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1 líra. Amerikában 8 cem 
BUMtetem au Belföldre negyedéire 13 P, t n  
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Szerdán az  olasz* 
ország i Vigevanőban 
já tsz ik  a Budai „11“ 
s azután visszam egy  

Fran ciao rszág b a
—  Saját tudósítónktól —-

Mint Barna Sándortól, a, Budai 
„ l l ” elnökétől értesülünk, a derék 
budai. ■ eSapat szerdán alapok varga* 
betűt írva le, megszakítja francia
országi túráját ék az olaszországi 
Vigevanőban mérkőzik, hogy utána 
újra visszatérjen francia földre s 9-én 
Parisban megvívja legfontosabb mér
kőzését a Club Francais ellen, majd 
lOrén Rennes-ben : — legalább is a 
jelenlegi helyzet szerint — befejezze 
mérkőzései sorozatát.

, Negyvennyolc ériig 800 dollár 
birtokosának hitié magála kor

csolyázó szövetség
Amerika rácáfol az IEV  

elnökére
6 —» Saját tudósítónktól —f
Jelentettük annakidején, hogy 

az United States Figure Skating 
Association, azaz az Amerikai 

5 Műkorcsolyázó Szövetség 400 dol
lárt helyezett kilátásba a MQKSz- 
nak. Ez a 400 dollár egy magyar 

I pár kiküldetéséhez való hozzájá- 
| rulást jelentett.

Időközben a MOKSz levelezést 
/ folytatott az amerikaiakkal, s két 

pár kiküldetését ajánlotta fel. A 
válasz —  helyesebben a válaszok 
-r- most futottak be, s 48 órás 
öröm után szomorúságot hoztak a 
korcsolyázó társadalomnak.

Szombaton este ugyanis táv- 
irat érkezett Ulrich Salchowtól. 
a Nemzetközi Korcsolyázó Szövet
ség (IE V ) elnökétől, s a távirat 
800 dollárt helyezett kilátásba a 
két magyar pár kiküldetésének 
támogatására. A táviratot öröm 
követte, mely azonban —  mint 
mondottuk —  csak 48 óráig tar
tott. Tegnap ugyanis amerikai le
velet hozott a posta, s ebben a 
levélben az United States Figure 

i Skating Association kijelenti, 
i hogy csak egy  magyar pár költ- 
’ ségeihéz járulhat hozzá, és pedig 
a már ismeretes 400 doíár ere
jéig.

Az am erika i m agyarok  
olim piai gytj’tése dol
gában az olimpiai g az
dasági bizottság p ár
toló javaslatot terjeszt 

az OTT mai elnöki 
tanácsülése elé

— Saját tudósítónktól —
Az olimpiai gazdasági bizottság 

ipái ülésében úgy döntött, hogy a 
MÁSz és.MUSz együttes akciójának 
tervét pártolóéin terjeszti az OTT 
inai elnöki tanácsülése elé. Egyben 
az a terv is az elnöki tanács elé 
kerül, hogy a páros műkorcsolyázók
kal kiutazó Minich Jenő dr., a BKE 
igazgatója Amerikában bizonyos 
irányú tárgyalásokat folytasson a. 
gyűjtés kiterjesztése érdekében s 
abba néhány tekintélyes amerikai 
magyar bevonását elősegítse. Érte
sülésünk szerint Minich Jenő dr. ezt 
a missziót elvállalná, anélkül azon
ban, hogy a részletmunkába bele
kapcsolódná.

Tegnap délelőtt véstek a jégen. A
gyors- és műkorcsolyázóbajnokok ne
vét megörökítő márványtáblába leg
utoljára 1,928-ban véstek: Most pótol
ták a h**:iyt. így a gyorskgrcsolyázó- 
táklán Katikét, Kimmerling és Vita, 
»  műkorcsolyázón L&pócsy és kétszer 
Vadas kanott helyet. „Kimmerling 
József” alig fért el a táblán,

*

/ *■m

— Saját tudósítónktól —

Vagy hu8zah-huszonötén vár
ták tegnap , éjféltájban a berlini 
gyorst, de az nem tágadta meg 
magát és negyedórát most is ké
sett. A  várakozás elég gyorsan 
telt, hiszen a perronon csaknem 
mindenki a „Hungária-család” 
tagjai közül való volt.

A vezetőségből Fodor dr. és 
Rosenberg dr. várta a csapatot, 
természetesen kinn voltak a já 
tékosfeleségek, Mándiné, Kompó- 
tiné, Senkeyné, a III. kér. nevé
ben pedig Reiner Sándor várta a 
kölcsöncsatár Zilahit.

A viszontlátás örömem át is 
mindenki észrevette a játékosok 
és vezetők gyűrött arcát, azt a 
sok fáradalmat, aminek nyomát 
az arcukon is viselik. Alkalmunk 
volt Preissmann alelnökkel, to
vábbá Senkeyvel és a játékosok
kal is beszélni és egyértelm űig 
hangoztatták, hogy az út nagyon 
fárasztó volt és a tömeges meg
betegedések, harcképtelenné vá
lások úgy tönkretették a csapa
tot, hogy

mindössze az első zágrábi
meccsen látták a túra során 

a valódi Hungáriát.
Preiszmann alelnök maga annyi
ra fáradt volt, hogy elhárított 
magától minden nyilatkozást, 
Senkey Mándit dicsérte, aki mér
kőzésről mérkőzésre jobban bele
jött a játékba és bizonyos, hogy 
Egyiptomban már ismét a régi 
nagy lesz.

A profiválogatott egyiptomi út
jára különben

öt Hungária-játékos megy el:
Ujváry, Mándi, Híres, Kal

már és Barátky.
A csapat tagjai mind megjöttek, 
Kalmár kivételével, aki néhány 
napi szabadságot kapott és ez 
alatt az idő alatt menyasszonyát 
kereste fel Salzburgban. Kinn 
volt a pályaudvaron az egy nap
pal előbb megérkezett Haraszti 
is, valamint a sérülését már 
majdnem kihevert Barátky és a 
túrán részt nem vett Rebró.

A játékosok az utolsó vereséget 
egy cseppet sem tekintik reális
nak. Ezen már egy csupa sérülte 
bői és betegből álló rokkant csa
pat vett részt és az lett volna 
csoda, ha szebb eredményt tud
tak volna elérni. Igazán ráfér már 
a játékosokra az a kis vaká^ó. 
amit.

január végéig
engedélyeztek részükre. Ilyen 
hosszú úttal járó és ilyen fárasztó

túrát sem a Hungária, sem a régi 
MTK nem hajtott végre —  igaz, 
hogy ilyen balsikerűt sem, amely
ben három vereséggel szemben 
csak két győzelem  áll. A túra

másfajta mérlegének elszámolása 
csütörtökön délben lesz, amikorra 
a játékosokat értekezletre hívták, 
hogy ott kiosszák járandóságu
kat.

Nincs többé „Kék Csillagok**,
mert a  szövetség nem engedélye?! a váloga

tott látszatát keltő cím ek vise lését — K ét  
klubból /eket csak  kom bináln i a  csapatot, 
az illető klubok n e v ’nek fe’tiin’ekésével —• 

M ilyen lesz a  Szom bathely—óbudai túracsapat 
— Saját tudósítónktól —

Oslo, január 4.
A tegnap rendezett korcsolyá

zóversenyen több kitűnő teljesít
ményen kívül egy világrekordot 
is felállítottak. Baílangrud, volt 
norvég Európa-bajnok a 10.000 
méteres versenyben 16:46:6 mp- 
ces idővel világrekordot futott és 
Carlssonnak 1928 február 5-én 
felállított 17:17.4 mp-ces rekord
ját. több, mint fél perccel javí
totta meg.

Ufi mérkőzések, 
amelyek soron 
következnek

Január 6.:
Patina: Szeged FC—AC Pád óva. 
Stuttgart: Profi válogatott—Délné

met válogatott,
Bergamo: Kispest—FC Bergamo. 
Pyrgos: Somogy—Hercáles. 
Vigevanö; Budai „11”—FC Vige- 

va.ne.si.:
Fulda: Ferencváros—Borussia Fő

04.
Január 9.:

; Paris: Budai „11“—Club Francait.
Nantes: Kék csillagok—Nantes..
Berítű: Újpest—Tennis Borussia.‘ ; ... * •- ‘ , ■ &

u Január 10.:
Mannheim (t): Profiválogatott-—

Mannheim vál.
Kassel: Ferencváros—Kasseler $C

03.
Berlin: Újpest—BSV „92“.
Rénnes: Budai „11“—Stade Een-

nais.
Bécs: Sabaria-WAC (í).
Lorlent: Kék csillagok—FC Lórién- 
Vicenza: Szeged FC—US Vicenza. 

(Január 10. és 17. közölt a „Kék ’ 
csillagok“ Franciaországban játssa- 

no. kJ
Január 17.:

Drezda: Kék csillagok—DSC.
Ronnos: Kék csillagok—Stade Re- 

nuls. •
Január 33.: ,

Nlmes: Kék csillagok—SC Nime*.
. Január 24.: %
Marseille: Kék., csillagok—OH®*

piq.uo Marseille.
Január 33.:

, Nizza: Kék, csillagok—SC Nice. 
Február 7.:

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

Magyar profi vál. Egyiploinban. 
Február 19.:

A „Kék Csillagok” jóhangzású 
neve meghalt, mielőtt megszületett 
volna, de ez nem jelenti ázt, hogy a 
névtől függetlenül változatlan erős
ségű csapat ne induljon útnak Fran
ciaország felé. A hangzatos név 
alatt — mint ismeretes :— a Bocs
kai, III. kér. és Sabaria kombinált 
csapata húzódott volna ,me£, de ez a 
megoldás nem szabályszerű, mint az 
Fodor dr.-nak, a PLASz főtitkárának 
alábbi nyilatkozatából kitűnik:

— Az MLSz nem. engedélyez elvi 
okokból sem Kék Csillagokat, sem. 
Zöld Bojtorjánokat, sem. semmiféle 
más alakzatot s csak két-két egyesü
letnek engedi meg kombinált csapat 
alakítását. Ezzel a rendelkezéssel

azt akarja megakadályozni, 
hogy kombinált csapatok jo
gosulatlanul válogatott jelle

gét öltsék magukra,
illetve, hagy a vendéglátóknak bár
mi alapjuk is' legyen arra, hőgy a 
kombitnáítat válogatottként hirdet
hessék. Klem könnyű ezt persze meg
akadályozni, hiszen a Hungáriát is 
Budapest válogatottjaként hirdették 
legutóbb Madridban, de erről a Hun
gária nem. tehet, a spanyolok nem is 
kombináltok, hanem: egyedül a Hun
gáriát kötötték le. A Hungária, eseté
ben megtévesztésről szó sem tehet, 
viszont a megtévesztést, intézménye
sen akarja kizárni az M!LSz -rendel
kezése. :

A tervbevett túraesapat te
hát csalt Sabarja—III. kér. 

kombináltként szerepelhet,
esetleg más két klub kovibináltjakénit. 
Ez azonban nem zárja ki azt, hogy 
mák egyesület játékosa is részt vehes
sen a túrán. Kö Irsönvenni harmadik 
egyesülettől is: szabad játékost, ahogy 
a Hungária legutóbbi mérkőzésén 
Koszta a Vasasból és Víg az Újpest
ből erősítette a Hungáriát, de anél
kül, hogy ezért a Hungária csapata 
a Hungária—-Ujpéstr— Vasas jelleget 
arrogáita volna magúnak:

Ami a „kék front” egységét illeti,

itt is van némi baj, mert Hétszög 
Edvinnek, a Sabaria jelenleg Csikó- 

I kát vezető képviselőjének tegnapi 
számunkban megjelent kritikáját Ko
mor Ödön, a III. kér. igazgatója nem 
vette jó néven s bizonyára hadat 
üzent volna ezért a Sabariának, ha 
nem kötötte volna á megállapodás és 
nem lett. volna rászorulva a szom
bathelyiekre.

így tehát óbudai és szombathelyi 
lobogó alatt, jön létre a nyugalmazott 
Kékcsiilagtűra, de benne lesz (cég
jelzés nélkül) a Bocskai is.

A túracsapat még nincs kész, 
de minden valószínűség sze
rint a következő 13 játékos

ból fog alakulni:
Vermes, Karács T., Sárközi, lglódy, 
Bellió Sabária, Bíró, Béretvás, Lut 
Magyar, Zilahi, Lengyel Hl. kér. és 
még két Bocskai-játékos Markos, 
Teleki és Opata-Qrmös közül.

Az intézőbizottság  
ho zlá fáru lt a Nemzeti— 
S ab ária  kupam érkőzés 

e lh a l osztásához
Az országos intézőbizottság a Sa

baria-játékosok Csikó-elfogial'fságára 
való tekintetted, kivételesen hozzájá
rult á Nemzeti—Sabaria kupamérkő
zés elhalasztásához azzál, hogy a 
mérkőzés jániiár végéig lejátszandó 
s győztese a következő fordulót feb
ruár 7-ig köteles lejátszani.

