európábajnők Orgonista 
—Szalag pár, a Gallé—Diliinger és 
a Tusék—Balázs kettős, Pataky Dé
nes, Kertész Ferenc, Szilassy Ná
dinké, Weinwurm Baba és Kertész 
Sári — mindannyian a BKE tagjai 
— szombat este érkeztek meg Mis
kolcra, ahol díszvacsorával fogadták 
őket a vendéglátók. Vasárnap dél
előtt, majd mintegy SOO főnyi közön
ség előtt délután került sorra a be
mutató korcsolyázás. A párosok kö
zül az Európabajnok pár mellett a 
Diliinger-kettőt is rengeteg tapsot 
kapott. Pataky ragyogó kürje, Ker
tész elegáns korcsolyázása szintén 
lelkes elismerést aratott, de kitűnő 
futást produkált a három lány is.

A közönség soraiban Hodobay pol
gármesterrel és Bánié alispánnal az 
élén a városi és megyei előkelőségek 
hosszú sora vonult fel. A fogadta
tásért és a kitünően karbantartott 
pályáért Vajda dr. egyesületi elnök 
és Radó igazgató érdemel dicséretet. 
A MOKSz a propagandaút létreho
zásával valóban komoly szolgálatot 
tett a műkorcsolyázósportnak,

A műkorcsolyázók vasárnap éjjel 
érkeztek vissza Budapestre.

Jeges esőben: 
BKE-MHC 1 :0

— Saját tudósítónktól —

A fél 11 órára tervezett mér~ 
kőzésből tréning lett, amit azon
ban csak háromnegyed 12-kor 
lehetett elkezdeni, A játékosok 
fele ugyanis vasárnap örömére 
(vagy szombat este emlékére) 
későn ébredt.

A tréningre így állt ki a két 
csapat:

BKE: Marx — Lator dr., Bar
na dr. — Rajnai, Jeney, Blaze- 
jovsky, csere: Ábel.

MHC: Kraroer —  Bethlen G.

RÉM-es vicc
— Hallottad! A Ferencváros Düs

seldorfban játszik!
Hű! Az RÉM-erős ellenfél! . . ,

gr., Bethlen I. gr. —  Margó, Ré- 
vay gr., Márffy, csere: Mészáros.

Gól csak egy esett, ezt azon
ban igen szép összjáték előzte 
meg. Blazejovsky Jeney passzá* 
yal megugrott, szépen visszaját
szott, s Jeney a vetődő kapus 
mellett beszúrta a korongot a 
hálóba.

A tréning egyhuzamban 45 
percig tartott, komoly játékról 
azonban alig lehetett szó, mert a 
jeges eső ráfagyott a jégre, s a 
korong többet . gurult, ugrált, 
pörgött a jégen, mint csúszott. 
Amellett a pályát természetes 
jégen állították fel, mely hamar 
íelpattogzoti.

Kétszer oyiziitl a OBIÉ a tátrai [M inta csapata remek p z e l-
jégMki iarnáa

Távirati jelentésünk

met araiéit
Távirati jelentésünk

Zürich, január 8.
X Grassboppers csapata a zürichi 

műjégpályán a Spengler Kupában 
győztes Oxford elJen mérkőzött. A 
játékból remek küzdelem után nagy 
meglepetésre a Grassboppér* csapa
ta került ki, melyben Minder Sán
dor is Játszott. Az eredmény 1:1 
(9:#, 1:9, 9:9) volt. (Oxford a Speng* 

• Berliner

A Miklós-fivérek, a László-fivérek 
és az FTC még egynéhány tagja fel- 
rándul Bécsbe, hogy a kanadai Otta
wa bécsi mérkőzését végignézze.

A német műkorcsolyázó bajnok
ságok eredménye. Férfi bajnok
ság: 1. Maier-Labergo Mün
chen, 2. Bayer. Női bajnokság: 
1. Michaelis Berlin, 2. Herber 
München. Flebbe nem indult. 
Herber 11 éves. Páros: Hempel— 
Weiss Berlin.

Németország nem vesz részt a téli 
olimpián. A német válogatott jég- 
hokkicsapat téli olimpiai kiküldetése 
anyagi okok miatt meghiúsult. A téli 
olimpia jéghokki tornáján ezek sze
rint tehát csak Kanada, az USA és 
Lengyelország válogatottja vesz 
részt. Tolongásról tehát nem igen 
lehet beszélni...

St. Moritzban aranyserlegért ját
szik több nemzetközi márkájú jég- 
hokkicsapat.. Eredmények: Racing 
Club de Francé—Cambridge 3:1 (3:0, 
0:0, 0:1), HC Milano—EHC St. Mo- 
ritz 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). A döntőben 
a Racing a Berliner SehC ellen mér
kőzik.

A  BBTE csapata tegnapelőtt 
este érkezett meg Ujtátrafüredre. 
ahol vasárnap belekapcsolódott az 
ottani jéghokkitorna küzdelmeibe 
Délelőtt és délután, összesen két 
mérkőzést játszott a budai csapat, 
s mind a kettőt megnyerte. Cso
portjában most még előbb a HC
Sparta ellen kell mérkőznie, aztán jier Kupa döntőjében 
az SK V isehranda!. Ha ezen a két ] SehC-t verte!) 
mérkőzésen is sikerrel állja meg a 
helyét a BBTE. úgy mint csoport- 
győztes a döntőbe jut. A két ellen
fél közül a Visehrad látszik erő-j 
sebbnek, mert hiszen 4 :0-ra verte; 
a Spartát,

A torna tegnapi eredményeiről \ 
alábbi jelentésünk számol be:

Űjtátrafüred, január 3.
A jéghokkitorna második napján j 

a BBTE két mérkőzést játszott le. \
Az ,elsőt az SK 'Züina (Zsolna,! 
ellen 8:0 (0 :0 , 8:0, 5 :0 ) arányban | 
nyarrték a budaiak, a másodikat, 
melyre'délután került sor, a Ma- 
gastátrai HC ellón 2 :0 (2:0, 0:0,
0 :0 ) arányban. A két mérkőzésenj 
egyaránt (Barcza és Háray tűnt ki 
a BBTE játékosai közül. Ebben a 
csoportban a CsSK Visehrad í :0  
(8 :0 , 0:0, l :0 ) -ra  verte a  HC\
Spartát. A csoport sorrendje je 
lenleg: 1. BBTE h p., 2. Visehrad 
2 p., 3. Magastátra 1 p., 4. Sparta 
1 p., 5. Zilina 0 p.

Az LTC Praha csoportjában ezek 
voltak az eredmények: LTC Praha 
— Br ürüli főiskolások 5 :0  (0:0,
2:0, 3 :0 ), Prágai főiskolások— Po
zsonyi Sí Klub 1:0 (0 :0 , 0:0, 1 :0 ). 
A sorrend: 1. LTC Praha 6 p„ 2. 
Brünni föisk. 2 p., 3. Prágai fo- 
isk. 2 p., 4. Pozsonyi SK 0 p.. 5. 
SK Postejow  O p.

A bécsi Pötzleim dorf csoportjá
ban: Pötzleinsdorfer SpV— LTC 
Püxen 5 :0  (3 :0 , 0:0, 2 :0 ). A sor
rend: 1. Pötzleindorf 2 p., 2. Pü-
sen 2 p., 3 Slovan 0 p., I. Poprad, 
0 p.

Hétfőn a BBTE első ellenfele a 
Sparta lesz. A  döntőre kedden, 
vagy szerdán kerül sor.

A katowicei jéghokki tornát vasár
nap fejezték be. Eredmények: Wie
ner EV—Lengyel A) válogatott 1:0 
(1:0, 0:0, 0:0), Brandensburger EV 
Lengyel B) válogatott 2:0 (1:0, 0:0, 
1:0).

Nincs még osztrák műkorcso
lyázó bajnoknő. Vasárnap olyan 
erős olvadás köszöntött Becsre, 
hogy az osztrák műkorcsolyázó 
bajnokságok szabadon választott 
gyakorlatait nem tarthatták meg. 
Alkalmasint hétfőn, vagy kedden 
fejezik be a bajnoki versenyt, 
mely a hölgyek közt az olimpiai 
kiküldetés sorsáról dönt Burger 
Fritzi és Holovsky Hilda között.

Ax FTC [éghokki cső- 
pata tegnap kétszer 

gyűrött
— Saját tudósítónktól —

Az FTC első csapata tegnap a 
MUE ellen játszott

FTC—MiiE 4:1 (1:9, 1:L l:«)
BLKE-pálya. Bíró: Weintegl 

FTC: Tímár — Souyey, Fenesy — 
Miklós I., Miklós II., Gergely, cse
re: Sárai, Bőgi, László IL 

MŰK: Varga — Pethös, J&givm
■ Kemény, Yogl, Borhy, csere: Sze

rem y.
Az első gólt Miklós 11. közeli lö

vése eredményezi. A második har
mad elején Jagiczo kiugrik s Tímár 
hibájából egyenlít. Bulibói a hátra- 
pattanó korongot Mikiét ÍJ. a sa
rokba teszi s ezzel újra az FTC 
vezet. Az utolsó harmadban Gergely 
átadásából Miklós I., majd szélről 
leadott lövésével megint Miklós /. 
eredményes. A MUE egy-két játé
kosa nem jelent meg a mérkőzésen 
s így a hazai csapat némileg meg
gyengültén állt ki.

Az FTC ezután meglátogatta az 
Erzsébetvárosi HC-t. mellyel kombi
nált csapata bemutató mérkőzést ví
vott. Az FTC 6:0 (2:0, 1:0, (rá) arány
ban győzött. Az EHC elhatározta, 
hogy belép a korcsolyázó szövetség
be. A fiatal egyesület ambiciózus 
tevénykedését örömmel üdvözöljük.

TENISZ
Perry megverte 

Borotrát
— Távirati jelentéi. •—

Paris, január 3.
Perry, aki szabadtéren már f  öltbe- 

kerekedett a „repülő baszkénak, 
most fédetlpdlyán fa legyőzte Bo
rát r át. A párisi karácsonyi verseny 
döntőjében Perry 3.ü, 7:5. 1:1, í.-í 
arányban diadaltnaskodott Báróira 
felett. A női egyesben: Goldsmilh— 
Lei la Anetté 6.1, 6:3. ~

FUTÓ , FO O TBA LL, BOxi 
VÍVÓ , B IRKÓ ZÓ -CIPÓ K

speciális kés’ ltéi,
Altiaelt Ferane, Zsigmomf-atM •
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Minden távfűtő egyesületünk
ben elkezdődött tegnap a 
mezei falás
A z ESC, M 4C  és Vasas m ellé az M TK Is 
kom oly csapatot állít

— Saját tudósítónktól —
Szinte hagyomány már, hogy ja

nuár első vasárnapján minden egye
sületben megkezdődik a mezei fu
tás. A kiszáradt cipők lekerülnek a 
szegekről, vagy előkerülnek a sutból, 
a versenyzők felveszik a melegítő 
ruhát és nekivágnak a fagyos utak
nak. Kezdődik, . .

Az idén sokan voltak, akik abba 
sem hagyták a munkát egész télen 
át. így Szerb Elek dr., a mezei baj
nokság védője már egy hónapja 
rendszeresen, komolyan készülődik 
és nem tartott pihenőt az elmúlt év 
legeredményesebb távfutója, a fiatal 
Kelen sem. ő  hetenként egyszer 
egész télen át futott, tegnap pedig 
a többi Vasas-futóval együtt a gya
koribb futásnak kezdett neki. Hej, 
jól felkösse a cipőjét, aki őt meg 
akarja verni!
_ Tegnap már szinte valamennyi 

tavfutassal foglalkozó egyesületünk 
csapata kifutott a mezőre, hogy 
megtegye az első szárnypróbálgatá
sokat.

A bajnokcsapat,
a sokszoros védő MAC mezei hege
móniája igen nagy veszélyben forog 
és egyelőre nem látni azt a r.agy 
összefogást, amit a veszély szokott 
kiváltani és ami egyedül tudná meg
menteni ezt a tavaly ősszel mar 
eléggé megtépázott, sőt el is hódí
tott elsőséget. A csapat tagjai kö
zül tegnap csak Szerb dr„ Szabó, 
Cser, Kultsár és Hittig futott, 
hiányzott Gyulai, Adó,mi, Varjas és 
a síző Bellőni és Bejczy. A többiek 
középtávfutók és más szakmabeliek 
voltak, köztük a BBTE-ből vissza
tért Benke. A tavalyi jóképességű 
ifjúsági csapat tagjai sem mutat
koztak még, viszont az atlétákkal 
amatőr alapon újra foglalkozó Bő
seik István Szabót is szeretné indí
tani a mezei bajnokságban. Ez ellen 
a terv ellen egyelőre Szabó is és a 
szakosztály veeztősége is egyértelmű- 
leg tiltakozik.

A nagy ellenfél,
az ESC, szokott helyén, a Népliget
ben dolgozott. A  MÁV-pályán vet
kőztek, bár az erre az évre szóló 
megállapodást csak kedden fogják 
megkötni — ha ugyan megkötik. 
Kinn volt Galambos, Eper, Majorosi, 
Osuszth, Gégény, Hufnágel, Hinta, 
szóval az egész csapat. Számítanak 
az idén Belházira (Bariéin) is, akit 
&z orvosi vizsgálat egészségesnek ta
lált és aki Csillaghegyen készül a 
versenyekre. Keményen dolgozik éi 
szinte éjjel-nappal fut Király rali, 
aki komolyan ambicionálja hogy ki
menjen a 25 km-es Quer durch Ber
linre Galambos és Majorosi társa
ságában. (Jó kis hármas csapati) 
Komoly munkáját mi sem jellemzi 
jobban, mint hogy már 16 kilót fo
gyasztott.

Az ESC különben ereje tudatában 
buzgón készül és számít is a mezei 
bajnokságra. Ifjúsági csapata is 
erős lesz, mert Mucsi és Fritz mellé 
sok tehetséges ifjút találtak a ven
déglős ipartestület iskolájában.

dött és tegnap legnagyobb számban 
az ö versenyzői dolgoztak. Ha valami 
nem jön közbe, Németh jobb lesz, 
mint tavaly volt és az első vissza
esésüket kihevert többi fiatal futó
nál is újabb lendületre lehet számí
tani.

A többiek
még nem ilyen komoly riválisok, bár 
az UTE-t egy pillanatra sem szabad 
lekicsinyelni. Náluk is tegnap kezdő
dött a futás és a seregszemle olyan 
csapatot mutatott, ami az ellenfele
ket is gondolkozóba ejtheti. Görög és 
Ersching képezi a magvát a csapat
nak, hazzájuk jön Ssangetta, Pálfi 
és esetleg még egy nagynevű távfu
tónk, akinek a nevét azonban titok
ban tartják. Juhász azért hiányzik, 
mert ő közös megegyezéssel megvált 
az UTE-tól. Tegnap kezdték meg a 
futást az FTC-ben és a BBTE-ben 
is, a BEAC-ban Govrik és Horváth 
egész télen át dolgozott és a Törek
vés csapata is most ment ki először 
a mezőre. Elkezdték a kisebb egye
sületekben is és most már jöhet az 
a terminusegyeztetés.

Vagy az idén nem akar a szövet
ség versenyeket rendeztetni?

Petklewlczet kizárta a lengyel szö
vetség! A lengyelek második futó
ját súlyos büntetés érte és az ok 
egészen fantasztikus és szokatlan. 
Emlékezetes, hogy az ősszel Milánó
ba és még egy-két olasz városba 
hívták Nurmit, aki azonban nem ér
kezett meg. Már akkor megállapítot
tuk. hogy ez merőben szokatlan a 
finn világrekorder részéről, aki ne
hezen szánja rá magát arra, hogy 
egy startját lekösse, de akkor száz 
százalékig ura szavának. Az óla 
szövetséget rendkívül izgatta a do
log, hiszen a pályaudvarra kiment 
a szövetség vezetősége, a finn konzul 
és egész fogadóbizottság, a pályán 
pedig parázs tüntetést rendezett a 
közönség. A megindított nyomozás 
megállapította, hogy a túrát Nurm.i 
tudta nélkül Petkiewicz kötötte le 
egy Winzler nevű barátjával együtt.. 
Hogy miért tette, azt a híradások 
nem közlik, a büntetés súlyos mérve

IS iSÜ F Hétfő, 1932 január 4.

Az MTK 8:0-ás győzelmével 
lett pontot aTéli Vízipóló Kupa 
megnyerésére

UTE-MAC 5:1  
Kánásy Gyula a 200 méteres I3L oszt*
gyorsüszáshan 2s27.8 ötperces időt értei

RÓDLIT
k é s z í t ,  I a v i

Bergsmann
Peterdy-ulca 4 . Telefon

— amit 11 lengyel szövetség Pét 
kíewlez egyesületének felszólítására 
alkalmazott a sokszoros lengyel vá 
lógatott ellen — arra mutat, hogy 
anyagi indokai lehettek a dolognak

A meglepetésre Is képes
Vasas is tegnap kezdte meg a fu
tást, A Vasas-pálya környékén min
denki ott volt, aki csak számít ná
luk és ambícióban ott sincs hiány.
Kelen vezérlete mellett nemcsak az
egyéni, hanem a csapatbajnokságotI n  T. ,  , , ,  „  . ,
is elhódíthatja a jó és fiatal erőkből |Í0ill0liII3y TlVSuSf UuVOZÍcSC

ÚSZÁS
állő csapat.

Az MTK Is Indul
a mezei bajnokságban. A tegnapi 
első közös futáson 85-en vettek rés 
köztük Simán, Tuza, Farkas és a 
fiatalok nagy számban. Simont nem 
akarja az MTK elindítani a mezei 
bajnokság 10 kilométerén, de a Vég
várival, Juhásszal és a tavalyi ifjú
sági Áccsal kiegészülő csapat helye
zésre számít. Ha pedig a várt erősí
tések is befutnak, legjobb csapa 
tainkkal lesz egyenrangú az MTK, 
sőt esetleg az egyéid elsőségre is 
lesz pályázója!

A mnnkáscsapat 
széleskörű toborzó munkával készülő-

Sportérmek
egolcsebban

L Ú D  V Í G
dremvetv gyámban kaphatók 
A MAS*, a Nemzet! Sport atb 

szállítója

Budapest, Thék Endre»ufea44.

— Saját tudósítónktól —
A Magyar Úszó Szövetség tiszti

kara, tanácsa és válogatottjai teg
nap délután háromnegyed 5 órakor 
üdvözölték Homonnay Tivadar dr. 
országgyűlési képviselőt, a MUSz 
elnökét az újév alkalmából.

A szokásos újévi üdvözlés az idén 
nagyon sok MUSz-tagot hozott ösz- 
sze, aminek az a magyarázata, amit 
Kéler Tibor, a MUSz társelnöke üd
vözlő beszédében ki is fejtett: az 
olimpiai esztendőbe jutott el az 
úszószövetség és ennek az évnek, 
munkájának fontosságát a szövetség 
nagy egységével is kifejezésre akar
ja juttatni.

Homonnay) Tivadar megköszönte a 
MUSz jókívánságait, kifejezést adott 
annak a törhetetlen reményének, 
hogy az olimpiai év meghozza a sok
évi fáradozás koronáját és jutalmát. 
Utalt arra, hogy a MUSz-ban egye
sült sportemberek mindegyike csak 
a sportnak és a sportért dolgozik és 
semmi más célja nincsen, mint az 
úszósport elöbbrevitele. Ebben a tö
rekvésben mindenkor ki is fog a 
MUSz tartani.

üdvözlés résztvevői lelkesen 
megéljenezték Homonnay Tivadar 
beszédét.