Egyébként alaposan megbüntették 
a Bajai Turult, mert négy . középis
kolást a KI SOK engedélye nélkül 
igazolt le. Az egyesület báróm veze
tőjét, Goldberger Jánost, Konkoly 
Istvánt és ■ Firányi - Vidort 1—1 évre 
függesztette, fel mindennemű szövet
séggel szembeni tisztség viselésétől, 
az egyesületet 20 pengőre büntette, a 
négy játékost pedig majdani szabá
lyos szövetségi’ igazolásuktól kezdő
dően 6—-6 hónapi felfüggesztésre 
ítélte. Diákok! Vigyázzatok! ,  -

Kairó: Magyarország vál.—EgyíP* 
tóm vál. Bíró: Barlassi.ua (Olaszon 
szag).

Hi’de H olow sky nyerte 
A u sz ’ria műkorcso
lyázó bajnokságát
. •— TelefonjelentésüMk —

Becs, január 4.
1500 néző előtt tegnap tartották 

meg, az osztrák műkorcsoiyáz baj
nokság vasárnapról elhalasztott sza- 
badkorcsolyázási részét, mely a 15 
éves Hilde Holowsky javára, döntötte 
el a. bajnokságot s így Holowsky 
megismételte azt a győzelmét, melyet 
tavaly márciusban a berlini világbaj
nokságban F. Burger felett aratott. 
A versenyen az új osztrák pontozási 
szabály szerint pontoztak a bírók s 
Holowsky minimális győzelmét rész
ben ennek az' új pontozási rendszer
nek, valamint az ötödiknek helyezett 
L.. Lapdbeck remek kürjenek köszön
hette, Landbeck ugyanis a szabad
korcsolyázásban ugyanannyi pontot 
szerzett, mint az. első és a második 
helyezett. A részletes eredmény;

Osztrák hölgybajnokság: 1. H. Ho
lowsky WEV helyezési szám: 8, is
kola: 152.7, kür: 15.6, 2. F. Burger 
(Engelmaim) 9 —- 152.1 —■ 15.6, 3. 
H. Bietz (Engelmann) 17— 138-3 — 
13-7, 4. G. Lainer WEV 25 -  135.6 
— 13.9, 5. L. Landbeck WEV 25 
130.1 — 15.6, 6. E. Homung, 7, L. 
Weiller, 8. L. Holzmann.

Férfi szenior verseny : 1. Hartmann 
(Engelmann) 5, 2. Erdős WEV 10, 
3. Bernhauser WEV 17, 4. Ungethüm 
WEV 18,
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fi bajai alosztály tavaszi $or- solása
Ketté osztják 

a pécsi alosztályt
— Saját tudósítónktól —

A DnvLASz intézőbizottsága a na
pokban kisorsolta a bajai alosztály 
tavaszi mérkőzéseit. A sorsolás ered
ménye :

Március 6.: BSC—Bácska, BMTE 
—BTC, BSE—TSE, MTE—SBTC.

Március 13.: TSE—BTSE, BSE— 
ESC, BMTE—MTE, SBTC- BTC.

Március 20.: BTC— BSE, BSC— 
MTE,' BMTE— SBTC.

Április 3.: BSE—BMTE, BTSE 
BSC, Bácska—BTC.

Április i - :  BSE—SBTC.
Április 10.: Bácska—TSE, BSC— 

SBTC, BTC—BTSE.
Április 2-í-: BTSE— SBTC, Bácska 

—BMTE, TSE—MTE, BTC—BSC.
Május 1.: BMTE— BTSE, Bácska 

— BSE, BSC—TSE (a derbit), MTE 
—BTC.

Május 5.: BTSE—MTE.
Május 8.: BMTE—BSC, SBTC— 

Bácska, TSE—BTC.
Május 211.: BSE—MTE, SBTC— 

TSE.
Május 26.: MTE—Bácska, BTSE

—BSE.
Június 5.: Bácska—BTSE, BSE— 

BMTE.
A pécsi alosztályban a hó végén 

tartják meg' a sorsolást. A nehéz 
gazdasági viszonyokra és arra való 
tekintettel, hogy a MÁV megvonta az 
utazási kedvezményt, komoly szó van 
arról, hogy a pécsi alosztályt ketté 
osztják. A pécst csoportban a hat 
pécsi, valamint a mohácsi, komlói, 
szigetvári és a siklósi csapatok fog
lalnának helyet, míg a kaposvári cso
portba a Simontomyai BTC, Dombó
vári VOGE, KRSC, KTSE. KPAC. 
Nagykanizsai TE, Nagyatádi TSE. 
Barcsi SC és a Nagykanizsai Zrínyi 
SE kerülne. A kérdésben a legköze
lebb tartandó tanácsülésen döntenek. 
A többség helyesli a kettéosztást s 
így arra minden bizonnyal sor is ke
rül.

A BLASz intézőbizottsága ma este 
ülést tart a Szövetségi Házban.

* Általános óhajra a tengeriét és 
szibériai fenyökivonatot tartalmazó 
Püavint 40 filléres csomagolásban 
árusítják szaküzletekben.

A KASC minden kedden és csü
törtökön délelőtt edzőgyakorlatokat 
tart a Simor-utcai pályán. A gyakor
latokat Fáber Árpád Vezeti.

* Távkorcsolyázás és fakutyázás .4
Velencei-tavon. Az Agárdi Fürdőte
lep és a Gárdonyi Fürdöegyesület táv
korcsolya és fakutyás túráját mint
egy 50 résztvevővel' bonyolította : le. 
A sportegyesületek közül a BBTE 
húsz taggal vezetett, de több taggal 
képviselve voltak: BSE, BEAC, FTC 
és a Síegylet is. A túrán nyolc hölgy 
is résztvett, akik a 14 km-es egész 
távon végig kitartottak. Reggel 6.40 
órakor a Délivasuton történt indulás 
után 8.11 órakor Velencén szállott ki 
a társaság a tóra, öt tagja fakutyán, 
á többiek pedig korcsolyán. Velencé
ről Gárdonyra, onnan Agárdra vitt az 
út, ahol a felső vendéglőben a telep 
vezetősége reggelit szolgált fel. Az 
útnak ez a része gyenge ellenszéllel, 
egyébként igen keTemesen folyt le. 
Agárdról pákozdi szik'aszigetet, majd 
innen rövid pihenés után a pákozdi 
partot érintette a menet, ahonnan rö
vid pihenés után visszaindultak 
Agárdra. A sportebéd után a részt
vevők egy része a 8 órás vonattal 
tért vissza a fővárosba, a másik ré
sze azonban, dacára a jeges esőnek, 
még egy gyorskorcsolya partit abszol
vált együtemben megállás né’kül 
Agárdróf Sukoróra és vissza Agárd
ra. A visszatérés az esti 7.25-ös vo
nattal történt. Az egész túra alatt 
a legkisebb baleset sem történt. Túra- 
vezetők voltak: Schwebler Ferenc
(Gárdony) és dr. Schmidt István 
BBTE. összköltség (fé'áru' jegy,
ebéd, reggeli) kitett 4 pengő 10 fil
lért, A kirándulásról készült fény-
képfelvétetek Agárd fürdőtelep irodá
jában (Budapest. TV., Váei-u. 80 sz.) 
lesznek kiállítva. — Legközelebbi 
program: Január 6: fakutyázás, kor
csolyázás Gárdony és Agárd, január 
10: Túra: Velence—Nagyvelence—S li
kőré —Agárd, január 17: Túra: Agárd 
—Dinnyés—Fájton csatorna—Agárd. 
jelentkezés Agárd- Fürdőtelep irodá
jában. T,: 835—19 és a Gárdonyi 
fürdőegyesül étnél T.: 566—39.

Felhívás tudósítóinkhoz. Felhívjuk 
mind a vidéki, mind a helyi tudósí
tókat, hogy az 1932. évi új igazol
vány kiállításához szükséges égy da
rab fényképet mielőbb küldjék be.

H m  megpróbálná,
égy. rájönne arra, hogy csakis a

„FU LG O S "
borotváló vízzel tehet 2 porc előtt 
borotválkozni, a ,Falsról*** ártalmat
lan anyagokból készül és az arcbőrt 

finomítja.

A Csikó-túra anyagilag is 
M en tős sikerre! Járt, sokat 

segített ax egyesületek  
válságos helyzetén

A s&er*Meií erk ölcsi tők év®I okosan akar bánni 
a SEŐv&iség — A so ro n  k ővetk ező  két m érk ő 
z é s s e l  botojozőtílk a télé út — Április végéra , 
m ájus k ö zeg ére  é s  nyárra van k észen létben

kisebb  Csikó-túra
— Saját tudósítónktól —■

Holtszezon. A túrák, amelyek 
még élénkséget vittek a profiszö
vetség életébe, már vége felé tar
tanak. Csak Újpest és á III. kér. 
vezetői síi rögnek-f Grognak még 
most is frissen a szövetségben, 
hiszen az ő túráik, illetve túra- 
folytatásuk még csak ezután ke
rül sorra. Fodor dr. főtitkár, 
akinek kezében összefut az Euró- 
pa-szerte bolyongó magyar csa
patok sok-sok szála, már nem te
lefonál annyit, mint az elmúlt 
hetekben, már vannak nyugodt 
percei is, amelyek alatt nyugodtan 
állja a kérdések pergőtüzét.

—  igen, most már túlvagyunk 
a zeniten, már ami a túrákat 
illeti. A -múlt hónap valóban me
leg volt. A telefonszámlánk 900 
pengő felé járt, ami majdnem 
rekord, hiszen, több csak augusz
tusban volt, amikor a madridiak 
vendégszereplését készítettük elő. 
Akkor elértük az 1000 pengőt.

( —  S megérte a sok telefo
nálás?)

—  Hát kérem, nem szabad pa
naszkodnunk.

( —  Hogy fest a túramérleg?)
—  Erkölcsileg tűrhetően, főleg 

ami a Csikókat illeti.
( —  Kivételesen az anyagi mér

leg iránt érdeklődöm, hiszen bi
zonyára az egész sporttársadalmat 
érdekelni fogja az idei tűrák 
anyagi sikere, mint amin talán 
a profifutball egész jövője meg
fordul.)

—  Nna, megjárja.
( —  Emlékszünk, hogy ősszel 

meglehetős pesszimista felfogás 
uralkodott a téli túrák sikerét 
illetőleg és sokan kétségbe von
ták, hogy az egyesületek túrák 
nélkül meg tudják-e úszni simán 
a téli szünetet.)

—  A Csikó-túra sokat lendített 
az egyesületeken. Hiszen az is 
jelentős, hogy a három nagy- 
egyleten kívül túrán volt a Nem
zeti, Budai „11” , Kispest és So- 
mogy, tehát hét egylet, most 
m egy a H l. kér., sőt a l l . ligából 
a Szeged is túrához jutott, de az 
igazi sikert mégis csak a Csikó
túra jelenti, amelyből (a. balkáni 
és az északi útból együttesen) 
körülbelül 1000— 1000 pengő esik 
az egyesületekre, sőt a 11. liga is 
kap 2000— 2500 pengőt. Ez olyan 
tetem es összeg, olyan komoly se
gítség, hogy ehhez foghatót sem 
az OTT-től, sem az MLSz-től 
nem várhattunk. El kell azonban 
ismernünk az MLSz részéről an
nak érdemét, hogy lemondott az 
őt megillető részesedésről és tu
lajdonképpen csak ennek az ön
zetlen lépésnek a révén vált le
hetségessé, hogy az egyesületek 
ennyire komoly segítséghez jus
sanak, amivel tényleg eloszlatha- 
tók, legalább részben, téli gond
jaik. Amilyen hálával és elisme
réssel kell tehát megemlékeznem 
az MLSz-től. annyira komoly 
szemrehánvás illeti az Ő T T -ét. . .

( —  M iért?)
—  Az OTT-től azt sem tudtuk 

elérni,* amit minden évben, a 
könnyebb években is megkaptunk, 
az OTT-adó visszatérítést. Az 
O T ?’ határozott ígéretet tett ne
künk, hogy december 15-ig visz- 
szakapjuk a térítést, ha decem
ber 1-ig erre vonatkozó kérvé
nyünket. benyújtjuk. Mi ezt meg
tettük, viszont az adóvisszatérí
tésnek még se híre, se hamva, 
pedig december 15Hke már régen 
elmúlt. hiszen ma már ja
nuár l-ikét írunk, ami csak
nem három hét késedelem máris. 
Vagyis ka- erre az adóvissratérí- 
iésre támaszkodtunk volna, akkor 
attól minden, felfordulhatott volna.

(.—  A Csikó-túra sikere tehát 
teljes, feltéve, hogy a hátralévő

két mérkőzésen nem történik baj. 
Nemde, két mérkőzés van hátra? 
További mérkőzésekről úgy-e nincs 
szó?)

—  Nincs, nincs! Elég volt a 
játékból! Nem szabad a. Csikókat 
lejáratni, hiszen jó szereplésük, 
megalapozott nevük komoly tőke 
a jövőre. S ezt a, tökét mi kama
toztatni is fogjuk. Éppen ma kö
töttük le a Csikók tavaszi török- 
bulgár túráját, amelynek időpont
ja i: április 19—22— 21.. És utána 
az olasz túra vár a Csikókra?

(—  Mikor van az?)
—  Egyidőben a budapesti ma

gyar-olasz mérkőzéssel. Május 8 
ennek a mérkőzésnek a dátuma, 
ehhez a naphoz azonban minden

valószínűség szerint 11-iki s 15—- 
16-iki ( pünkösdi) mérkőzések 
kapcsolódnak majd. Nyáron pe
dig . . .

(—  Jól megy a Csikóknak.)
—  Hála Istennek, nyáron pedig 

következik az újabb középnémet 
túra, ezúttal Thüringiában. Szó
val csínján kell bánni a Csikók
kal, akik megérdemlik a zabot, 
illetve a pihenést.

(— Vagyis, ami a mérleget il
leti, hála a Csikóknak . . . )

— . . .  hála a Csikóknak, a kri
tikus telet, nem merném mondám, 
hogy megúsztuk, de enyhébbé tet
tük azáltal, hogy megkerestük leg
alább játékosaink betevő falatját.

(—-.Éljenek a Csikók!)

Óbuda engedett
s a III. kér. és a Sabaria között 
már csak  arról folyik a vita, 
hogy négy, vagy öt szombat

hely! játékos kerüljön-e a  
„Kék Csillagok** csapatába

Verm es és  S á rk é z i biztosan utazik, K o v ács  I. 
é s Jan zső  közül is megy az  egyik s  c sa k  

Iglódy körül áll még a harc
• — Teletonjelentésünk

Szombathely, január 4. |
Ismeretes ftz a nézeteltérés, 

mely a III. kér. FC és a Sabaria i 
vezetősége között támadt a „Kék ! 
Csillagok”  csapatának összeállí
tása körül.

A  szombathelyiek, hivatkozva 
Herczog Edvin s a III. kér. veze
tősége között történt megállapo
dásra, öt helyre tartottak igényt 
s érthető a meglepetésük, sőt 
megdöbbenésük, mikor Komor 
Ödön, az óbudaiak vezetője csak 
három szombathelyi játékost je
lölt a csapatba: Beikét, Janzsót 
és Vermest.

A Sabaria azönnal érintkezésbe 
lépett mind Kom orra. nrnd pe
dig a Kölnben tartózkodó Her
czog Edvinnel s megindultak a 
tárgyalások.

Lelovits Jenő, a Sabaria főtit
kára tegnap este így nyilatkozott 
az eredményről:

■— A Sabaria és a Hl. kér. 
FC között már csak az ötödik 
szombathelyi játékos elvitele kö
rül van ellentét.

voltak a pályán s Lelovits veze
tésével buzgón edzették magukat.

Az úti program szerint a szom
bathelyi fiúk csütörtök reggel in
dulnak s Győrbe csatlankoznak a 
III. kerületiekhez.

L. L.

Az már bizonyos, hogy Ver
mes, Sárközi és Belkó, vala- 
mint Janzfsó és Kovács I. 
közül az egyik feltétlenül 
részt vesz a „Kék Csillagok” 

útján.

Janzsónak a szabadságolása kö
rül vannak nehézségek s köny- 
nyen lehet, hogy nem mohét. Ez 
esetben Kovács /. utazására ke
rül sor.

—  Mi ragaszkodunk, az ötö
dik szombathelyi játékos el

viteléhez is

s ez az ötödik emberünk Iglódy. 
Komor egyelőre húzódozik ettől, 
de éppen az előbb kaptunk Her- 
czogtól táviratot, melyben tv,- 
datja velünk, hogy Komorral 
megegyezett s fcflódy is megy.

— Ebben a kérdésben csak 
holnap adhatom meg a végső vá
laszt.

A szombathelyi „Kék Csilla
gok”, egyébként ma délután kint

Az Eperjesi Torna és Vívó Egye
sület futballszakosztályának 1931. 
évi működése. Keletszlovenszkó legré
gibb sportegyesületének, az Eper
jesi TVE futballcsapatának 1931. 
évi mérlege eléggé hízelgő, A klub 
színeit nemcsak a kiváló atléták 
(Sztaniszlay, Gresch, Dobó, Kru- 
csay stb.) vitték sokszor diadalra, 
hanem a futballisták is Az ETVE 
fútbaícsapata a kassai kerületi baj
nokságba” vesz részt és a kassai 
csapatoknak teljesen egyenrangú el
lenfele. A játékerős első csapat 
megszervezése mellett nagy gondot 
fordítanak a megfelelő utánpótlásra 
is. Ezt bizonyítja, hogy az ETVE- 
nek jeles második és ifjúsági csa
pata van. így nem kel! félnie idő
vel attól, hogy az öregeket lesz-e, 
aki pótulja, helyettesíti. Az ETVE 
első csapatának numerikus mérle
géről a következő adatok beszélnek. 
Játszottak az elmúlt j.931. évben 
28 klub és 3 válogatott mérkőzést, 
melynek nagy részéből győztesen 
kerültek ki. Adtak összesen 81 és 
kaptak 71 gólt. A legeredményesebb 
csatárok voltak: Fivovamyík, aki
18 gólt rúgott, valamint Podha- 
jeczky 9 és Dubay 8 rúgott góllal. 
A második csapat jó szereplését bi. 
zonyítja, hogy 6 mérkőzést játszott 
le és gólaránya 21 adott, 13 ka
pott. Az ifjúsági csapat 5 mérkőzés 
alatt csak 8 gólt kapott, ezzel szem
ben 23-at adott. Az ETVE első csa
patának mérkőzésein a következő 
játékosok szerepeltek: Staurovszky, 
Dolhy, Pcselár. Weisz, Stibrányi, 
Bihaiy II. Bihary III., Göndör I., 
Göndör II., Csizmár, Szukovszky, 
Podhajeczky, Pivovarnyik, Dubay, 
Lukács, Jakubcso, Szenes, Krausz. 
A lejátszott 80 meccs közül Bihary 
III, 3-szor, Weisz 30-szor és Pivo- 
vamyik 29-szer játszott A szakosz
tály élén Zeroan .Ttnő szakoszt. ve
zető és Tar Aladár állt, akik oda
adó munkával látták cl nehéz tiszt
ségüket. (G. F.)

Az idei téli túram ér-’ 
kőzések eddigi ered

m ényei
December IS.*

4:3Athén: Csikók—Görögország
(2:1).

Firenze: Bocskai—Fiorentina 5:3
(2:0).

December 17.:
Belgrád: Jugoslavia—Ferencváros

3:1 (1:0).
Nls: Csikók—Nlsi kerületi váloga

tott 5:2 (2:0)
December 19,:

Zágráb: Hungária—Gradjanskl 1:1
11:13.

December 3#.:
Q a lm per: Kispest—Loricnt kerületi 

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

3:1 (3:0).
Zágráb: Gradjanskl—Hungária 3:2

(3:0).
Belgrádi Profi válog.—Bclgrád 3:2

(3:1)
December 25.:

Rennes: Kispest—Stade Kémiaié 3:2
(2:0).

SaarbrUcken: Ferencváros—-Saar-
brücken FV 05. G:1 (3:0).

Bécsi Hakoah—Nemzeti 4:2 (8:1). 
Madrid: Madrid válog.—Hungária

3:0 (2:0).
Milano: Ambrosiana—Újpest 4:4

(3:0)
December 26.:

Mannheim: Mannheim válog.—Fe
rencváros 3:2 (2:1).

Bécs: Slovan—Nemzeti 6:1 (4:1).
December 27.:

Amsterdam: Fecskék—Csikók 8:1
(2:0).

Bécs: Rapid—Nemzeti 4:0 (8:0). 
Marseille: Kispest—Ollmpique 1:0

(0:0).
Locarno: Szeged FC—Looarno FC

3:1 (1:1).
Catanía: Budai—SS Catania 5:9

(4:1)
December 80.:

Hága: Csikók—Fecskék 3:2 (8:0). 
Nápoly: Budai „H“—Vomero 4:1

(2:0).
December 81.*

Athén: Somogy—Atronltas-Gudi
komb. 5:0 (2:0).

Január L:
Köln: Magyar profi v(jl.~Köln 8:2

(0:2).
Esslingen: Ferencváros—Sport-

freunde Esslingen 8:3 (4:1).
München: Hungária—Wacker 3:8

(3:2).
St. Raphael: Kispest—Cannes: ke

rületi egyesített csapat 6:2 (8:0).
Locarno: Szeged FC—FC Locarno

3:3 (1:0).
Athén: Somogy—Apollón 5:1 (3:1).
Toulouse: Budai „11“—Club Do-

portivo Espagnol (Bordeaux) 8:0 
(1:0).

Január 2.:
Bordeaux: Budai „11“—Bordeaux

válogatott 4:1 (3:1).
Athén: Somogy—Etnikos 7:0 (5:0).

Január 3:
Halle: Középnémetországi vál.—

Hungária 4:1 (3:1).
Düseldorf: Ferencváros—Düssel

dorf vál. 2:2 (2:1).
Nimes: SC Nimois—Budai „11”

2:1 (2:0).
Cannes: Kispest—Cannesi kerületi 

vál. 4:1 (1:0).
Lecco; AC Lecco— Szeged FC 3:1

(0:0).

Ö s s z e s í t é s
Veretlenek:

Csikók 6 5 1 -  21:13
Kispest 5 5 — — 22: 5
Somogy • 3 3 — — 17: 1
Bocskai 1 1 - — 5: 2
Újpest 1 — 1 — 4: 4

Változó sikerrel szereplók:
Budai „11” 5' 4 — 1 17: 6
Szeged FC 3 1 1 1 7: 7
Ferencváros e s i 2 22:13
Hungária 5 2 — 3 11:16

Nemzeti
Siker nélkül

3 ------ - — 8:14
összesen: 24 410129:81

Reichmann József, a KASC elnöke 
teljes felszereléssel, míg Berkovics 
Andor titkár három labdával aján
dékozta meg egyesületét.

Lázár (P. Hunyadi) kerékpárjáról, 
leesett és sípcsonttörést szenvedett 
Az uzsokíutcai kórházban ápolják.

Az Amatőr Kollégium fontos ér
tekezletet tart If-én (Vilmos császár
át 21, I. em.).

Orbán NyTE az őszí szezónhán 
szenvedett lábtöréséből felépült és 
tréningbe állt

Vitéz II. (P. Hunyadi) bokasérü
lést szenvedett. Eleinte nem látszott 
komolyabbnak a baj. A tegnapi vizs
gálat szerint azonban bokarepedése 
van.

V
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A kőzépesoportot vezeti 
a ta v a ly  még másod- 

osztályú
MÁVAG

Ah©! szintén rá öttek arra, 
hogy nem árt fiatal játé
kosokra építeni a csapatot

— Saját tudósítónktól —
Két évvel ezelőtt csak a balszeren

cse ütötte el a II. osztályban _ a 
MAVAG-ot a bajnoki címtől. A vég
küzdelemben akkor lemaradt egy 
arasszal az NMSE mögé. De a veze
tőség és a szurkolók hada rendület
lenül bízott a csapatban, mert tudta, 
hogy a kétségkívül csupa technikás 
és fiatal játékosok az első osztályban 
is meg fogják állni a helyüket. így is 
történt. Simán megnyerték a II. osz
tályú bajnokságot és bejutottak az 
első osztályba.

Remek startot vesz itt az együt
tes:

a 33 FC fölényesen győzi le Kies ott
honában 5:2. A következő meccsen az 
FTC-től vesz el pontot a gépgyári ti
zenegy és ekkor mindenki felfigyel'a 
stílusos csapatra. De a Törekvéssel 
szemben nem bír helytállni és veszt 
0:2-re. Viszont az UTE sem bírja le
gyűrni (3:3). Ezután

a III, kér. TVE-re pompás játék
kal súlyos vereséget mér. (7 :1.)

Ezen a meccgen Zimmermann szolgá
lati elfoglaltsága miatt egyidőre kivá
lik a küzdők, sorából.

Uj center mutatkozott be ekkor 
a MILL-ből előrevont Wladovics 

személyében.
Vele megoldódik a center posztjának 
betöltése. A következő héten ismét a 
MÁVAG eredménye kelt meglepetést:

a IJSzK RT-t veri annak pályá
ján 3:1. arányban.

A szomszéd MTK-val 3:3-ra végez, 
majd rá a BEÁC-tól nagy meglepe
tésre vereséget szenved (0:1), Ékkor 
kihagyják Pintért a csapatból akinek 
a helyére Wladovics kerül. A BSE-től 
azonban váratlanul nagy gólaránriya] 
kikap. (3:10). A vereséget az Elek
tromoson bosszulják meg (4:2), majd 
a Postással szembén 2:4-re végez. 
Az F VSK legyőzése után (3:2) az 
utolsó, meccsen vereséget szenved az 
URAK együttesétől (0:1).