A koalíció versenyének második 
napja jobban sikerült, mint az első. 
Először: jött annyi közönség, hogy 
kilábaLhattak a deficitből. Másod
szor: volt végre úszó-eredmény, amit 
tollhegyre lehet venni: Kánásy egyé
ni rekordot úazott 200 méteren. 2:27.8 
mperces ideje további fejlődést ígér. 
Harmadszor: egész jók voltak a ví
zipóló küzdelmek, különösen az MTK 
játszott ki egységes, friss formát.

Ki kell még emelni azt, hogy az 
ifjúsági 200 méteres gyorsúszásban 
is akadt egy meglepő, biztató ered
mény, az újpesti Gyóji Miklós nagyon 
közel tudott férkőzni a 2:80 mperc 
bűvös határához. Nagy fejlődés be
vezetője Tóth H. Magda 1:33.2 mper- 
ces hátúszó ideje. Érdekes és feszült 
volt a 100 méteres hölgy mellúszás
ban Szép Klára és Bethlen Margit 
küzdelme, amely alig-alig dőlt el az 
óbudai lány javára. Érdekes volt to
vábbá az, hogy a koalíció versenyeit 
a MUE versenyeinek ellensúlyozására 
hozta létre, a MUE versenyétől álta
lában távol maradt s nagy buzgal
mában most már saját versenyeit is 
bojkottálta. A tegnapi férfi vegyes 
stafétában a benevezett hat egyesü
let közül csalt a MUE és az autszáj- 
der-koaliciós csapat, az PTC indult, 
a négy nagyegylet — MTK, UTE, 
MAC, III. kér. TVE — hiányzott a 
versenyből. így pedig nehéz közön
séget csalogatni, különösen nehéz 
úgy csalogatni, hogy ne legyen rá
fizetés.

Részletes eredmények:
Ó62/3 m ifjúsági hátúszás: í. Ba

rabás Béla BBTE 50 mp, 2. Brém 
Ernő MAC 50.2 mp, 3. Bokor Fe
renc FTC 52 mp.

200 m II. o. gyorsúszás: 1. Ká
násy Gyula MAC 2:27.8 mp, 2. Ja
kab János UTE 2:35 mp, 3. Pillér 
Antal MAFC 2:36.2 mp. — Kánásy 
jobb eredmény kiúszására is képes 
lett volna, egyáltalán nem volt meg
szorítva. 100 méterre 1:09.2 mperc- 
cel, tehát elég lassan kezdett s a 
hajrára sem késztette semmi, hiszén 
olyan nagy előnnyel fordult az utolsó 
egyenesbe.

100 m hölgy hátúszás: 1. Tóth
Magda MUE 1:33.2 mp, 2. Bábel 
Zsófia FTC 1:46.2 mp, 3. Bán Vera 
FTC 1:46.6 mp.

8x66% m vegyesstaféta: 1. FTC
A) (Forray, Eunyady, Mihó) 2:24 
mp, 2. FTC B) (Mezey, Hász, Zen 
tay) 2:29.8 mp, 3. MUE (Sághy, 
Vékony, Sárosi) 2:30.2 mp.

200 m ifjúsági meghívást gyors
úszás: 1. Gyóji Miklós UTE 2:32.4
mp, 2. Zólyomi Mihály MUE 2:42.6 
mp, 3. Gyulay Pál MAC 2:43 mp.

100 m meghívási hölgy mellúszás: 
1. Szép'Klára III. kér. TVE 1:39.8 
mp, 2. Bethlen Margit FTC 1:40.2 
mp.

Bemutató műugrásban indult 
Ritter Frigyes UTE. Kovács Ferenc 
UTE. Fódy László MTK, Nagy Ká
roly MTK.

Vízipóló:
UTE— MAC 5:1 (1:1).

Bíró: Rudas.
UTE: Kusinszky — Barna, Kö

ves — Búzás — László, Tihanyi, 
Bricht.

MAC: Ludvig — Boér, Tolnay 
Kánásy — Magassy, Tarics, Halász.

Kánásy passzából Tarics helye
zett gólt lő a balsarokba. (0:1), 
2:49 mp.) Mindenki arra gondol, 
hogy a MAC lesz az eredményesebb 
ezen a mérkőzésen és lám, alighogy 
startolnak az újrakezdésre, László
hoz kerül a labda, akinek hosszúívű 
labdája meglepetésszerűen bepottyan 
a kapuba. Jobbsarok. (1:1, 3:13 mp.) 
Az UTE újabb támadása csak kapu
fával végződik. Különben igen válto
zatos a harc, a labda hol a MAC, 
hol az UTE kapuja előtt tűnik fel és 
csinál zavart.

Tihanyi egészen jól dolgozik az 
UTE csatársorának közepén, de nem 
lön kézre a lövés. László szabaddo
básból csak kapufát ér le, aztán 
Tolnay kiállítása után negyméteres
ből lenne alkalma az UTE-nak gól
szerzésre, de Tihanyi kenu mellé 
varia a labdát. Komerrel ment a 
MAC. Eredménytelen. Sokat támad 

csonka MAC-csanat eben az új
pesti egvüttes, sokat is lő kamara, 
de Ludvig nagyon helyén van. így 
végződik. dön*>»H/vnín a félidő.

A  második félidőben az UTE

— Saját tudósítónktól —•
folytatja támadásait, egy ideig nem 
sok eredménnyel, aztán beszorítja a 
MAC-ot és a sok adogatásból László 
bevágja a vezető gólt. (2:1, 1:36 
mp.) Erre a MAC-csapat kiegészül 
és — letörik. Legalább is erre vall 
a sorjában bekapott gólok száma. 
Szabaddobásból Tihanyi ügyeskedik, 
újabb gól (3:1, 2:2 mp.) A játék 
igen heves, mert a MAC egyenlítési 
törekvései változatlanok. A bíró 
újra szigorú a MAC-a] szemben és 
Tolnay másodszor is a kiállítás sor
sára jut, Tihanyi négyméteresből 
már 4:l-re javít. (6:02 mp.) Most 
Halászt állítja ki a bíró, Köves le
úszik, kapufáról bepattanó gólt lő. 
(5:1). Ezzel vége is van a mérkő
zésnek, amelyet megérdemelten 
nyert meg az UTE, de a gólarány 
kialakulásában része van a bírói 
működésnek is. Ez egyáltalán nem 
jelenti azt, hogy a bíró akart volna 
pártos lenni.

MTK— III. kér. TVE 8:0 (4 :0 ).
Bíró: Halász.

MTK:  Bory — Szabó, Ravasz — 
Hazay — Brandy, Rajki, Hódy.

III. kér. TVE:  Fekete, — Gábor,
Táncos — Surányi — Hóiba, Szé
kely, Korschil.

Az MTK kezdése megfelel a biza
lomnak, de úgy látszik később, a 
folytatása is. 1:27 mpercben már 
benn van Brandy első gólja. Megle
petésszerűen jön a második is Rajki 
csavarjából (2:20 mp.) Röviddel ké

sőbb (2:25 mp) Szabó lövése a ka
pufáról pattan be. Surányi nagy 
helyzetet tesz fölé, aztán védhető lö
véssel fejez be egy előretörést. A já
téknak ebben a szakában van csak 
egyforma félként a kerület az MTK 
kapuja előtt, a veszély azonban ál
landóan az óbudai kapu előtt tanyáz. 
Ki is húzzák a kerületiek a félidőt, 
úgyhogy újabb gól csak a félidő 
utolsó mpercében esik Rajki lövésé
ből. 4:0.

Alig kezdenek újra, Szabó emel be 
(5:0, 51. mp.) Brandy ismétel (6:0, 
3:36 mp), majd Brandy lövése a ka
pufáról csúszik be (7:0, 2:30 mp). 
Most megint meddőségi, illetőleg el- 
lcntámadási periódus következik, de 
a kerület nem jut el a tiszteletgólig. 
Az utolsó perc első felében Rajki 
beviszi a labdát a kapuba (8:0, 6:14 
mp).

Az MTK kiválót mutatott ezen a, 
mérkőzésen. Igaz, hogy ellenfele tel
jesen szétesett és csődöt mondott, de 
ez jórészben a tehetetlenség követ
keztében történt. Az előző mérkőzé
seken az MTK fiataljai elég álmo
sak, vagy túl elhamarkodottak vol
tak, most kiiött rendben és idején 
minden akciójuk.

Megérdemelték a Kupát.
A téli Vízipöió Kupa végső állása:
1. MTK
2. UTE
3. FTC
4. MAC
5. III. kér.

4
4
4
4
4

1 _
3 — 
1 1 

-  8 
1 3

16:8
11:7
15:11
10:18
10:23

Budai hegyek és Hármashatárhegy: Egy-két centis havon jég
páncél. Sízésre nem alkalmas.

Galyatető: 30— 35 centiméteres kitűnő hó. Este is havazott.
Kékes: 20 centiméteres jó  hó. Este is havazott.
Dobogókő: 30 centiméteres kitűnő hó.

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

40 cm. Zell ara See (Schmittenhöhe): 15— 60 cm. Radstadti
Tauern: 120 cm Mallnitz: 35 cm. Seefeld: 45 cm. Kiihtai: 70 cm. 
Arlberg: 15— 50 cm. Kitzbühel: 20— 30 cm. Gastein: 30 cm. Saaí* 
bach: 50 cm.

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

m.-től felfelé alkalmas sízésre.
Svájcban:

Adelboden: 15— 40 cm. Andermatt: 30—-50 cm. Árosa: 20—  
50 cm. Gstaad: 10— 15 cm. Klost.ers: 30— 40 cm. Mürren: 20— 30 
cm. Pontresina: 20— 70 cm. St. Moritz: 20— 30 cm. Wengen: 15—  
25 cm. Zermatt: 10— 35 cm.

CSAK ^

tlU VH KlM ER-SI
az elismert világmárka, ezt kérje szaküzletben l ü

Magya országi képviseli! és lerakat:
GLASNER ERNŐ Budapest, IV.. Kóroly-fcOrú 22. Te olonsxám: 892

Szigorúan csak naevhani eladás
60.