Az őszi idény folyamán csak ritkán 
változtattak az összeállításon. Az 
alábbi 16 játékos szerepelt:

Országh 13, Krajcsi 10, Zim
mermann 9, Herczegh II. 13, 
Opata 13; Horváth 11, Zavaezky 
12, Ébner 13, Wladovics 8, Pin
tér 8, Kuna 7, Antal 6, Gálos 
II. 6, Fáczán II. 7, Ivanics 6, 

Fáczán I. 1.
A MÁVAG együttesében mindén 

képesség megvan arra, hogy még 
jobb eredményekkel rukkoljon kj. 
Ha tavasszal ez bekövetkezik, ak
kor a gépgyári csapat még előke
lőbb helyen végezhet.

A cseplin: ugrálásokról, a pályára berohant 
részeg és mindenáron csókplódzni akaró 
emberről, a furcsa érkezésről, Albi „fölé
nyes" német tudásáról, éjfélutáni hágolyó-

zásról, azaz
egy

„öreg" 
jobbszélső kalandjai

vissza

és
rosok megváltak a szövetségtől

— Saját tudósítónktól —

A futball sző vétségekben meg 
indult lebontó irányzat hatásai 
most kezdenek jelentkezni. Ja 
nuár 1-én járt le Caveggia MLSz- 
pénztárosnak és Lederer PLASz- 
pénztárosnak a felmondása s tá
vozásukkal a szövetségek meg
szüntették állásaikat. Azt hittük, 
hogy személyük véglegesen egy- 
beforrt a futballszövetségek éle
tével,, hiszen hasznos munkásai, 
közszeretetben álló alakjai voltak 
6 futballfórumnak, de a takaré
kosság jelszava áldozatokat kö
vetel. Mindig lehangoló, ha a sze
génység miatt kell lemondani ér
tékes munkaerők közreműködésé
ü l  és legfeljebb az vigasztaló 
mozzanat, ha a személyek felál
dozása megváltja az eszmét, ha 
a kényszerű lebontások átsegítik 
a futball ügyét válságos életsza
kaszán

A két eltávozott pénztáros mun 
kakörét az MLSz részéről Nagy 
Marcel Választott pénztáros, 
p UASz részéről Várkonyi titkár 
vette át.

Albi csuda jókedvében
elmeséli 

kölni

fejembe. No, ezt visszaadom, 
gondoltam. Hölgy dobta. Lassan 
mögéje ossontam s a hideg ha
vat a nyaka közé vágtam. Nagyot 
visított ám.

i—  Mondja Albit Kölnt is meg
nézték?) t

— De mennyire. Különösen a 
kölni domot. Nagyon szép. Nem 
is lehet leírni.

Közben egész .kis társasáé hall
gatja már áhítattal Albit,, aki he- 
yenkint nem is annyira a szavai

val mint. inkább a kísérő mozdula
taival s főleg arefintoraival arat 
nagy sikert. Aki .az előbb még a 
ros°z üzletmenetről panaszkodott az 
Albi előadásának hatása alatt, most 
már szinte felhangolva, jobb szín
ben látja a világöt. Aztán leállít
ják a gramofont. Albi megigazítja 
a nyakkendőjét, helyére teszi a ka
lapját.

(—. Mi az Albi, hóvá, hová? . . .  
Vége a jókedvnek? —  kérdjük.)

—  Megyek kérem haza. Van 
egv kis dolgom. Élni is kell.

Aztán magyarizólag fűzi hozzá:
—  Több nap, mint kolbász. . .

B. M. B.

A CsTK—EMTK Gubacs:-v-ndordij 
zésre tartalékosán áll ki a 

, sTK vasárnap. Aug karján furun- 
wijus támadt, tegnap, felvágták, 
hielyettese az ifjúsági Sírni lesz.

beteg. így aztán Kemény lesz 
a kozépcsatár.

.A P. Hunvadi FC vá'árnao barát-- **«»»ou* ** v/ vcj'-ai untai-’
mérkőzést játszik az SzTE-ve! 

azemeretelepen 2 ' ' '
*uottc fél 1 órakor 
küzdenek. v ;

órai ' kezdettel, 
á II. csapatok

Délután két óra van. Újpesten 
járunk és Török Albit keressük. 
Törököt, aki elsőnek érkezett haza 
Kölnből a Csikók mérkőzéséről. A 
Kör-kávéházban keressük először. 
A főúr szolgálatkészen szól:

— Az este itt volt s ma este is 
biztosan bejön.

(—  Mit mesélt tegnap?)
—  Sok mindent. Legjobb volt az, 

amikor megkérdeztük tőle, hagy 
miért jött haza:

—  Nem vagyok én Csikó — szólt 
önérzetesen.

Ebben a pillanatban észrevesz- 
szűk, hogy a legutolsó billiárdasz- 
talná! Bányai mester kezeli a aá 
kót.t Arra tartunk. Megmondjuk, 
hogy miről van szó.

—  Az Albi? Le
het, hogy otthon van, 
de tessék tálán in
kább a Prófétában 
megnézni. Szembe a 
Városházával. Ott 
szokott ugyanis ebé
delni. Hátha még ott 

megtalálják.
(— Mi újság egyébként?) .
—  Holnap, ked-dan nagy tréning! 

Ezt legyen szíves megírni. Készü
lünk Berlinre!

Elbúcsúzunk s sietünk át a Pró
fétába. Belépünk. Az első helyiség 
csak amolyan mindennapi tarka- 
abroszos söntés. Be lehet látni 
azonban az étterembe. Az már fe
hér. Jó hosszú, de csak alig néhány 
úr ül már benne. Azok is készülőd 
nek. Lemondó’ag jövünk visszafelé 
s érdeklődéssel, nézünk szét a sön- 
tésben, ahol egy asztalon gramofon 
áll s tangó melódiát harsog megá
ból Néhány víg ember kört alkot 
körülötte. Pincér ugrik elénk:

—  Talán valakit keretűi 
szik?

(—  Eltalálta. Itt volt már ma 
Török iír?)

—  Itt van az most is. Ott ni 
s rámutat a víg társaság közepén 
háttal álló, kalapban tangózó em
berre. Nini. hát ez tényleg az Albi. 
No akkor helyben vagyunk s már 
megyünk is feléje s a tánclépést 
megszakítjuk akkor, amikor meg
fogjuk a karját.

—  A, vánszerencsém, szer
kesztő úr. Mit tetszik errefelé 
csinálni? —  darálja a népszerű, 
györsbeszédű Albi,

(—  Éppen egyenesen m agához  
jöttünk ki Budapestről... H ogy  
meséljen valamit a kölni élmé
nyeiről.)

—  De most nagyon jó kedvein
van. ' . _ : -

(-— Nem báj az Albi. Annál 
jobb. Annál érdekesebb lesz majd a 
riport.) - ‘ .

—  No, az én jó kedvem az én 
privát ügyem . . .  Nem egy orszá
gos valami! Sajnos!

( —  Természetesen. Hát mikor 
•s jöttek  haza?)

—  Vasárnap délután. Fél- há
romkor. Ketf en. Köves és én. 
Hogy a meccsről? . . Csuda egy 
meccs volt. Négy góPal is meg 
í«bM-“t.t; volna leverni. Csak sikng 
volt án az a pálya. Nem tehetett

tet-

— Saját tudósítónktól —

rajta megállni. Volt két olyan 
csuda helyzetem. T y ű h h ! .. .  
Csak kérem folyton a ballábamra 
álltam, ahogy Cseplin szokott. 
Illegtem, billegtem a csúszós pá
lyán, —  mondja gyorsan, szinte 
hadarva. —  Szóval úgy, ahogy 
Cseplin szokott.

(—  Félidőben le voltak han
golva?)

---------A 0:2 miatt? No. nem
mondhatom éppen. Én egyálta
lán. Kérem, én megéreztem, hogy 
megnyerjük a meccset. Jaj, most 
jut eszembe. Csuda muri volt az 
első félidőben.

magának a

Ifé v i hanetu> 
lat a néző* 

téren

m -

(—  halljuk!)
—  Tetszik tudni, újévi hangu

lat volt az egész nézőtéren, mi 
játékosok természetesen lefeküd
tünk jó korán Szilveszterkor. 
Aludtunk éjfélkor is. Sajnos. De 
a nézőtéren jókedvűek voltak. 
Amikor a kölniek berúgtak egy 
gólt, berohan egy ember a pályá
ra. Rögtön láttam, hogy részeg, 
összevissza csókolta a játékoso
kat, Amikor bekaptuk a második 
gólt, akkor 
újra rohan 
befelé. De 
úgy látszik, 
hogy az el 
ső gól ha 
tása alatt 
újba ivott 
s most már 
nem tudta, 
hogy merre
szaládjon.

Pont felém 
jött. Én aztán jól megragadtam 
a gallérját. így e —  mutatja —  
s ráordítottam:

—  Ruhe!
—  Megfogtam és kivágtam a 

taccsvonalra. Jött is rögtön a 
rendőr s elvezette. Röhögött az 
egész nézőtér.

( —  Szóval kedélyes volt a han
gulat. )

—  Bizony. Csak ne lett volna 
olvan hideg. És olyan korcsolya
pálya . . .  Volt a második félidő
ben két tiszta helyzetem. Kapu
fának lőttem. Ha rendes pályán 
játszunk, hát úgy bevágtam vol
na labdát, hogy széjjelment 
volna a kapu,

A'toi barátunk tűzbejött. Szinte 
újra átéli a mérkőzést minden iz- 
<ra imával Szeme egészen fényes s 
közben udvariasan kíná’ gat:

—  lg  vek egy keveset Szerkesztő 
ú r !

—  Három centerem azért na
gyon jól sikerült, —  teszi hozzá.

( —  Ki tetszett 
Csikó-csapatból ? )

-----A két hátvéd. Elsőrangúan
játszottak. A fedezetsor Köves 
sel is jó volt. Mi csatárok csak 
a második félidőben lendültünk 
bele. Jaj, a hírót nem akarom el
felejteni . . .  Természetesn húzott 
a kölniekhez. Amikor 2:2-re állt 
a mérkőzés, Kovács kiugrott és 
csúnyán felvágták. Szabályos 
11-ese járt volna érte. A bíró 
szája felé is emelte már a sipot, 
de aztán hirtelen meggondolta 
Én éppen mellette álltam s lát
va, hogy visszakapja a sípot, rá
kiabáltam :

—  Was ist das?
—  Nicjhts, —  szólt vissza da

dogva. mire én bosszúságomban 
az intelligenciát emlegettem, 
azt lcarva mondani, hogy ez nem 
úri dolog.

( —  Mondja csak Albi, hogy ér
tette meg magát német földön?)

—  Júj, ez volt a legérdekesebb! 
lfézzel-lábbal magyaráztam néha. 
Hadonásztam. Volt ott kérem 
egy úr. Olyan kövér lehetett, 
m-!nt Bús Fekete. Az, amikor 
meglátott bennünket, rögtön kér
dezte;

—  Sportsman . . .
—  Ja, ja, —  mondtam, aztán 

az ipse magyarázni kezdett sok 
mindenről. Drezdáról és másról. 
Egész szakelőadást tartott. Én 
meg közben folyton beleszóltam:

—  Nafürlich!
—  Biztos azt hitte, hogy fene

jói tudok németül.
( —  Hát az útról nem tud semmit 

se mondani ?)
—  Dehogy is nem. Csak kér

dezni kell. Amikor odafelé utaz 
tünk, nem tudtuk, hogy Kölnnek 
két pályaudvarra is van. Amikor 
ordították, hogy Köln, akkor 
Mándiékkal együtt ugráltunk le 
a vonatról. Persze megtudtuk, 
hogy van még egy kölni állomás, 
miután ezen az állomáson nem 
várt senki. Csuda nagy város, 
van vagy 700.000 lakosa s egy 
kissé zavarba jöttünk, hogy mi 
tesz most, Mondom Mándinak:

—  No, majd ma éjjel ott al
szunk abban a sarokban.

—  ö természetesen tiltakozott. 
Közben fogtam egy magvar em 
bért s megyünk vele az irodába. 
Hát amikor visszafelé jövünk, 
észrvesszük, hogy á Csikók ép
pen jönnek a vonatról. Altkor ér 
keztek. Volt nagy öröm.

(— Milyen benyomást tettek ma
gára a Csikók..)

—  Nagyon együtt vannak 
fiúk. Egészen családiasán. És 
Herezog Edvin igazán körülte
kintő. Mindenre volt gondiá. De 
tessék várni- Hazafelé is volt 
kalandunk. Megbógolyóztam egy 
hölgyet.

( —  H ölgyet? A vonatban?)
—  Nem. Éppen szünet volt. .  

v?gvh óm a vonat.
(—  Hol?)
—  Arra bizonv már nem em 

l"k=zem. mért sötét éljél volt 
De Ie«»MU*«m fcl®^ i«vp»"-tíI

— Saját tudósítónktól —
Az országos IB tegnapi ülésén 

megállapította, hogy a Corinthián- 
díj hét selejtező mérkőzése közül 
kettőt lejátszottak, ötöt lemondtak. 
Á selejtezők sorsa tehát el volna in
tézve, a bizottság azonban nem ha
ladt el simán a furcsa elintézés fe
lett: s foglalkozott a Corinthián-díj 
szüneteltetésének a gondolatával is, 
mint ami az érdektelenség miatt kí
vánatosnak látszott. Mégis úgy ha
tározott végül az IB. hogy megvárja 
a következő fordulót, amikor már a 
kiemelt nyolc egyesület is szóhoz jut 
s csak ezeknek a mérkőzéseknek a 
lebonyolítása után dönt véglegesen 
a továbbiak felől. A jó reményben 
azután megejtették a sorsolást a 
továbbiakra vonatkozólag a követ
kezőkben: ;■■-

Minősítők:
1. FTC—Cmkotai TK
2. Postás—Váci SE
3. Pécsi VSK—Pécsi SC
4. BEAC-—MOVE Csillaghegyi 

FC
5. Dorogi AG—Pápai PSC
6. Salgótarjáni SE— Jászberényi 

Lehel AC
7. Rákosligeti AC—BRSC
8. Szolnoki MÁV erövesztŐ.
A minősítők március 28-ig jáfc- 

szándék le.
Elődöntők:

( lejátszandók ápr. 17-ig): •
a) ■ 1 --6
b) 8—S
c) 1—5
d) 7—2

Középdöntők:
(május 5-ikén):

I. c—a
II. b—d

Döntő május 26-án, Űrnapján I. és 
II. között.

Pályaválasztó nincs. A színhely és 
időpont dolgában a felek kötelesek 
megegyezni. Meghemegyézés esetén 
az IB tűzi ki a mérkőzést, a színhe
lyet sorsolva, illetve a későbbj a fór* 
dulókban az előző színhelyek mén1
legelejével r

fi egyszer csak  hógolyót kapok a be állt.

Etc FC— Bak TK Gubacsi-díj mér
kőzés lesz vasárnap délután 2 órakor 
az erzsébetutcai pályán. Az Etc FC 
a következő teljes összeállításban 
veszi fel a küzdelmet: Gergely — Ső
tér, Csonka — Szabó, Simon, Gegus 
— Iz' ápy, Urbancsik, Létai, Pomázi, 
Béres.

A Cégliga 1931-ben kiosztásra ke
rült díjait, serlegeket, érmeket ki
állította Neumann Géza Rákóczi-út 
45. szám alatti sportáruüzletében.

Előadó körút iárój küldött kedves 
újévi megemlékezést szerkesztőst 
günknek Fischer Mór, az MLSz nem
zetközi bizottságának elnöke, aki 
Északamerika városait járja mosta
nában sorra. Az újévi lap az arizo
nai Tucson város bélyegzőjét viseli.

A bécsi Wacker vasárnap 3:0 arány
ban győzött Szalonikiben az Ares 
ellen.

Tóth Szemereteleoi TE az utolsó 
mérkőzésén megsérült. Állapota nem 
javult. Tegnap megvizsgáltatták. 
Bokarepedést állapítottak meg.

Gőzei (B A  TK) és Mus-'k (volt 
Józsefváros) >átéko«ok újból amatő
rök akarnak lenni. Visszaamatőrizá- 
lásuk után a Spárta FC-ben fognak 
szerepelni. Szmolen'zky felhagyott 
visrzavónülási szándékával, tréning-
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Holland újságok a Csikók 
3:2-es győzelméről

lap vé lem én yek  a hágai m érkőzésről — A m a
gyarok gyorsaságát dicsérik, egyebekben is 
|é vélem ényt alkottak ró?uk, bár nincsenek 

elragadtatva — „M agyar rapszódia"
Saját i/udoaii 'útitól

Eindhoven, december 31 
A  Csikók 3:2 arányú hágai 

győzelméről érdekes végigolvasni 
a holland lapok tudósításait. Le 
is írtam ezeket, hogy a magyar 
közönség lássa, milyen hatást 
keltett Hollandiában a Csikók 
győzelme.

A Nieuve Rotterdam- 
sche Courant

tudósítását teljes terjedelmében 
közlöm:

—  Érdekfeszítő küzdelem. Né 
hány válogatott játékos hasznos 
és jó  tréningmeccse.

—  Amint várni lehetett, e mér
kőzés iránt óriási érdeklődés 
nyilvánult meg, úgyhogy ami
kor a mérkőzés kezdetét vette, 
talpalatnyi hely sem volt üres a 
nézőtéren. Már napokkal előbb 
minden jegy elkelt. Miután a két 
amsterdami különvonat * némi ké
séssel érkezett be a pálya mellett 
levő állomásra, a mérkőzés csak 
negyedórás késéssel vehette kez
detét.

—  Sajnos, a mérkőzés előtt né
hány játékos lemondott és így 
az eredetileg kijelölt holland csa
pat némi változáson ment ke
resztül. A  holland csapat a kö
vetkező összeállításban ment a 
pályára: Odik ~~ Weber, Lelie-
veid ■— Kools, Huizinga, Strij- 
boseh —  Wels, van Reenen, van 
dér Broek, Mól, Táp.

(A  mérkőzés leírása:)
.— Azonnal szép holland táma

dás alakul ki, de a magyar bal
hátvéd erélyes közbelépése meg
hiúsítja a kapura való lövést. 
Röviddel ezután jön a magyarok 
első lesállása. A  Fecskék valami
vel többet vannak támadásban. 
Mól jó  akciójából kapja a ma- 

. gyár kapus az első labdát, A 
magyarok továbra is veszélyesek 
maradnak rendkívüli gyorsasá
guk révén. Ez ellen azonban 
Lelieveld sikeresen védekezik. 
Mikor Mól átverekedte magát az 
egész magyar védelmen és iga
zán könnyű kelyzetbe került, ka
pu mellé lőtt. Az egyik magyar 
hátvéd rosszul sikerült rúgása ré
vén jutnak a hollandusok ' első 
kornerükhöz, amiből a labdát va
lamivel a kapu mellé rúgják. Ve
szélyes magyar támadás egyik 
csatárjuk hendsze miatt hiúsul 
meg, röviddel ezután Mól a másik 
kapunál kornert csikar ki. Ez
után Odijk veszélyes helyzetben 
gyönyörűen ment, egész hosszá
ban elnyúlva dobja magát a lab
dára.

A magyarok most valamivel 
erősebben dolgoznak, veszélyes 
helyzeteket dolgoznak ki. A hol
land védelem azonban elsőrangúan 
védekezik, csak Huizinga lassú 
kissé. Gyors lefutás után van 
Reenen hatalmas lövését a ma
gyar kapus bravúrosan fogja, 
Röviddel ezután ugyancsak van 
Reenen lő, de kapu mellé, majd 
a túlsó oldalon Weber rúgja kor- 
nerre a labdát. A  sarokrúgásból 
veszélyes helyzet alakul a holland 
kapu előtt, de egy második kor 
ner után tisztáz a védelem. Most 
hirtelen magyar támadás alakul 
ki, Odijk csak kifutással tud 
menteni. A  holland csatársor 
időnkint jó  akciókat vezet, de a 
magyar védelem elsőrangúan mű
ködik, bár néhányszor feleslege
sen rúgja kornerre a labdát. 
Lelieveld remekül akaszt meg egy 
magyar támadást. Az összefutás 
következtében Weber megsérül és 
elhagyja a pályát úgy, hogy a 
Fecskék 10 emberrel játszanak. 
Magyar támadásnál Odijk messzi 
kifutás után szépen ment, a láb, 
da azonban elkerül tőle Kovács, 
hős, aki messziről az üres ka
puba vágja a bőrt. (A z  első ma
gyar gól.)

Utána Weber beáll. Holland 
támadás közben a magyar kapus 
és jobbhátvéd nagy erő\ el ütkö
zik össze, mind a kettő fekvj 
marad, majd felkel és bicegte 
foglalja el a helvét A magya
rok most hevesen támadnak, egyik 
ilyen támadásból korner lesz, amit

AC. -

a kapu mögé rúg Markos. Mar
kos ekkor már erős rúgást ka
pott a lábára. Most néhány per
cen át a Fecskék is támadnak, 
de nem tudják a he.yzeteket ki
használni. Van dér Broek nagy- 
erejű lövését Háda csodás bizton
sággal fogja. Szépen játszák 
most a labdát a magyar jobb- 
szélső elé, aki villámgyorsan le
fut, bekanyarodik a kapu felé és 
erős, lapos lövést ereszt meg, 
aminek nyomán a labda a hol
land kapus keze és lába között 
csúszik be a hálóba. (A  második 
magyar gól.)

A mérkőzés továbbra is érde
kes marad, a játék erősen hul
lámzik fel és alá. Táp szépen 
lő kapura, Háda csak kiütni 
tudja a labdát, amit Táp újra 
megszerez. Táp második lövése 
nyomán a labda a külső kapufát 
súrolva kerül ki a játékból. Most 
egészen nagy stílusban fogja 
Háda Mól közeli bombáját. Szép 
és pontos ossz játék után a ma
gyar csatársor teljesen szabadra 
játsza magát és Teleki lövése 
belső kapufát érintve juttatja  
harmadszor is holland kapuba 
gólt. Röviddel ezután már itt 
van a szünet.

—  Tíz perccel 9 óra után (Buda 
pesten 9 óra 5 perckor) veszi kéz 
detét a II. félidő. A magyarok 
szép támadás után jó lövéssel kez
denek, ez azonban kapu mellé ju t  
Ezután a hollandok támadnak, Táp 
pontosan a kapu elé centerez, 
labdát Mól kapja, aki testesei után 
belövi a hálóba. 3:1.

Most Hollandia kezd nagy erő
vel támadni, a labda a magyar 
kapuvonalon csuszkái ide-oda, de a 
magyar védelem végül is .ment. 
Veszélyes magyar támadást Weber 
tisztáz, majd a túlsó oldalon Táp 
hibáz: teljesen szabadon állva
messziről irányított gyenge löves
sek gurítja a kapus kezébe a lab
dát. Ezután csak a szerencse menti 
meg újabb góltól Odijk kapuját. 
Nehéz helyzetből Wels gyönyörűen 
cer.terez, van Reenen —-  aki a II 
félidőre holyet cserél van dér Broek  
kai —  kapásból nagy erővel meg 
vágja a labdát, amely csak hajszál 
nyira á kapu mellett surran ki 
Magyar támadás nyomán Odijk 
kapuja mellett kerül ki a labda 
Most havazni kezd, ami nagyban 
növeli a színjáték fantasztikus 
voltát. A hó azonban nem hűti le a 
lelkesedést a játékosoknál, akik 
nagy ambícióval játszanak tovább. 
A  pálya csúszós volta egyformán 
kedvezőtlen mind a két (csapatra. 
Top lefutása és beadása után Wels 
hez kerül a labda, aki azt először 
Hadának lövi, majd a Hódától 
hozzá visszapattanó labdát Háda 
fe je  fölött a hálóba emeli. 3:2.

A Fecskék most továbbra is 
nagy erővel támadnak és Kools az, 
akinek éles lövése a kapu mellé ke
rül. A  magyarok nagy erővel men
nek át újra támadásba, lelieveld - 
nek  van bőven alkalma arra, hogy 
kitüntesse magát. Kornerhez is jut 
a magyar csapat, de a holland vé 
delem felszabadít. A hó átalakul 
jeges esővé, amelyben felváltva hull 
a hideg eső, majd a jég. A pálya 
rendkívül nehéz lesz, most már 
alig lehet rajta megállni. Ennek 
ellenére is jó  marad a játék és a 
magyarok többet támadnak A 
magyar támadások mindig veszé
lyesebbek lesznek. mert Huizinga, 
a holland középfedezet teljesen 
csődöt mond. Közben a magyar 
csatárak állandóan lesállásba fut
nak. A  vasárnapi leckét azonban 
alaposán szívükre vették, most 
már nem történik olyan sokszor ez 
a lesbe futás, mint az amsterdami 
Stadionban történt vasárnap. A 
magyar csatárok minden lesbe 
futását a közönség nagy nevetéssel 
fogadja. E<rv magyar játékossal 
való összeütközés után 4 -  a magvár 
játékos bírói figyelmeztetésben ré
szesül — Wels iwaWHt? és helyét, 
Klein  VÜC Háva fovialja el.

A  Fecskék hátvédjein már mu
tatkozni kezd a fáradtság, esak 
arra doboznak. hogy lesbe áMít*Ak 
a  m aw ár csatárokat Szén hofand 
támadás után van dér Broek lö

vése a jobboldali kapufát találja, 
onnan végigfut a gólvonaton és a 
túlsó kapufa tövéhez kerül. Már 
mindenki diadalittasan ordít, hogy 
itt a kiegyenlítő gól, de a labda 
közben csodálatos módon a pálya 
felé vette útját és Werner ni tud
ja rúgni a mezőnybe. (A  mérkőzés 
legszenzációsabb pillanata)

A Fecskék kornere után leg
alább tizenhat játékos van egy 
csomóban a magyar kapu előtt, de 
végül is a hollandok öt méterről a 
kapu fölé emelik a labdát. Még öt 
perc van hátra, de m-ég most is iz
galmas játék folyik a pályán. A 
magyarok teljes erővel védekeznek 
és amikor már túlkemények kezde
nek lenni, a bíró néhány szabad
rúgást is ítél a magyar kapu ellen. 
A  Fecskék továbbra is támadás 
bán maradnak és amikor a labda 
éppen a magyar határbíró (Klein 
Ignác) lába elé pattan, a bíró a 
mérkőzés végét jelzi.