A türingiai Télisport Szövetség 
hagyományos Inselberg 33 kilométe
res sífutóversenyét tegnap bonyolí
totta le. A kedvezőtlen esős időjárás 
ellenére is 85 versenyző jelent meg 

startnál, akik közül 81-en célba 
érkeztek. Győzött a friedrichsrodai 
Marx 2 óra 25 perces idővel.

A Galyatetőn ideális hóviszonyok 
vannak. Tegnap sok versenyzőnk ki
rándult Mátraházára, ahol kiadósán 
élvezhették a sízés örömeit, amelyek
től Budapesten eddig megfosztotta 
őket az időjárás. De még jobban jár
tak, akik felmentek a Galyatetőre is, 
mert ott még jobb, szinte teljesen 
kifogástalan 30—35 centiméter vas
tag hótakaróra bukkantak. A szerdai 
ünnepen előreláthatólag sokan rán* 
dúlnak majd ki a Gályára.

A Reinhold Glass-síemlékversenyt
az enyhére fordult időjárás miatt ir
reális hóviszonyok mellett rendezték 
meg. A futásban Hans Leonhardt 
(Mühlleiten) győzött, aki 17 kilomé
tert 1:37:49 mp alatt futott. Az ug
róversenyek elmaradtak.

A Finn Sí Szövetség a téli olim
piai játékokra a következő sífutókat 
jelölte ki: Tauno és Matti Lappalai- 
nen, Saarinen, Taikko és Liikanen. 
Az említett versenyzők vasárnap in
dultak Helsinkiből Párison keresztül 
Amerikába. A  gyorskorcsolyázók kö
zül Thunberg és Lundquist a Davos- 
ban rendezendő európabajnoki verse
nyek után szintén kimegy Laké Pla- 
cidbe.
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Osztrák ■— tn agf ar válogatotf 
m otoros pályawerseny ■ tervét 
tűzte napirendre az  OMRV 9 
az osztrák  m otorversenyzők 

egyesülete
Az osztrákok © t&ő 7-én  tárgyalják a tervetj 
melyet a B jcs.be szakadt tna »?ar versenyző, 
Ratky Ed 3 veteit íel — Az osztrákok a magyar 
m o t o r v e r s e n y z ő  e g y e s ü l e t t e l  k a r ö l t v e  a k a r j a k  
megrendez? i a felvételes sport e entfíségu ver
senyeket, de nem tud ák, hogy^ a KMAC 
egyes hlubofe miatt ez az egyesül©.. még min

dig nem szili©'keleti m eg
— Saját tudósítónktól —

Érdekes tartalmú levelet^ kap
tunk a minap Rátky Edétől, a 
Bécsbé szakadt _ magyár motor- 
versenyzőtől, aki az elmúlt évek
ben a BÉMAG színeiben ért el 
szép sikereket. Rátky megfonto
lásra érdemes és tiem mindennapi 
jelentőségű tervet dolgozott ki, 
osztrák—magyar válogatott motor- 
kerékpár pályaverseny rendezésére 
hívta fel az osztrákokat,  ̂ akik a 
tervet a magukévá tették és azt a 
napokban már egyesületük, az 
Österreichische Moior-Rewiifahrer 
Vereinigung is napirendre tűzte. 
Rátky levele Szó szerint a követ
kező;

Őszinte örömmel olvastam nemré
giben a, Nemzeti Sportban, hogy á 
Mágy. Motorversenyzők Egyesülete 
végre a megalakulás küszöbén van. 
Nagyon 'szeretnék öszáköttetésbe lép 
ni az újonnan megalakult egyesit 
lettel, azonban

hez és hajlandók-e efölött az Őst. 
M. II. V.-gal tárgyalni? Ebben az 
esetben szolgálataimat a közös cél 
érdekében felajánlom, miután tanul
mányaim úgyis Becshez kötnek.

Gyakran törtem rajta a fejem, mi 
az oka annak, hogy a pályaverse
nyek miért nem tudnak Magyaror
szágon igazi népszerűségre szert 
tenni, dacára annak, hogy kevés 
sportág bír nagyobb vonzóerői gya
korolni a nézőre?

Kérem, legyen oly szíves és nyíl 
váníísa ön is a véleményét ez n terv 
fölött és tegye lehetővé, hogy ezen 
sorok mielőbb a Magy. Motorver-

senyt rendezni, hiszen a verseny- 
rendezést a KMAC „tanácsára”
— törölték a benyújtott alap
szabályokból. Még csak ez sem le
hetséges, hogy a versenyzők más 
égisz alatt rendezzék meg a Buda
pesten lefutásra kerülő versenyt, 
mert a KMAC által kiadott „ren
delet”  lehetetlenné teszi, hogy 
sportegyesületeken kívül más ala
kulás is rendezhessen versenyt. Le
hetetlen tehát az, hogy a verseny
zők a válogatott verseny rendezése 
céljából alkalmi egyesülést hozhas
sanak létre, az pedig erősen két
séges, hogy az osztrák versenyzők
—  akik annak idején, kartársi 
örömmel vették tudomásul a ma
gyar versenyzők egyesület alapí
tását — hajlandóknak mutatkoz
nak mással, mint a magyar ver
senyzőkkel tárgyalásba bocsát
kozni,

A pillanatnyi helyzet tehát az* 
hogy a válogatott osztrák—-magyar 
meccsből aligha lesz valami, hacsak 
a KMAC és a BSE be nem látja 
.Uáspontjának helytelen voltát és 

nem helyesbíti a versenyző egylet 
megalakítása ellen elfoglalt állás
pontját.

fogalmam sincs róla, kik azok 
az urak, kik jelenleg ott fia 

ügyeket vezetik.
Nagyon hálás lennék önnek, ha len
ne olyan szíves jelen soraimat -az 
érdekelt urakhoz tovbbítani, mert 
nézetem szerint érdemes a dologgal 
foglalkozni.

Még egy évvel ezelőtt aktív mo
torversenyző voltam Magyarorszá
gon {a BÉMAC tagja) és több bécsi 
motorversenyzővel személyes jóbarát- 
ságban vagyok. — Mind nagyobb 
tért hódít közöttünk az a gondolat, 
a mi egyesületeinknél mielőbb oda
hatni.

Luxus hatszemélyes bérautóké 
Studebaker, President, 
Bükk, Lancia helyben 
és vidékre, túrautakm

é i l e l - s r a p p s t i  r e n d e t f i a t ő k

Corvin Garage-ban

Ú j e s z f e n d e i  k é r 
d é s e k .

melyek felette időszerűek, de 
m elyeknek megvalósulása még 
mindig késik és ezért érdemes 
róluk beszélni

'táját mdésMÓn-któt

Tisztelettel kérdezzük-: Mikor
alakul meg

az MKSz professzionista al- 
szö vétségé?

O ld a lira  II a M  siissleii?
Érdekes állásokat fatvaso!- 
lak ás /4CÖ legMtóbbi ülé

sén
Saját tudósítónktól —

Jelenthetjük, hogy a tegnapelőtti 
napon ismét jártak nálunk bukó
sisakosok, akik á kérdésnek napi
renden való tartását sürgették.

Kérdezzük: . ' Mi igaz abból, 
hogy a vidék nagy dérrel-durral 
készül a. közgyűlésre? Vélt sérel
mek egész légióját akarja a plé
num áié tárni, sebeit megmutató;!, 
tetemre híva-az MKSz lelkiisme
retét:

Az ACIT legutóbbi ülésén érdekes 
javaslatok hangzottak el, melyek el
fogadása esetén az angol TT- 
versenyek képe megváltozik. Az első 
és legérdekesebb javaslat az oldal
kocsis TT újra való beiktatását 
szorgalmazta azzal az Indokolással, 
hogy az oldalkocsis verseny újból 
való beiktatása hatalmas mértékben 
emelné az érdeklődést, mint a szóló- 
Versenynél jóval nagyobb látványos
ság. Döntés az oldalkocsis TT ügyé
ben nem történt, de valószínűleg 
1933-bán már életbe is léptetik.

Kisebb érdeklődést keltett az a 
javaslat, melynek célja a

tömegindítás
Budán, II., isko 'a-tóca  12. szám 

Telefon; Aid. 327*07
Garageirozásf o l c s ó  n vállalunk

hogy 1932-ben osztrák—ma
gyar országközi motorkerék* 

párverseny jöhessen léire.
Mi a Verseny körvonalait körülbelül 
megállapítottuk és annak kivite.ét 
a következőképpen gondoljuk el: 
Egyszer Becsben, egyszer Budapesten 
rendeznénk motorkerékpár páhjaver- 
senyt, Melyen kizárólagosan a két 
ország reprezentatív Versenyzői ven
nének részt, mégpedig mindem kate
góriában 115 kem-töl 500 kem-ig, or
szágonként 3—3 Versenyzővel A ver
senyzők által elért eredmények — 
hasonlóan más sportágakhoz — pon
tozás által lennének értéléivé. Az 
első kapna 6 pontot, a második 5-öt, 
s Így tovább, a hatodik egy pontot. 
Eszerint az Utolsó helyett éppoly 
erős küzdelem folyna, mint az első
ért. ami a versenynek magas sport- 
értéket biztosítana. Mindkét ország 
Versenyzői által elért pontok össze 
lennének számolva és az az ország 
maradna a győztes.' amelyiknek na
gyobb pontszáma lenne.

A versenyeknek az a formája 
sokkal nagyobb vonzóerőt 
gyakorolna a közönségre, 
mint az eddig rendezett pá
lyaversenyek, a motorsport
nak nagy propagandát csi
nálna és az újdonsült 
(í Szerk.) Magy. Motorver. 
senyzők Egyesületének szép 

anyagi sikert Jelentene.
A versenyt évim te leh tne kiírni. A 
külsőségek emelésére az egyes orszá
gok versenyzői egyforma dresszben 
felennének meg)- Minden motorver
senyzőnek az a nagy cél lebegne 
szemei előtt — hason 7óan más sport
ágakhoz —, hogy a reprezentál ír-
m-mzeti csapatba bejuthasson.