(A  holland lap bírálata:)
Nagyon szép mérkőzés volt, 

ami valóban jó  tréning volt váló- 
gatott játékosainknak. A  magya
rok játéka ezúttal is nagyon szép 
volt. A magyar csapat legjobb ré
sze a csatársor volt, amely igen 
eredményesen operált és szép ösz- 
játékával, helyezkedésével tűnt 
fel. A fedezetsor kiválóan támo
gatta csatársorát, de nem feled
kezett meg a védd miről sem. A 
két hátvédnek valóban szüksége 
volt némi támogatásra. Ők ma 
nem olyan biztosan rúgták a lab
dát, de jól helyezkedtek, amivel 
több nehéz helyzetet tudtak tisz
tázni. A magyar kapus, úgy lát
szik, rajongója a csukaugrások- 
ndk, ezekből alaposan kivette ré
szét. Néhányszor a szerencse is 
segítette. A mérkőzés vége felé 
remek lövés ment el mellette a 
kapufára, de onnan újra a me
zőnybe került.

Eddig tart a Nieuve Rotter- 
damsehe Courant beszámolója.

A többi lapból csak szemelvé
nyeket közlök:

szólásban, a labda fölötti uralom 
bán egyaránt teljesen tökéletes 
volt. Az egyedüli dolog, amiben 
Fecskék a Csikók fölé tudtak ke. 
rülni, ez a lelkesedés volt. Impo
nálóan dolgozott a magyaroknál a 
közvetlen védelmi hármas, a kö
zépfedezet és a két szélső.

Sportkroniek
Hága

De Tetegraf
Amsterdam

—  A holland csapat három já 
tékosának lemondása miatt nem 
állhatott fel eredeti összeállításé 
bán ezen a mérkőzésen, amelyen 
különösen a második félidőben 
hevesiramú játék folyt és ame
lyen a magyar profik 3:2 arányú 
győzelmet arattak a Fecskék fö 
lött. Az első féljdőben a magya 
rok sokkal jobbak voltak, viszont 
a második félidő nagyobbik ré- 
szében a hollandusok voltak fö- 
ényben, mégpedig óriási lelkesé-

sük és a rájuk nézve kedvezően 
változott időviazonyok folytán.

—  Az első félidőben a magya 
rok remek összjátékban és óriási 
gyorsaságában gyönyörködhettek 
a nézők, míg a másodikban már 
olyasvalamit is élvezhettek a né
zők, ami nem szerepelt eredetileg

műsoron. Erősen havazni kez
dett és a 200.000 gyertyafény 
pompás világításában fantaszti
kusan csillogott úgy a hulló, mint 

füvön fekvő hó.
—  A magyarok gyorsasága 

ellen a Fecskék játéka az első fél
időben nem érvényesült. A kis
termetű magyarok már a mérkő
zés elején olyan gyorsan rohamoz
tak, hogy a Fecskék teljesen te. 
hetetlenül álltak velük szemben. 
Csak két-három fecske tudta át
venni a magyarok iramát. Hátul 
egyesegyedül Lelieveld volt » 
magyarok méltó ellenfele, aki a 
Markossal vívott párharcaiban 
rendszerint győztesen került ki.

Algemeene Handels- 
blad

—  Hideg, hó, jég, eső ellenére 
is 12.000 néző gyönyörködött 
magyar Csikók második játéká
ban. Nagyon szép, izgalmas küz 
delmet láthattunk, a játék még 
sem mozgott magas nívón, külö
nösen nem elégített ki vendé 
geink játéka. Semmiesetre sem 
játszottak úgy, mint ahogyan azt 
a középeurópai futballistáktól el
várjuk. Játékuk főként a gyorsa 
ságra volt alapozva és bár techni 
kájuk, taktikájuk egészben véve 
jó, a finom, raffinált játékot 
hiába kerestük náluk. A csehek 
(Vjktoria Zsiskov) és a Grass 
hoppers már ezt is bemutatták és 
ebben felülmu'ták a magyarokat 
A közvetlen védelem nagyon jól 
dolgozott, kitűnő fából van fa 
ragva. Különösen jó] helyezked 
tele a hátvédek, robusztus terme
tüket is jól kihasználták. A fede
zetsor kitünően oldotta meg fel
adatát, míg a csatársorban főként 
a két szélső tűnt ki szélsebes le
futásaikkal és utánozhatatlan 
trükkjeikkel. Mindent egybevetve 
mégsem mondhatjuk, hogy a Csi
kók csapata „nagy”  csapat. Ha a 
Fecskék párisi formájukat ját
szották volna ki, a Csikók vesz 
teaként hagyták volna el a pályát. 
A P'ecskék azonban erősen elma
radtak párisi formájuktól. A ma
gyar csapat védekező munkája 
nem volt te'jesen fair, van Ree- 
ment egy ízben a két hátvéd kéz
zel húzta el a labdától. (Ha csak 
ez a panaszuk a hol'andoknak 
’.xüor nincs baj. Szerk.)

Amsterdam
-  Abszolút fa ir és barátsá

gos hangulatú mérkőzésen hatal
mas küzdelmet vívott egymással a 
tét csapat. A magyar Csikók csa
pata bizonyos tekintetben szeren

csés győzelmet aratott a Fecskék 
l'ölött. A  szerencse annyiban ked
vezett a vendégeknek, hogy máso
dik góljukat nagyon szerencsés 
körülmények között érték el. Ezt 

gólt Odijknak köszönhették, 
aki a magyar jobbszélső lapos 
labdáját a keze és Iába között en
gedte a hálóba. A magyar csapat 
átéka technikában, taktikában, 

helyezkedésben, fejelésben, pasz-

Het VaderJand
Hága

—  Leginkább jobbik védelmének 
és különösen halfsora csodálatos 
szépségű játékának köszönheti a 
magyar Csikó-csapat a Fecskék 
fölött aratott győzelmet. É8 ha 
Odijk olyan jó  kapus, mint magyar 
kollégája, akkor a magyar csapat 
semmiképpen sem rúgott volna há
rom gólt az első félidőben A ma
gyar csapat legjobbjai: Háda. Bíró, 
Aloóré és Kovács.

—  A második félidőben szinte 
tűrhetetlenné vált időjárás meg
akadályozta a magyarok szép játé
kának kibontakozását. Az első fél
időben, amikor még száraz volt a 
pálya, nem lehetett feltartani a 
magyarokat. A  csúszós, ragadós 
pályán már nem voltak annyira ott
hon. A  hollandusok éppen ebben a 
második félidőben voltak jobbak, 
ügyesebben alkalmazkodtak a vi
szonyokhoz.

Dagb'ad van Rotterdam
Rotterdam

—  Míg Adam svájci egyletének, 
a Grasshoppersnek bemutatkozásá
ra csak 12.000, a Viktória Zsiskov 
játékára pedig csak 8000 ember 
volt kiváncsi, addig a Csikók 
amsterdami és hágai két meccsén 
ösezesen 25.000 néző volt jelen. A 
három egymásután következő nap
nak —  péntek, szombat, vasárnap 
—  látogatottsága igazolja, hogy 
Hollandiában milyen nagy érdek
lődés kíséri a futball mérkőzésekét 
és hogy a holland futball tábora 
látni akar mindén szép meccset. 
Mindenki azt hitte, hogy "Budapest 
legjobb csapatának, a nem hivata
los magyar válogatottnak játéká
ban fogunk gyönyörködni, de egy 
Eindhovenben élő magyar sport
ember és sportíró szakszerű fel
világosításai révén tudatjuk most 
olvasóinkkal, hogy a Csikók csapa
tában csak öt játékos került ki 
Budapest . egyesületeiből, míg a 
többiek vidéki egyletek játékosa!. 
Mévis két iátékos kivételével, mert 
Háda a Ferencváros, Titkos a 
Hungária iátékosa- A Csikók te
hát főként kis egyletek játékosai, 
akik azonban máris nagyon szénen, 
szemre tetszetősen játszanak. 
Fiatalok, előttük a lövő a fejlődés 
'ehető-éve ég egészen bizonyos, 
hogy két bárom év múlva vala
mennyitől elsőrangú játékot lehet

várni és ők fogják a nagyokat pó
tolni a válogatott csapatban.

-  Ehhez nyomban hozzáfűzhet
jük, hogy a magyarok valóban 
elsőrangú csapatot küldtek a ha
tárvonalak közé. Játékosaiknak 
technikája már most is felülmúlja 
a mi legjobb játékosaink technikai 
tudását. A csapatmunkát komolyan 
lehet dicsérni a magyar csapatban, 
ez az, amit a holland csapatban 
hiába keresünk. Ezzel persze nem 
azt akarjuk mondani, hogy a 
mieink közül egyik sem elégített 
volna ki. Egység tekintetében a 
holland csapatnál nem volt hiba, 
az volt azonban a baj, hogy a 
mieink túlkevés változatosságot 
vittek a kombinációkba. Sokszor 
az volt az érzésünk a holland csa
pat játékának láttán, hogy egy 
gép van munkában, amit arra állí
tottak be, hogy két kerék mindig 
ugyanabban a pillanatban találkoz
zék egymással. Persze gyakran 
megtörtént, hogy e bekapcsolódás 
előtt akadályok merültek fel, ezt 
azonban a futball játékban már 
döntő tényezőként kell elfogad
nunk.

-  Az egész arra vezethető 
vissza, hogy a magyarok túlkombi
nálták a játékukat, szinte egyszer 
sem keresték a boldogulást á 
hosszú kiadásokban és támadásai
kat nem tudták pontosan célzott 
lövésekkel befejezni. Ez volt a já
tékuk egyik gyenge pontja.

-  Másik hiba az volt, hogy a 
magyar csatárok mintha nem is
mernék a le"állás szabálvát, annyi
szor futottak a holland védelem 
csapdájába. A center Teleki ezen a 
téren rekordot állított fel, ezt 
meg kell állapítani, akármilyen 
ügyesen is állították fel,a  hollan
dusok ezt a csapdát.

-  Bár a magvar csapat teehni- 
káia a legszigorúbb kritikát is ki
állja, mégsem lehet őket össze
hasonlítani az angol I. ligával (no, 
ezt még azért kibírjuk. Szerk.), 
mert sok szép akciójuk nélkülözte 
az eredményességet. A gólokat sze
rencsés körűimen vek között érték 
el, erős, nagy lövéseket egyáltalán 
nem láttunk tőlük-

De Revue dér Sportén
Amsterdam

Ez a hetilap a vasárnapi, am
sterdami mérkőzésről a követ
kező érdekes cím alatt számol bet

-  Hongaarsche (T ) Rhapso- 
die in hét Stadion, (Magyar 
(Rúgó) Rapszódia a Stadionban.)

- A  válogatott mérkőzés szí
neivel feldíszített Stadion várja 
a budapesti művészeket. A puszta 
csikóinak küzdelmét a hollandi 
fec kők ellen. Tavaszi szimbólu
mok. Valószínűleg az enyhe kará
csonyi időjárás miatt.

- Lassú futólépésben jönnek 
ki vendégeink a pályára. Ugyan
akkor felhangzik nemzeti himnu
szuk, gyönyörűen és ünnepélye
sen, mintha ‘ orgona szólna,, de 
olyan nyújtottam hogy félünk, 
hogy emiatt meg kell hosszabbí
tani a mérkőzést Az utolsó ak
kord után a fejemre teszem a 
kalapom és bízom benne, hogy 
nem fáztam meg.

—  Mihelyt elkezdődik a mér
kőzés, észreveszem, hogy ezek a 
fecskék jobb fészekből kerültek 
ki, mint a tegnapiak. (Szomba
ton a Grasshoppers ellen játszott 
a Fecskék harmadik garnitúrája. 
Szerk.) A magyar veszély a bal
oldalról fenyeget. Ott olyan csikó 
áll (Belkó), akinek reménye van 
arra, hogy később a derbiben 
helyezve lesz. Ennek a csikónak 
azonban ne adjanak túlsók zabot, 
mert a kövérségre hajlamos.

—  Mi nem vagyunk gyengéb
bek. mindenesetre tisztábban lö
vünk.

—  A  magyarok formája alatta 
maradt annak, amit vártam, de 
azt hiszem ez azért volt, mert $ 
tipikus hollandus futball meg
akadályozta őket abban, hogy tel
jes képességeiket kifejthessék,

—  A  magyarok sokkal gyor
sabbak, mint a mieink és a hol
land fedezetsor, amely különben 
kitünően dolgozik, nem egyszer 
kénytelen meghajolni egy-egy ma
gyar trükk előtt Visszaesés után 
a Fecskék újra feljönnek és az
után erősebben támadnak.