Ezt az eszmét megpendítettem 
Earner úr az österr. Motorremifah- 
fervereinignng alelnÖke, valamint (I 
titkára, GUI úr előtt, kik ezt az ideái 
életképesnek tartják és

a* IHterr. Motorrenrfshrer- 
vcrelnignng legközelebbi, ja
nuár 7-lki gyűlésén előhozzák

Most csak azt szeretném tudni mit 
**d! «  Magy. Motorversenyzők Egye
sületének vezetősége ehhez a terv-

senyzök Egyesültté illetékes vezetői
nek kezei közé kerüljenek.

Szíves fáradozásáért előre is há
lás köszönetemet fejezem ki és ma
radok

kiváló tisztelettel:
Iiáíky Ede,

Wien, III, BaUmnnnstrasse 5.,7.

; bevezetése. Az egyenkénti indításnak 
I az a nagy hátránya, hogy a verseny 
' állását nem lehet csak nagy fárad- 
1 sággal figyelemmel kisérni. Tömegé 
, indulás csatén a verseny képe át- 
i tekinthetőbbé válik és különösen a 

rajt pillanatában nem kell az éllovas 
személyének megállapításához idő
különbségeket számolgatni.

A tömegindítás módszerét való
színűleg már az 1982-es TT-n be
vezetik, de minden attól függ még, 
hogy az első edzés alkalmával meg
ejtett próbaindítás miképpen sikerül

Talán felesleges bővebben kifej
teni azt, hogy a tervet nemcsak 
nagy örömmel fogadjuk, hanem 
annak beláthatatlan sikert is jó
solunk. Nem kell ugyanis harúspex- 
nek lenni annak elképzeléséhez, 
hogy mit jelent az a válogatott 
pályaverseny, melyen a magyaro
kon kívül a legkiválóbb osztrák 
pályazsonglőrök 15 főnyi csapata 
indul. Olyan sportot ígér ez a 
mérkőzés, hogy eltörpül mellette 
minden eddigi és

a válogatott jelleg érthetően 
rekord-propagandát is ered

ményezne.

A hivatalos lista a y ő -
zott az MKSz déli kerü

letének közgyűlésén
— 2 etej onjelcnténünk —

A magyar közönségnek végre al
kalma volna munkában látni a hí
res osztrák pályagárdát, a magyar 
versenyzőknek-pedig nagyszerű ta
nulási alkalom lenne égy Cerny, 
egy Kodric, egy Wolla stílusát és 
utólérhetetlen fordulótechnikáját 
megfigyelni.

Sajnos, a válogatott mérkőzés
nek nagy akadálya van.

A Magyar Motorversenyzőit 
Egyesülete a KMAC és né
hány egyesület érthetetlen 
és csak nem is jogos félté
kenykedése következtében 
még mindig nem alakulha

tott meg,
bár több mint egy éve folyik az 
alapszabályok jóváhagyásának szor
galmazása. A KMAC mellett fő 
leg a BSE és a TTC kardoskodott 
amellett, hogy az egyesület meg 
ne alakulhasson, sőt a Grand Prixn 
a rendezőség el is tiltotta a ver
senyzőket az alakulóban levő MMV 
jelvényeinek viselésétől!

A  jelen pillanatban még nem 
tudni, hogy a KMAC és a BSE 
.,ellengőze”  miatt mikor kerülhet 
sor az egyesület működésére, de ha 
az meg is alakul, akkor is kétsé
ges, hogy módjában lesz-e ver-

Szeged, január 3.
A Magyar Kerékpáros Szövetség 

déli kerülete, ma délután tartotta 
tisztújító évi közgyűlését Szegeden. 
Az ülés óriási érdeklődés mellett 
folyt le. Kelemen. Márton elnöki be
széde után Mauser Simon a szövet
ség képviseletében emelkedett szólás
ra s kijelentette, hogy az MKSz a 
jövőben fokozottabb mértékben ki 
min a vidék kerékpársportjának faj 
lesztéséveí foglalkozni ét azt előse
gíteni.

Ezután Lázy István főtitkárig be
számolója következett, majd kiosz
tották a. tiszteletdíjakat. Kiess Jó
zsef SzTK aranyjolvényt, Trényi 
Lajos fiz. Vasutas ezüstjelvényt 
nyert. Egyesületi plaketteket a Sze
gedi Vasutas, az SzTK, az SzMTE 
és a Nagykőrösi MOVE kapott, vé
gül elismerő .oklevélben Sza.ay 
Ambrus N. MOVE, Lovászit Ferenc 
kv.öv. kapitány, Kricsodinyi Mihály 
O . MÁV, Szikom János Előre, Bod
nár János Sz. Vasutas és Bolya 
István SzTK részesült.

Az ezután sorra kerülő választás 
meglepetés nélkül zajlott le és a 
hivatalos lista győzelmét hozta, 
amely így tett:

Tisztelet,beli elnöki Bástyái Holttér 
Tivadar SzAK, vitéz Szabó <5éza dr, 
SzTK, Pápp Ferenc egfrl. kív., el
nök: Kelemen Márton egyl. kív,, «?• 
elnök: Acaél Tiber HMTE, Broiuo- 
vit-s Lajos SzTK, Császár József 
HTVE, Lő cser Király OTK, Rónai 
Márton N. MOVE. igazgató: ' Vasa 
Béla dr. SzTK, főtitkár: Lázy Ist
ván e g y l. "kív.. főjegyző: Mihály
Óvnia egyl, kív., pénztáros: Kies Jó- 
zsefné Sv’anka Ilona, szöv. kap,: 
Erfrésry Ferenc.

K. L.

Hová tetted az ígért vi
déki bajnokságokat?

A Nemzeti Sporíkönyvtár 4—15. 
sz. füzetei: Általános rész, Rövid
távfutás, Középtávíutás, Hosszú- 
táyfutás, Gátfutás, Magasugrás, 
Távol- és magasugrás, Rúdugrás, 
Súlylökés, Diszkoszvetós, Gerely
hajítás, Staféta, összetettverseny 

stb., stb.

«R*SffiöíiiBMHE

Vadas Iván: 
Forma és kondíció
3 -  P helyes csak 1 P l

Sportévkönyvek
1924., 1925., 1927. évfolyamai:

6.80 P helyett csak 2 P

Kérdezzük, ki fele! majd a  vidék
nek erre a fájdalmasan igaz pa
naszára? (Valóban, miért nem 
bonyolította ie az MKSz a vidék 
pályabajnokságát azokban a kere
tekben, amilyenekben megígérte?)

Kérdezzük: Mi az oka annak
hogy a szövetségi bizottsági ülé
seken mostanában olyan kevés^az 
érdeklődő? Nincsen munka? Nin
csen feladat, mely megoldásra 
vár? Nevimnn kapitány, Boldog 
főtitkár, meg Vass Zsigmond dr., 
meg Rossinellt Szilvié odaadó 
építőkedve mellett a többi funk
cionárius egy két kivétellel béké
sen, kályhatűz mellett hagyja, 
hogy eliramodjék mellette a pem- 
alkotás. Jó ez így? Ha jól tudjuk, 
ezek az urak ötezer magyar kerék* 
pársportoló ügyét tartják a ke
zükben! Nem lenne jó  az újév 
beköszöntével most egy kicsit dol
gozni megint?

Kérdezzük: Mikor hitelesítik a
Millenárist ?

Kérdezzük: Mi lesz azt idei
pálya versenyidénnyel ? Elintéző
dött-e már az a kérdés, hogy

e tornasorozatot ki bonyo
lítja le?

Mert kezdetleges tárgyalásokról 
van tudomásunk. De úgy tudjuk, 
hogy még ezek a kezdetleges tár
gyalások is megszakadtak egv- 
idöre. Hideg van. Mi pedig mond
juk : Ahhoz, hogy az idei pálya
idény sikerüljön és sportbeli 
szempontból is túlszárnyalja as 
elmúlt esztendő sportját, ahhoe 
feltétlenül szükséges, hogy már 
most megépítsék az elkövetkezendő 
idény keretét, hogy már most 
tárgyalásokba kezdjenek a kül
földi szövetségekkel ' és « . külföldi 
bukó sisakosokkal. így cselekedett 
eddig a Posszert-csoport A gya
korlat azt mutatja, hogy erre a 
felkészülésre szükség van.

A külföldi szövetségek kivé
tel nélkül most állítják össze 

idei versenynaptárukat.
Most van ráérő idő alkudozásra, 
vitára, tervezgetésre, nem későb
ben, mikor az élő sport ispánolás* 
foglalja le a vezetők munkásságát 
és az idejét.

A németek már összeállították 
jövőévi versenynaptárukat. A 
franciák is, a belgák is és az an
golok is. Ez így szokásos harminc 
év óta Európában. Nálunk eddig 
ez nem volt szokásban —  nem is 
volt nemzetközi összeköttetésünk 
külföldi szövetségekkel 

Kérdezzük: Rendeletet, hoz-e a
szövetség a részidő rekordok mé
résére?

Történik-e gondoskodás arról, 
hogy új r épülőn emzedék neveltes
sék?

És végül kérdezzük: Történik
egyáltalán valami ? . . .

HEH

Megrendelhetők a

Budapest, 
VI.. Rizsa-utca sz.

Ni*:.’

i
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.. é-

'd-’iiV

■úu-.j

■Ki

Téli verseny Périsban. A téli ke- 
rékpárpá’yán tegnap futották le nagy
számú közönség előtt a Gyerek és 
hosszútávú versenyzők téli nemzeti 
bajnokságát és a külföldiek flyer baj
nokságát. A külföldi Gyerek bajnok
ságát Scharens belga bajnok nyerte 
Pakk H sasén világbajnok előtt. A 
nemzeti flyer bajnokságban Faucheus 
győzött .5 ponttal Gerardm és Mi- 
chard előtt. A hosszútávú versenyzők 
kategóriájában Grassín győzedelmes
kedett. ■>>,''

m

A hozzánk intézett kérdésekre 
ebben a rovatban felelünk. Levél
ben nem válaszolunk.