—  Es a második félidőben, úgy ,  
háromnegyed 4 óra felé, amikor
a labda a hollandus kapu előtt 
van, valami egészen különleges 
dolog történt. Biri, « magyar ka
pus, monologizálni kezd fenn
hangon a kapuban. Mi baja van
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ennek az embernek? Elsőrangú 
szónoknak bizonyul. Vájjon látha
tatlan szellemek vették mun
kába? Érthetetlen szavakat kiál
toz a levegőbe, éppen akkor, ami
kor azt hiszem, hogy szénácskára 
volna szüksége. Ekkor kezdi érez
tetni hipnotikus hatását a beszéd. 
Érthetetlen. Valószínűleg a cigá
nyoktól tanulta. Most hirtelen az 
egyik csikó a szép szavak hatása 
alá kerül, kiugrik a csomóból és 
a magyar kapus torkából előli* 
begő sötét szavak hatása alatt 
befejeli —  a kiegyenlítő gó lt 

—• És máris itt a mérkőzés vé
ge. Mi hollandusok meg lehetünk 
elégedve az eredménnyel. Mert 
Lagendaal-la.} és W els-szel. . .  Ki 
tudja, talán ez a két játékos ter
mészetű fecske elfogyasztott vol
na egy tányér magyar gulyást!

íme, Jgy fest Hollandia sport- 
sajtója a Csikójárás után.

K. I.

Csehszlovákiában a Nemzeti 
Bajnokság bevezetésén dolgo

zik az országos szövetség
- -  Saját tudósítónktól —

A csehszlovákiai bajnoki rendszer 
is válságos időket él át. Az amatőrök 
és a hivatásosak légmentes elkülöní
tése ott is megbosszulta magát, akár
csak nálunk. Szövetségi vezérek, 
egyesületi vezetők egyaránt törik a 
fejüket azon, hogy milyen új rend
szer vezetné ki a csehszlovák futballt 
ebből a zsákutcából.

Az alszövetségekből és az egyletek
től számos ilyen reformterv érkezett 
a föszövetséghez, amelyben már ki is 
dolgozták a megfelelő elaborátumot. 
A szövetség vezetői ebben megálla
pítják, hogy a profi státusba történt 
legutóbbi egyleti jelentkezések nem 
etikai indító okokra vezetendők yisz- 
sza, hanem inkább a vid,éki bajnoki 
rendszer jelenlegi hibáival magyaráz
hatók. Különösen súlyosan érinti a 
mostani rendszer a morva alszövetség 
klubjait.

A szövetségi terv tehát határozot
tan lándzsát tör az amatőr és pro
fesszionista bajnokság különállásának 
eltörlése mellett. Egységes országos 
bajnokságot alcar a csehszlovákiai 
szövetség, amelyben egymás mellett 
fognak küzdeni a profik és amatőrök.

Az elkövetkező esztendőt az átme
netnek szánják, nagy vonalaiban 
azonban már most is benne van a re
form tervében az eljövendő csehszlo
vák Nemzeti Bajnokság váza. _

Eszerint az ország területét két 
részre osztanák. A nyugati rész a 
monarchiákon Csehországot foglalná 
magában Prágával együtt, míg a ke
leti részhez csatolnák Morvac rszágot, 
Sziléziát, Szlovákiát és Kárpátalját

Három liga gyiljtené egybe a cseh
szlovák Nemzeti Bajnokságért küzdő 
egyleteket. Az I. ligában 12 klub 
kapna helyet, még pedig nyolc Cseh
országból és négy az ország többi 
részéből. A nyolcas számban hat egy
lettel szerepel a mostani cseh álsze
ntség és kettővel a német alszövet
ség.

_4 II. ligába i  két csoportot állíta
nának f e l  Mindegyikben 12 egylet 
foglalna helyet. A tizenkettőből kilen
cet adna a cseh alszövetség, hármat 
»  német.

A III. ligába kerülnének a többi 
egyletek, még pedig három csoport
ban. A cseh csoportba kerülne 9 cseh 
®s 3 német egylet, a morva-sziléziai 
csoportba 6 egylet és a szlovák-kái pát 
csoportba szintén hat klub, még pe
dig három a szlovák alszüvetségboi és 
bárom a magyar alszövetségből.

Első pillanatra a terv tetszetősnek 
•atezik, annak kidolgozói azonban nem 
számoltak azzal a körülménnyel, 
~°gy a nemzetiségiek nem szívesen 
fogják feladni önállóságukat, ami je- 
lenleg különálló alszövetségben való 
csoportosuláshoz nyújt lehetőséget 
Ha Prágában még tudják oldani ezt 
a problémát, hogy t, i. az eddig fenn
álló nemzetiségi alszövetségek tovább- 
r°' is működhetnek amellett, hogy csa
p ta ik  közös országos bajnokságért 
küzdenek, akkor rövidesen várható a 
csehszlovák futball áttérése- a vegyes 
rendszeren alapuló Nemzeti Bajnok
sághoz.

a ,?y<níp'n szerepelt a bécsi Wacker 
Athénben. A bécsiek éppen a Somogy 
e‘ ott jártak ott. Az egyik mérkőzé- 
suket 2:0-ra. a másikat nehezen 
*-3-ra nyerték. A  harmadik csak 
lu -et hozott, míg a negyedik vere- 
■pFe-í' 4 ;2-re kaptak ki attól az 
w m totá l, amelyet a Somogy leg- 

tobb 7 :0-ra vert Ezzel kapcsolat
án közöljük azt, hogy a Somogy 

wgnapi patrasi mérkőzése elmaradt, 
lUetve eltolódott. Valószínűleg csak 
•Gerdán játszanak Patrasban a ka
posváriak, 8k;k most pihenik ki a 
narom egymásutáni mérkőzés — 
osszgólarány 17:1! — fáradalmait

M é g  a kínai falat is
látta a tú rá zó  Kispest!

A z eszményi fúracsapat —  A francia csa
patok majanem mind tele voltak külföldi 
játékosokkal —  Német és csehszlovák erő
sítés a Rennais-ben —  Dormos és a ka
darka  — Hosszú utazás —  Dormos és Kína 
Marseilleben/ a legnagyobb ellenfél orosz* 
lán-barlangiában  — Francia válogatottak, 
német, görög, meg két angol profi az el
lenfél csapatában!  —  Rozgonyi remekel 

A  gól, mely Kispest legnagyobb sikerét jelenti

(A  francia földön nagysze
rűen szerepelt Kiapest legna
gyobb sikere kétségkívül az 
Olimpíque Marseille legyőzése. 
A marseülei csapat vezető szere
pel játszik a francia futballban 
s igy Kispesttől nagy fegyver
tény a győzelem kivívása. Erről 
a győzelemről szól az alábbi le
vél, amelyet az Amiensben mű
ködő magyar tréner, Világjáró- 
Woggenhuber Ferenc írt.)

Amiens, 1932 január 1. 
Mással nem kezdhetem újév 

napján: Boldog új évet kívánok!
A folytatás pedig az az élve

zet, amellyel ezt a levelemet 
Írom. S szeretném, ha az egész 
magyar sporttárradalom azzal az 
élvezettel olvasná, amellyel én a 
kispesti fiúk marseillei, győzel
mes mérkőzését néztem.

Sok túrában volt már részem. 
Ilyet azonban, amilyet a Kispest 
csapatával csináltam végig, ed
dig még nem élveztem.

Az alapja a sikernek az a 
nagyszerű fegyelem, zavar
talan egyetértés, amit köztük 

tapasztalok.
Ez a nagyszerű összhang adja 
meg a lehetőségét annak, hogy a 
csapát nemcsak százszázalékig pro
dukálni tudja azt, amire képes
ségeinél fogva hivatott, de leg
jobb meggyőződésem szerint töb
bet is nyújt, mint amit várni le
hetett volna tőle. Mintha nem is 
hivatásos fütballisták utaznának 
a Kispest címe alatt, hanem va
lami kiránduló társaság, amely 
teljes megértésben él.

Csak amikor a pályára lép a 
csapat, akkor látszik, hogy vér
beli futballisták alkotják azt a 
kedves, kedélyes társaságot.

#
De nem dicsérni, nem áradoz

ni akarok. Csak meg akarom írni 
és minden túrázó csapat okulá
sára meg akarom örökíteni a kis
pestiek sikerét s annak nyitjára 
a fentiekben rá kellett mutatnom. 

A siker további sora?
Az első, igazán nagy esemény 
az volt, hogy Kispest meg
verte 3:2-re a Stade Ren- 

nalst,
miután már 3:0-ra vezetett a 
francia csapat ellen. A játék
vezető egyátalán nem tudott be
letörődni abba, hogy a kispestiek 
nem respektálják a legjobb bre- 
tagnei csapatot s egymásután 
rámolják be a gólokat a csehszlo
vák Klenovetz által igen jól vé 
dett kapuba. Megengedte a bíró, 
hogy Donrnique kézzel stoppolja 
maga elé a labdát s úgy vágja 
be három lépésről, majd elnézte 
a hatalmas lesállást, mely után 
a német Kaiser szerezte meg a 
második francia gólt. Aztán na
gyon vigyázott a bíró. hogy K is
pest _ újabb gólt ne lőhessen.

Mindegy, a győzelem itt is meg
volt. S este

a Stade Rennais elnöke olyan 
beszédet mondott, amely 
nemcsak udvariasságból szü
letett. hanem az igazi sport
ember szaval voltak a kis
pesti futballistákhoz hogy 

i példájukon a salát klubja 
tagjait buzdítsa.

A  nagyszerű szónoklatból nem

— Saját tudósítónktól —
igen értettek valamit is a ma
gyar fiúk, de mégis magával ra
gadta őket az elnök heve s olyan 
éljen, majd meg huj, huj, hajrá 
dörgött, hogy belemelegedett az 
egész gárda!

Aztán koccantak a poharak, 
bőségesen folyt a pezsgő. Dor
mos, aki szép Budapestünk mel
lett, a kies Szemere-telepen szok
ta élevzni Mogor bácsi kocsmájá
ban a hegy levét, elmélázott né
hány pohár után s nagy elhatá
rozással magyarázta:

—  Ha ezek után Mogor újra 
azt a betyár kadarkát teszi elém, 
hát leöntöm vele!

Pedig a francia pezsgő gyön- 
gyözése csak csillogó, csalóka 
tűzijáték, mint az idegen ékkő 
fénye. Egy pohár magyar kadar
kában meg mennyi bánat, mennyi 
öröm e lfér !! Maid rájön erre 
még Dormos barátunk is, akit 
eftől a perctől Mogornak nevez a 
társaság,

A kellemes est után
hosszú út következett. Ezer
kétszáz kilométert kellett 
megtennünk, hogy Marseille- 

be érkezhessünk.
Bizony a heves, kemény mérkőzé
sek után nem lett volna ez kellemes 
dolog, ha a lorienti állomáafőnök 
szivessége nem gondoskodik ké
nyelmünkről. Az állomásfönök 
azonban levelet adott nekünk, amely 
azokhoz az állomásfönökökhez szólt, 
akiknek állomásán át kellett szán
nunk. így azután Le Mans, Tours, 
Saincaizé és Lyon pályaudvarán 
egyaránt megkaptuk a külön ko
csikat, vagy legalább is a külön 
fülkéinket, amelyekben a körül
ményeknek megfelelő kényelemben 
tehettük meg az utat, A francia 
vasutasok figyelme jól esett és azt 
hiszem komoly példája lehet má
soknak is.

A hosszú úton természetesen elő
került az ördög bibliája. Szalay dr. 
velem mérkőzött s bár minden tré
ning nélkül állottam ki az alsós ver
senyre, az elnök tizenhét frankja 
bánta meg a csatát.

Reggel felé Lyon közelében
hosszú, unalmasan komorra 
épített fal mellett futott a 

vonat jó  darabig.
A fiúk valami kínait fedeztek fel 
mellette, mire nagy jó  kedvvel 
kiabálták, hogy Kínába érkeztünk. 
Dormos iskolájában — úgy látszik 
—- hosszú lehetett a szénszünet, 
mert felugrott a kártya mellől s 
bámész szemmel csodálta

a kínai falat
s a mellette ténfergő kulit. A fiúk 
azonnal mutogatták neki a rizsfát 
és a darabokrot. no meg a hasonló 
hínai csodákat. Dormost egészen 
megzavarta a nem várt fordulat s 
még az ultimóját is elfogták.

Erre aztán harsány kacagás köz
ben világosság derült a tréfára, 
viszont Kína sohasem fogja meg- 
tudni, hogy Dormos-Mogor miért 
haragszik a szegény kínaiakra. Mi 
azonban sohasem feledjük el a pil
lanatot, hogy Mogor barátunk fél
ugrott Kínát csodálni!

Sötét este volt, mikorra Marseil- 
leben megszálltunk. A teljes napi 
utazás fáradalmait vacsora utáni 
sétával és nagy alvással igyekezett

elűzni a társaság. Szüksége is volt 
az erőgyűjtésre, hiszen másnap a 
négyszeres francia bajnok, az 
Olympique Marseille várta nemesi 
tornára. A vendéglátókon kívül

gyönyörű tavaszi idő, hatal
mas nézősereg várta Kispest 

fiait.
Engem pedig a marseillei angol 
tréner, Beü barátom, aki eléggé 
gúnyos mosoly kíséretében adta 
tudtomra, hogy az eddigi győzel
mek után komoly vereség lesz 
magyar csapat sorsa. Mert nem
csak Boyer és Galey, az ismert két 
francia válogatott, nemcsak az an
gol Caiels, a német Vem icke és 
görög Papastritides áll ki Kispest 
ellen, de

ezen a mérkőzésen mutatko
zik be az ú j angol szerze
mény, aki a Newcastle Uni
ted és később a Sunderland 

színeiben rúgta a labdát.
Igyekeztem el nem sápadni, de 
bizonyos, hogy ki sem pirultam 
egy-két másodpercig. Aztán hirte
len eszembe jutott, hogy ilyenkor 
mi a legjobb taktika.