Ifi- Vadászy Jőmf, Vérpalota.
Egyesü’.etet elvből nem ajánlunk. Ha 
kedvet érez az Ökölvíváshoz, egy fos 
utánjárássá! Várpalotán is talál ' ««*«: . 
sütetet,. vagy levente-alakulatot, «n «  
kedvenc sportjának hódolhat.
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RÁDIÓ

Hétfő, január 4.
Budapest 28 kw, 550.5 m: 9.15 ő.:

A ni. kir. Mária. Terézia 1. honvéd- 
gyalogezred zenekarának hangverse
nye. Karnagy: Fricsay Richárd. 1.
Fuesik Gyula: Hortstein, induló. 2.
Lincke: Télî  tájak, keringő. 3. Ros- 

A szevillái borbély, nyitány. 4.
Ábránd Grieg műveiből. 5. Latinovits 
Oszkár: Szerenád. 6. Pécsi József: Az 
év tizenkét hónapja hangokban, nagy 
egyveleg. — Közben: Hírek. — 12.05 . V; 
o.: Hangverseny. Közreműködik: Pe-I wm ■mfmk- 
renyi Gabriella (ének) és Radó Ma»- fit™ k ZZ,- s?ohoz a beszélő
dg (gordonka). Zongorán kísér Pol- fd  hotv J° ^ a -panaszol-
gár Tibor. 1. a) Fauré- W e s  „ „  I Ja" L te ’ “ og y  e-.tunt e^y muveszcso-

 ̂ mely szinte a tökéletességig
fejlesztette a „szavak nélküli beszéd” 
művészétét, eltűntek ragyogó tehet
ségei a némajátéknak, a pantomim
nek, olyanok, akik hallatlan kifejező-

s p o i$ r
M e g b u k o t t  m s s í r á k  
r á s ü ó - t e i e t o i íh i r  m e n e té

terve
,óriási iz^lm at keltett. Minden

Hétfő, 1932 január 4.

amerikai vállalat mammutráű.ógyár 
beadvánnyal fordult a RAVAG-on 
át az osztrák államhoz és 1,000.000 
dolláros befektetéssel a budapesti 
telefonhírmondó elvhez hasonlóan 
(de modernebb és tágasabb keretek
ben) drótrádió-hálózat felállításához 

és uzembontartásához kért enge
délyt.

A beadvány a rádióiparosok köré

követ megmozgattak, hogy ez a léte
sítmény meg ne valósulhasson.

Ennek a harcnak egy hét leforgása 
alatt csattanós eredménye volt:

A javaslattevő amerikai cég meg
jelent a postaminisztériumnál és 
rövid indokolás után szóbelileg, majd 
írásban is visszavonta egymillió dol
láros ajánlatát.

H M O ZIiát

Megslratja az amerikai sajtó a
néma film hősnőit, akik eltűntek, 
vagy legalább is nagyon nagyon rit- 

jutnak csak szóhoz a beszélő

Az angol állatvédő egyesület tilta
kozik azok ellen az állatkínzások el
len, amelyek az amerikai állatfil 
mekből nyilvánvalóan kitűnnek — 
Egyébként adatokat is szereztek az 
angolok s ezekkel fűszerezik a tilta
kozásukat.

É V IV A íI

Az oxfordi nyolcast cambridgei 
evezős edzi. A tavaszi Oxford—-Cam
bridge nyolcevezős verseny előkészü
letei során meglepő döntés történt. 
Az oxfordi  ̂edzések vezetését ugyan
is J. H. Gibbon ezredes — aki" már 
a cambridgei veteránok sorába szá- 

[ mi  ̂ vette át. Az egyetemközi 
nyolcas versenyek történetében ez az 
eset azonban nem áll egyedül. 1899- 
ben Cambridge ̂ volt hasonló helyzet
ben, amikor kilenc egymásután el
szenvedett vereség után az oxfordi 
Fletchert kérte fel csapata edzésére. 
Az eredménye ennek már a követ
kező évben meg is látszott, mert 
1900-ban a sötétkékek bajszerencse- 
sorozata megtört és cambridgei győ
zelemmel ért veget a híres verseny. 
Most Oxford 1919 óta nem tudott 
egyetlen győzelmet sem aratni. A 
dologban érdekes még az is, hogy 
a mostani edző Gibbon, annakidején 
éppen annak a cambridgei nyolcas
nak volt vezérevezőse, amelyet 1900- 
ban az oxfordi Fletcher készített elő 
a nagy versenyre.

Száznál több vívó indul az EMTE 
junior kardversenyén is. A magyar

___ ___ ____ t vívás büszke lehet fiataljaira, mert |
készséget árultak el a maguk néma szál? ba?  és Minőségben olyant tud j 
művészetében. Igaza van az illető nF^Jtam, amit még az olaszok sem 
lapnak abban is, mikor megállapítja ,utfna megcsinálni. Az idei
hogy a régi nagy némák mozdulat \ .,n  ketjm u°r _ verseny volt s mind-
es mimikái készsége pótolhatatlan s t P 1* to,. mint szaz Fívó indult, 
a ma beszélők már csak a beszéd í íS Í  fzeFdal? rendezi az Elektromos 
hosszabb időtartama következtében * . J™!or kardversenyét a Honvéd- 
soha nem érik el a régieket piFanat- Ut<:ai tornateremben s erre a ver- 
nyi gyors kifejezési készség és me°" fenyf® is száznál több vívó jelent- 
értetés, megéreztetés szempontjából. ke , t- Jun/or-gardánk azonban ncm- 
És — ezt újra és újra meg kell álla- csak szamban ilyen tekintélyes, ha- 
pítani — abban is igaza van, hogy tuda°.ban is olyan, hogy az egész
a hallatlanul internacioná'is minden- 2 , P eP Utt a :g  tudna enny> íó fia
ld által érthető mimikái művészetet í -  osszeszedlú-. Az EMTE ju-

................  nior kardversenye így ismét szépa nyelvterületekre szorítkozó beszélő- 
| művészet még csak meg sem tudja 
j közelíteni. Végül azon kesereg a 

cikk, hogy leszorult a színpadról egy 
sereg oly kivételes képességű mimi- 

[ ka) művésznő, aki egymaga képes 
volt megtöltetm érdeklődőkkel mozik 

! szazait. Eltűntek azok, akiknek neve 
kész kasszasikert jelentett. Fel is so- 

! rolja azokat, akiknek eltűntét a leg- 
jcabfaja sa jgója s Jaaytswirű t4-

,fszfllíHf!M M SZER
LEKLŐHYÖSEBBEÜ:

Barfa és Társa
VI., Podmaniczky-utca 39.

Fióküzlet: VIt., Rákóczi-út 30.
(Nagydiófa-utca sarok)

Iér,’e díjtalan képes árjegyzékünket.

reve; b) Popper: Vito. (Radó Mag
da.) 2. a) Verdi: A  végzet hatalma, 
ária; b) Mascagni: Parasztbecsület, 
ária. (Perényi Gabriella.) 3. a) Schu
bert: An die Husik; b) Popper: Sze
renád. (Radó Magda.) 4. a) Tamay 
Alajos: Haide; b) Szabados Béla:
I. Letéptem a. legszebb rózsát; II.
Ripegös-ropogós. (P^ányi Gabriella.)
5. a) I^imsky-Korsakow: Hindú dal; 
b) Gassado: Requiebros. (Radó Mag
da.) — Közben: Hírek. — 4 ó.: Asz- 
szonyok tanácsadója. (Aránjű Mária 
előadása.) i— 5 ó.: „Csendélet Deb
recenben 1684-ben” . Benke Tibor elő
adása. — 5.30 ó.; Takács László jazz 
zenekarának hangversenye. 1. Fox 
trött (Al Shermann: June time is 
lőve time). 2. a) Slowfox (Sam Cos- 
low: Just one more chauce); b)
Foxtrott (Charles Rosoff: Look in , mutasanaKj. a  névsor
the lookmg gfess). 3. Slowfox (Cola Pola Negri (a lap odaírfe azt a fii 

a cto «« „„i„\ t t- rí:- met, amellyel a legnagyobb sikert
erte el szerinte: Hotel Imperial),
Glória Swanson (Zaza), Mary Picit-i ■ » -------
ford (Rosszcsont kisasszony), Nor- Amerika is (ovábbfejeszti 
ma Talmadge (Kamehas no), Iréné lé n ltn ió f fe H ó  *
Rich (Lady Windermere legyezője- legnajOMOttá.át
ben Mrs. Erline), Mary Carr — baját tudósít ónktól 
(Anyám!), Corinne Griffith (A ze- Anglia visszavonulása után a „le-
nes pokol), Leatnce Joy (Tízparan- vegőnél könnyebb” légijárművek te- 
csofet), Jetta Goudal (Marokkói kém- rén már csak két nagyhatalom riva- 
n-°V 4 11®6”  Pnn” le (Az 0T<>sz tig- lizál: Németország és az Egyesült- 
r:s), Julianna _ Johnston ( Bagdadi Államok. Anyagi eszközök terén a

---------------  --------  „ .  i 3 Í ’ , Priscilla Dean (Törvényen németek nem tudják felvenni a ver-
ges: Golden sands). 9. Haber Alfréd: icíx’? 1>> pby-üs Haver (Az elsodort senyt, de ezt egyelőre egyensúlyozza 
Nézz rám, tangó. 10. Slowfox (Mai-1 ®'nöer), Estelié Taylor (Don Juan), szinte klasszikusnak nevezhető lég- 
l̂aner Béla: Eladó). 11. Slowfox (R. Agll?s Ayres (A mesebeli herceg), hajóépítési kultúrájuk. A Zeppelin- 

Nóble—J. Campbell: Goodníght swee- ’̂iar!e Prevosb (Kvittek vágjunk!), művekben munkásoktól a konstrulc- 
thart). 12. Foxtrott (Jesse Greer: | * ,ay Mac Avo7  (Lady Windermere, tőrökig már a második generáció 
True lőve). 13. Rumba (E. B. Egon: j « mszerep), Alice Terry (Az Apoka- szenteli összes energiáját a léghajó- 
Son Cabano). 14. Indulófox (W. R. lyPsls ne8T lovasa), Eveljrn Brent zás fejlesztésére. Úgyhogy nem cso- 
Heymann: Das ist die IJebe dér ' A .vasember). Renée Adorée (Nagy dálatos, hogy a szintén kiváló mér-

m i  párádé), Marv A?vtor Jnnn'l. nndcnWfal ne Irí ni —__!

sportot fog nyújtani.
Több fővárosi vívó utazik a Szom

bathelyi VC junior tőrversenyére.
Szerdán rendezi a Szombathelyi VC 
junior tőrversenyét. A verseny iránt 
nemcsak a Dunántúl mutatkozik ér
deklődés, hanem a főváros vívóit is 
megmozgatta. Értesülésünk szerint 
számos junior tőrvívó utazik a fővá
rosból Szombathelyre.

Osiier harmincötödszer lett bajnok! 
Iván Osiier dr., a jeles dán vívó, akit 
Budapesten is jól ismernek a Posta 
—-Osiier meccs óta, most tett har- 
mincötödször a skandináv államok 
bajnoka. Azonkívül a stockholmi 
olimpián második lett épée-ben és ha 
hozzátesszük, hogy felesége a párisi 
olimpián a tőrvívás olimpiai bajnoka 
lett, akkor megértjük, ho’gy a dánok 
harmincötödik bajnoksága után hős
ként ünnepelték a tiszteletére adott 
vacsorán!

volmaradása égjük oka az amerikai i 
filmnagyhatalom megingásának
(majdnem bukásának). A névsor:!

Porter: Lőve fór sale). 4. Tangó (E. 
Bianco: Siempre). 5. a) Rumba (Er-

L  á  ti a  Rádioantikváriuma
»  Vili., Népszinbáz-ntca 4U.

T i b o r  vétel, csen, elállás! !
Telefon: 435-t?

j Tavaszra elkészü l az  új 
német Zeppelin

nesto Lecuona: Siboney); b) Slow-1 
íöx (Ábrahám Pál: Hawai rózsája). 
6. Slowfox (R. Nelson: Peter-Peter). | 
7- Válse (W. Donaldson: Lousiana 
moon). 8. Foxtrott (Greer—R. Kla-

Matrosen). — 6.45 ó.: Német nj’elv 
oktatás. (Szentgyörgyi István dr.) — 
7115 ó.: ̂  Sovánka Nándor és cigány- 
zenekarának muzsikája. — 8.20 ó.: 
Andersen Felicia előadó-estje. — 8.50 
»•! A  m. kir. Operaház tagjaiból ala- 
kírlt zenekar hangversenye. Karnagy 
Rajter Lajos. 1. Beethoven: Egmont, 
nyitány. 2. Haydn: II. (D-dur) szim
fónia. 3. Zádor: Változatok egy ma- 
gyat népdalra. 4. Wagner: A nürn
bergi mesterdalnokok, nyitány. — 
Májd; Gramofonliangverseny.

ORFEUM
1932 január

Iz  iitolsd évek legnagyobb és legjobb 
műsora

5 JUNSTRÜ  
MR. GULDAN MEDVÉ 

A. & R. REINER 
BR1X AND PARTNER

vilávattrakciók
és még 8 elsőrendű szám

Mindennan délután és este

parádé), Mary Astor (Don Juan), 
Vilma Bánky (A fekete angyal), 
Eieanor Boardman (Kvittek* va
gyunk!), Maria Corda (Szép Helena 
magánélete), Dolores Costello (Ma
nón, a kurtizán), Marion Davies 
(Yolanda), Dolores dél Rio (Car
men), Billie Dove (Sárga liliom), 
Lilian Giíh (Ut a boldogság felé), 
Doris Kenyon (A boldogság tolvaja), 
Dorothy Mackaill (Párisi táncosnő), 
CoLeen Moore (Sally), Mae Murray 
(Víg özvegy), Constance Talmadge 
(Velencei Vénusz).

Liliom — angolul. Molnár Ferenc 
világhírű színdarabjának megfilmesí
tési jogáért a Fox-gyár 10 ezer dol
lárt fizetett a szerzőnek, aki azonban 
azt is kikötötte, hogy ha már a 
Liliomot csak angol nyelven filmesí- 
tik meg, legalább semmit se változ
tassanak a szövegen. így aztán, ha 
a szereplők — élükön Charles Far- 
rellal és Rose Hobbarttal — saját 
anyanyelvükön is beszélnek, a ma
gyar közönség, amely a Liliomot jól 
ismeri, tökéletesen értheti a filmet. 
Rose Hobbart, az amerikai Julika, 
színpadon is játszotta ezt a szerepet, 
mégpedig pontosan hétszázszor, tehát 
sokkal többször, mint Varsányi Irén, 
a magj'ar Julika. Filmszínésznői ké
pességeiről pedig éppen most, a 
Borneói maharadzsában tett tanúbi
zonyságot.

A Törekvés ökölvívói 8:6 arányban 
győzték le a Kecskeméti TE ökölví- 
vóit. Tegnap a Törekvés első csapa
ta Kecskeméten állt a kötelek közé. 
A pestieknek ugyancsak kemény 
munkájukba került, hogy a Kecske
méti TE jóképességű versenyzőit ma
guk alá gyűrjék. Részletes eredmé
nyek: Légsúly: Rózsi KTE győz For
gács Törekvés ellen, bantamsúly: 
Kállai Törekvés és Kürtösi KTE dön- 
teten, pehelysúly: Miskel Törekvés 
győz Bozsik II. KTE ellen, könnyű- 
súly: Mészáros Törekvés és Süveges 
KTE döntetlen. Az est legérdekesebb 
küzdelme. Süveges csak a harmad’k 
menetben esik vissza, ami győzelmé
be került. Weltersúlyban Bulla Tö
rekvés és Bozsik I. KTE állt ki. 
Mindkettőt sorozatos szabáljfalan- 
ságok miatt teléptették. Közéosúly: 
Faragó KTE győz Szemezel Törek
vés e'len, _technikai k. o. Szemezel 
ajka mégsérül és az orvos a mérkő
zést beszünteti. Kisnehézsúly: Katona 
Törekvés győz Kovács KTE ellen, 
nehézsúly: Pasztula Törekvés győz
Varga KTE ellen.

Az olasz válogatott ökölvívók szom
baton  ̂Baselben a svájci válogatottal 
mérkőztek és legnagyobb meglepetés
re csak 10:6 arányban tudták őket 
legyőzni. A svájciak a lég- és köny- 
nyűsúlyban arattak győzelmet, a Val
ter- és kisnehézsúlyban pedig döntet
lent csikartak ki.

Primo Carnera párisi startját Bou- 
gmllon eden január 11-re tervezték. 
A mérkőzést az olasz szövetség: le
tiltotta!

Szerdán, Vízkereszt ünnepén nin
csen szakbizottsági ülés. A csapat
bajnoki versenyekkel kapcsolatos hi
vatalos ügyek elintézésére a szövet
ség titkársága szerda helyett kedden 
este 6—8-ig tart hivatalos órát. Áz 
egyesületek a csapatbajnoki mérkő
zés első fordulójára szóló startjegye
ket ekkor vehetik át.

Dortmundban, a Westfallenhalle 
ringjéban foljd le Németország— 
Dánia ökölvívómérkőzése, mely a né- 
™etek 12:4 arányú győzelmével vég
ződött. A dánok csupán a weltersúly- 
ban győztek Jensen és a nehézsúly
ban Michaelsen (Európa-bajnok) ré
vén. Németország—Dánia előző mér
kőzése Kopenhágában döntetlen volt.

nökökkel és kimeríthetetlen anyagi 
forrásokkal rendelkező Egyesült- 
Államoknak mindeddig csak a lég
hajók méreteiben, de nem a teljesí
tőképesség terén sikerült felülmúlni 
a fémeteket. így például a most ké
szülő L. Z. 129 bár méreteiben alatta 
marad az amerikai légiflotta büszke
ségeinek, az Akronnak, teljesítőké
pesség terén — állítólag — felül 
fogja múlni azt.

A legújabb Zeppelin méretei a kö
vetkezők: hossza 248 m, legnagyobb 
átmérője 41 m és 50 utast lesz ké
pes magával vinni. (A  Budapesten 
járt Zeppelin hossza 235, legnagj’obb 
átmérője pedig csak 30 méter.)

Ezzel szemben Amerika egy új, 
technikai felszerelésben minden eddi
git felülmúló léghajó bázist tud fel
mutatni a Sunnyvakit, melyet a Csen
des-óceán partján, a Sanfranciscói 
öböl legdélibb részén a napokban 
avattak föl. A hangár 346 méter 
hosszú, 94.50 széles és 60.30 magas. 
Próbáljuk elképzelni ezt a szuper
monumentális épületet. A kapu két 
szárnya egyenként 600 tonnát nyom 
és 250 lóerő kell a megmozdításához. 
A telep 2 gáztartálya 56.000, illetve 
28.000 köbméteres, 6 lépcső és két 
lift v̂ezet a felsőbb emeletekre. Az 
új léghajó-bázisnak főleg az ad nagy 
jelentőséget, hogy az első ilyennemű 
alkotás a Csendes-óceán partján,

NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Ahol nnat- 
koznak (B).

KAMARASZÍNHÁZ: (háromn. 8) Porcét 
Ián.

VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Hoffmann
mesél.

VÍGSZÍNHÁZ: (8) Kényes válépllr. 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) A  torockói 

menyasszony.
MAGYAR SZÍNHÁZ: (8) Csrtkprofesszor. 
KÍRALYSZINHAZ: (8) A „Fehér !á“ 
FŐV. OPERETTSZINHAZ: (8) Maya 
A1NBRASSYUTI SZÍNHÁZ; (9) Az igazi 

asszony.
BETHLENTÉRI SZINPAD: (6, 91 Drótos- 

tót.
ROYAL ORFEUM: (fél 5, fél 9) 5 Ju- 

netro.
KOMIKUSOK KABARÉJA: (fél 9) Vi

dám műsor.
KOMÉDIA ORFEUM: (fél J) Rótt és 

Tábori.
STEINHARDT SZÍNPAD: (háromn 9)1

Stelnhardt.
‘ ih V »V riD T l Y l f > V ^ i)jij^

Flftkadmiutsztráeíé Csehszlovákiában 
Lipa IJjságiroda Bratislava 
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Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr Vadas Gyula 

Helypttes szerkesztő:
Hoppé 1,ászló

í ’ iim sz in iiá za k  m űso ra
[ BELV VHOS! (Irányi o II T.i 83 3—

29. (Előadás; 5. negyed 8, negyed 9, 
fél 1U. Vas.: fél 4. 5, 6, negyed 8, 
negyed 9, fél lü. A lebegő szűz (ka
cagtató bohózat; Szőne Szakáll, Dina 
Grállá.) — A láthatatlan bűnös. (Se
gítség, bankrablás!) — Híradó.

HOUOGltAfr (V ili  József korút 98. T.I 
98—4—76.) Előadás: fél 5, 1. 9. Szotnb.: 
fél 4. háromn e, üáromn. 8, 10 Újév 
és vas.: 2,4,6,8,10. Nagyvárosi fények 
(Chaplin). — Titkos légió tKen May- 
narüi.

BUDAI APOl.LO (Il„ Széna tér T :  81 
—5—00.í: Előadás: Cél 5, 7, fél 10. Vas. 
fél 3, háromn 5 negyed 8, háromn 10. 
Csókos regiment. (Verebes, Gretl Tliel- 
mer, H. Tűimig, Churiotte Auder.) — 
Három ablak kelet felé. (Erich v„ 
Stroneim kémkurténete.) — Híradó.

CAPirUL 1 Vl( Baiuöstöí Jegyieude* 
lés: 34—3—37, (Eluadas 4, 6, 8, 10 Vas.
2- kor is. Buster, a Casanova (németül 
beszélő Vigj.i. — Flyppi a íegyuazoan 
(triikKl'Um).

CHICAGO (V U , István ót 39. T.: 32—1
75.1: Előadás: 5, fél 8, 10. Ünnep, vas.:
3- tól: Uortoüágy (magyar tárgya film, 
magyar és nemet beszéddel, Verebes, 
Mihuszentny). — Stau es Van. a muzsi
kus lelnek.

COJÍSU (IV., Váei utca 9 T.: 87 4 02.1
Előadás: 4, 6, 8, 10. Hangos Híradók.
— Dolly Haas és Lucy Aiaunneim fő- 
szereplésével. A bál ív ig jj.

i HECSl (VI.. Teréz kórul 38. T.i 21—3— 
4.1, 25 -9 52, 14 —8 05.). Előad.: 4, o. 8, 
lü. Vas., ünnep: 2-kor is. Hangos hír
adók. — A liorneoi maharauzsa (A 
pompa, a szerelem és izgalmak film
je.) -  Burleszack.

I ELIT (V„ Lipot korul 10 1.: 16 l-51.lt
Előadás: 4, 6, 8, 10. (Első mérsékelt 
il.) feleségem a széiná.iios. (Nagy Kató 
zenés vigjáteka.) — Kaolók a madár
világban (Kuitúrfilm). — Híradó.

I I-ESZEK (V ili.. József korút 70. |,i 46—
0—4o.): Előadás; lel 4, lel 0, tiároinu. 8, 
háromn. 10. Csütörtök: fél 5, fél 7, fél 
9. ünnep, vas.* fél 3, négy 5, háromn.
8, háromn. 10. Ünnep es. vas. u. e.t 
burleszkmutiné. — A 1 renegát. (Noah 
Berry, Warner B axln , Mirou Eoy.)
— Hangos híradó. — Miki,

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ Kossuth Lajos- 
utca 18. T. 805-43, 897 -07.): 5, negyed 8, 

Va», szőnib.. ünnep 4 o, 8, 10. 
Ex féleség, (Norma ötiearer filmje a mai 
házasság problómájórel i — Híradók.

IMPERIAL (VII., Dembinszky utea és 
Aréna ut saruk. T,: 32 8 00.1: Előadási
5- töi, vas.: fél 8-tól folyt. Kéinszolgá-
lat. (Wuly i'ritscü kémdrámája.) _
Mcsterluvok. (Zoro és Huru vigjátóka.)
— Híradó.

JOZSEFVAlíOfíl .Kálvária tét 6. T.i 34—
6— 44). Eloauás esüt.: fél 5, 7, 9. Újév 
és vasárnap. 2, 4, b, 8, 10. Nagyvaros! 
fények (Cuaplin/. — Titkos légió (Ken 
Maynardl.

KAMARA (VII., Dohány n 42 -44. Tel.:
44—0—27), Előadás: 6. 8, 10. Vas, és 
ünnepnap: 2-kor is Hangos híradók.
— A bál (Dolly Haas é« Lucy Mauu- 
hoim vigjátékai — Kína.

Ll-V0,VHiA  1X 111 üli.) Előadásifél 5. 7 -gyű. 10. Vas.i 2 tői folvt.
1 rader Horn.

NÍCP_ Váci ut 76 I s 92 g g0.) Ilétk.i 
5-tol, vas. és ünnepnap: 3-tol folyt.
Ősz) manőver. (Nóti Károly vígjátoku.)
— SloiKccarló bombázása, (llans ÁI- 

| bers, Anna Stouu.) — Híradó.
OMNIA .V ili.. József korút e» Kölcsey 

utca sarok T.: 30 1 25 i Western
Electric-leadógeper. Fél 4. fél 6, (él 8, 
fél 10. Hangos híradó. — A borneói 
maharadzsa IA pompa, a szerelem és 
az izgalmak filmje), — Burlcszaek.

ORION (IV. Eskü-tér 5. T.: 82—1—02.): 
Előadás: háromn. 6, háromn. S, háromn 
10. Vas., ünnep: háromn. 4 órakor is. 
Leány nüség. (Ottó Walburg, Jennv 
Jugo, Max Hanson.) — Híradók.

PAI.ACE FIL3ÍSZ1NII\l Erzsébet kör
út 8 Telefon 365 23) El ad.t « 6, l 
i Hyppolit, a lakáj (Magyar han
gos film. Irta: Zógoo és Nóti Játsza: 
Csortos, Góth. Kabos. stb.) — Hangos 
híradók

Pc T~S,A  Népszi.iházu. 13. T.: 45
b—:3.1: Előadás: 4, 6, 8, 10. Csütörtök: 
háromn. 5, háromn. 7. háromn. 9 Ün
nep és vas : 3, hármnu. 5, fél 7. negyed 
J, 10 A 4 renegát. (Noah Berry. War
ner Baxter, Mirna Loy.) — Hangos hír
adó. — Miki.

(Nagymező u 22—
24 1 220 98. 29S

50): 2 -fi jg folyt, 
ízntán o, s, 10.

—----- — s»-awKTpVas és ünnep: 1—4
m i r i:i) M in u A K iiz fo ly t., azután 6. 8,

I „  , 10 Buster. a Casa
nova (Buster Keaton, Paul Morgan,
hVlí* ’̂ '1 tjeL31I,K*' - Flypp. mint fegy. hazőr. — Hangos híradók.

ROXY (V II, Rákrtez ót 82 T.: J 43_8—
| 24.1. Előállás 4-től. vas 2-től rolvt.

Nagyvárosi fények. (Charlio Chaplin 
m W T W  ~  Halálos szerelem (dráma 10 felv.). — Hangos híradó.

IHI5AL APOl.LO íErzsébet korút 45 T.I 
J. 429 46, 419 02.» Előadások: 5. %&, 
fél 10 Szomh, vas.: 4. 6. 8. 10 Vas 
d. e fél ID Lakner Bácsi gyermek 
színháza. -  Ka-’eltkisassznny. (Bah 
váry. Stolz. R ój Buda filmoperettjá 
Fősz. Halmay Tibor. Dolly Raas, 0n 8. 
táv Frőhlieh' _  Magyar Világhíredé

IVTRA 'I X ,  Üllői út fifii Elfinilás V45.
7 negyed 10 Ünnep- S-tól folyt A  
csókos regiment. (Churiotte Ander, Her- 
mann Thimig.) — A lánglovas.

Nyomatott a
(törforgógépeln -  ...... .

Győry Aladár
Stádium Sajiovállnlal Rt 

Felelős özemvesetői

(Teréz-körút 60 T :  197— 
67 —68.1 • Előad . 5. hí 8. 10,
Szomh , vas., ünnep: 4, 6, 
8 ,10. Táncol a kongresszns. 

(Lillian Harvey, W illy 
Frltsch. Conrad Vei.lt. Lil 
Pngover -  A kom Lajos 

tanár orgonajátéka. (
|cilK VIN  V ili József körút ée Ü llő ié i

sarok T ■ 38 9 88 39 5 H4 i E'ö-
adás: fél 6. fél 8, fél 10. Vasár- 

^1 4-kor is. Leányhűség 
(Ottó Wallbiirg, Jenny Jugo, Más 
Hansen), — Híradók

(Rákóczi-út 2i. T.: 460—45 és 
460—46 ) Előadás: 4, 6, 8. 10. Táncol a 
kongresszus (Lilian Harvey, W illy 
frltsch , Lil Dagover, Üonrád VeldtJ —

■wINníiifei.....