A fiúknak semmit sem szólok a 
körülményekről, hanem egyszerűen 
buzdítom őket a jó  játékra minden 
komolyabb szónoklat nélkül. Any- 
nyit mondtam csak nekik, hogy 
nagy ellenfelet győznek le, ha ezen 
a mérkőzésen is megőrzik veret
lenségüket és kicsikarják a győ
zelmet

Kispest pályára fut, üdvözli a 
közönséget, mely szimpatikusán 
fogadja. De jön az ellenfél s mi 
kor meglátom

a szálas legényeket,
az az érzésem, hogy óriások ellen 
kell megküzdeni a kispesti törpék 
nek. Szalay dr. egyszeriben lefőzi 
Maros alelnököt. Kijelenti, hogy 
ezt a mérkőzést nem bírja megnéz 
ni. Falfehéren hagyja el a pályát 
s nem látjuk, csak a mérkőzés után 
találjuk meg nagynehezen.

Marseille úgy kezd, hogy lehen 
gerli ellenfelét. A magyar fiúk 
még labdához sem nyúltak, amikor 
már Caiels lövése zúg el a kapu 
felett. Kirúgás után Serényi sza 
lad, de a görög kíméletlenül fel 
vágja. Ez elég is a szélsőnek arra. 
hogy gondosan kerülje a balkáni 
ellenfelet. Közben azonban Kispest 
is játszik már. Különösen Roz
gonyi. Nem szeretem az egyes já 
tékosokat kiemelni a többi rová
sára, de meg kell vallanom, hogy

ilyen hátévédjátékot még 
nem igen volt alkalmam él

vezni.
Úgy érzem, hogy Rosgonyit is ki 
kellene próbálni a Csikók csapatá
ban a kitűnő Bíró  mellett.

A  marseilleiek durván játsza 
nak, A bíró elnézi durvaságaikat, 
ez az egyetlen hibája, másban jó' 
vezeti a játékot. Rozgonyinak 
felhasad a szemhéja, be akarom 
kötni, mert nagyon vérzik. De 
labda közeleg s a bekk, mint 
párduc ugrik, fe je l a hórihorgas 
ellenfél elől. Aztán utána ront 
labdának s betvenméteres rúgás
sal tereli a játékot az ellenfél 
kapuja közelébe. A  csapat most 
már jól játszik csak a csatársor 
sántít, mert a  belsők nagyon 
puhák. __L

A  döntetlen félidő után némi 
fejmosás következik s a fiúk 
nagy önbizalommal jelentik ki, 
hogy megnyerik a mérkőzést. 
Rozgonyi vérző fejét végre be
kötözhetem s újra indul a küzde
lem. Marseille mintha engedett 
volna az iramból s nem bir a 
támadósoruk a Rozgonyi, Hu
nyadi gáttal.

A nagyon beharangozott an
gol centerhalf még kissé ki

fulladtnak látszik.
Arra még tellett ugyan az erejé
ből, hogy Fürstnert is, Kormost 
is jól megrúgja. Fürstner ki is 
áll s Csendes foglalja el a helyét. 
Ez a csere használ a csapatnak, 
mert a. pihent ember életet visz 

csatársorba. A játék nagyon 
erős, kemény, sőt meglehetően 
durva. Érdekes, hogy ez nagyon 
tetszik a közönségnek. Azt haj
togatják a nézőtéren, hogy

egészen úgy küzd a két csa
pat, mintha bajnoki mérkő

zést játszana.
Rozgonyira már ránézni is alig 
mer az ellenfél, Ráskait is kerü
lik nagyon s Purczeld egyre job
ban lendületbe jön. Nyomja előre 

csatárokat, akik jó  labdákat 
kapnak. Paezolay kitűnő támadá
sokat visz s kitűnő helyzetek ma
radnak ki az ellenfél kapuja kö
zelében. Kitűnik, hogy nincs sze
rencséje a magyar csapatnak.

De mégis! Már alig mertem 
hinni, hogy gólt rúgunk, amikor

Paezolay újra elfut, befelé 
kanyarodik s lágyan cente
rez. Kormos jól jön a lab
dára s nagyszerű lövéssel a 

háló sarkába ragasztja.
A kapus csak nézhet a bal felső 
sarokba surranó labda után. A 
közönség nagy tapsot rendez s 
Kispest most már valóban szebb 
futballt játszik, mint ellenfele. A  
görög hátvéd csak égbekiáltó dur
vasággal akaszthatja meg Seré
nyit, mikor lövésre lendül a szélső 
labda, de a biró megoldja a hely
zetet : Szabadrúgás ellenünk.

A közönség erre olyan fütty-* 
koncertet rendez, hogy őszinte 
csodálkozásomat vívja ki. Még 
egy-egy kapufa a mérkőzés ese
ménye, majd az utolsó nyolc 
percben Kispest az úr a pályán. 
Iskolázni is ráér a csapat, bár 
jobb lenne, ha gólra törne.

A kritika egyszerűen megálla
pítja, hogy a magyar csapat a 
Il-ik  helyen áll a magyar baj
nokságban. Csodálkozva kérdi, 
milyen lehet a többi magyar csa
pat, milyen lehet az, amely az 
élen áll? Erős, kemény volt a 
játék, de ez tetszik a délszakiak
nak.

A  Kispest spanyol stílust 
játszott,

de ebbe belekeverte a magyar já
ték hasznos részeit is. így tudta 
legyőzni azt a csapatot, amely 
fizikailag nagyon felette állott, 
mert hiszen a két. csapat test
súlya között hihetetlenül nagy 
volt a különbség. A  jó  taktika 
megtette a hatását s az öldöklő 
küzdelemben a könnyűsúlyú ma
gyar csapat maga alá gyűrte gő
gös, súlyos ellenfelét. Minden

esetre Kispest dicsősége igen 
nagy, mert hiszen az első kül
földi csapat, amely eddig minden 
francia mérkőzését megnyerte,

A fiúk fogadkoznak, hogy a 
többi mérkőzésen sem vesztik e! 
veretlenségüket. Bízom bennük, 
mert van szívük küzdeni, har
colni. Akár a túlerő ellen is!

Világjáró Ferenc.

Somogy kapusa. A szövetség elő
szobájában a kapusokról vitatkoz
tak az intézők $ közben az a véle
mény alakult ki, hogy a kaposvári 
kapus a leggyengébb. Sőt mindig 
is igy volt ez. Eltűnődtek ezen aje* 
lenségen ét valaki fel is vetette a 
kérdést Faragó Sándor, a somogyi 
igazgató előtt: „Hogy van azr hogy 
soha sincs a Somogynak igazán ki
váló kapusat Faragó helyett egy 
rosszmájú kang válaszolt: „ügy
van, hogy jó vidéki szokás szerint 
mindig elöl kezdik az erősítést és 
mire a kapushoz érnek, már elfogy 
a pénzük".

* Hyperol szájvíztabletta ideá
lis száj- és torokfertőtlenítő.

A KASC hatalmas erősödést nyer 
Herkovite I. és II. (Temesvári 
Kinizsi), Nagy (Szolnoki MÁV) be
lépésével. Helschein (Húsos) és 
Weisz (Vae FC) újból amatőr akar 
lenni. Amatőrré nyilvánításuk meg
történtével szintén a KASC-ba fog« 
nak játszani.
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S om ogy—W acker m érkőzés 
terve uierlJ.lt fel Athénben,

Január 1© és 15 kozott állana szem be a k a 
posvári csapat a  bécsivel ... Három éjszakás ú t

a Balkánon át
— Salát tudósítónlctni 

Athén, 1931 dec. 31.

Nincs új a nap alatt
_ A világot járó magyar futballis

ták már sokszor állapították meg, 
.hogy nagyon hosszú az út Buda
pesttől Athénig. Különösen így 
Egyhuzamban, hol kényelmetlenül, 
hol kissé kényelmesebben utazva. 
Nem új a megállapítás, de mi is 
eleget hajtogattuk:

—  Bizony, hosszú az út!
Budapesten fájó búesűt vettünk 

...három játékosunktól: Joóstól,
Miklósitól és Mészárostól, akik nem 

..kaptak szabadságot. Utána elfog
laltuk fülkéinket a sztambuli gyors 
bán, hogy rövid utazás után már 
magunk mögött hagyjuk Szabadká
nál az első országhatárt. Az elsőt, 
amelynek átlépése olyan fájó ér
zéseket vált ki az emberből. Innen 
már nem volt többé foglalt fülkénk. 

„A Belgrádija tartó utasok betele
pedtek közénk s pihenésről, kénye- 

' lemről most már szó sem lehetett 
Belgrádig.

A  balkán i vidék 
érdekességéi

A délszláv fővárosban csak arra 
yolt időnk, hogy vacsoránkat el
fogyasszuk, máris be kellett szál- 
ián i a vonatba. Előbb azonban fon
tos beszélgetést folytattunk a ka
lauzzal. aki nyomós érveink hatása 
alatt biztosította a szükséges há
rom fülkét számunkra. így a szalo- 
nikii közvetlen kocsiban foglaltunk 
helyet, annak ablakain át élveztük 
az irgalmatlanul kietlen balkáni 
vidéket.

A  kártyacsaták zaja hamar el
ült. Még a Péter, Erdős, Jakube 
triász is bemondta az ultimét s 
pihenőre tért. A helyzet annyira 
kellemes volt, hogy Nísben elalud- 
tuk a reggelit. Szerencsére a ha
zai úti elemózsia bőségesen kár
pótolt mindenért, sőt bizonyos 

.rózsaszínű kedéllyel nézegettük a 
kietlen, havas, kopár hegyeket, 
amelyek váltogatták egymást a vo
nat mentén. A sziklás vidék ko
morságát csak jobban kidomborí
totta a civilben is fegyverrel járó 
macedónok látása.
: ‘ Uzsonna táján érkeztünk el a 
vidék legérdekesebb pontjához.

. Ekkor láttuk meg a Démir-kaput, 
mely feledhetetlen szépségű. Bo
rongó felhőkbe vesző sziklacsúcsok 
körül százával keringenek a sasok, 
mintha a sok száz éven át folyt 
harcokból itt maradt szellemek 

^lennének. . .

fiuk előtt s a magyar udvariasság 
kétnapos törődés, utazás után sem 
veszett ki belőlük. A hölgyek ha
marosan kellemes helyhez jutnak 
pompás pihenéssel töltik az időt.

A Parnassus hatalmas hegysége, 
a híres termopylei szoros hőfödte 
szikláig számtalan alagút, viadukt 
és galéria kelt érdekességet s az 
egész csapat talpon van, amikor 
virradatkor a marathoni tónál már 
zöldesre válik a növényzet a vonat 
mentén. Az alvásnak, pihenésnek 
végleg befellegzett s mikor Athén 
felé feltűnnek az első olajfák, céd
rusok, _ kaktuszok, pálmák és na
rancsfák, egyetlen kíváncsiság az 
egész társaság s türelmetlenül vár
ja a megérkezést.

Athén fó Idővel ked 
veskedik

A három hét óta szakadó eső 
pontosan^ megérkezésünkkor áll el. 
Huszonkét fokos meleg fogad ben
nünket a kiskabátban sétálgatunk 
a görög főváros utcáin, nézegetjük 
meg nevezetességeit. Kisétálunk, a 
tengerpart szikláira, fészekszerűen 
épített házaival érdekes benyomást 
keltő Faleronba, megnézzük Pyreus- 
nak, Athén kikötőjének rendkívül 
élénk _ forgalmát. Este fürdés, 
masszázs előzi meg a játékosok pi
henőre térését, mi meg összeülünk 
Bajaival, a három magyar tréner
rel —  Künsztler, Hesser, Remek
műül — és a -görög szövetség em
bereivel, hogy az elkövetkezőket 
megbeszéljük.

A  W acker szerepe a 
Somogy fúrásában

Sötétedik, mikor Gyevgyeliához 
érkezünk, hogy átlépjük a határt. 
Apró kellemetlenségek után nagyon 
megörülünk, mikor Bajai József 
építészmérnökkel, túránk előkészí 
tőjével találkozunk. Vidám beszél 
'getésbe keveredünk vele s értékes 
közlései közben gyorsan rohannak 
a percek. Hamarosan Szaloniki- 
ben is találjuk magunkat.

Az állomáson Kolisch, a Wacker 
túrávezetője vár reánk Valérián 
bejjel, az Aris trénerével. A Wa
cker Athénből érkezett s mindiárt 
alkalmunk nyílik megbeszélni a 
bécsiekkel kapcsolatban elterjedt 
híreket is A másfél óra szinte ke
vés is ehhez, annyit azonban tisz
táztunk, hogy a Wacker szerezte 
meg ugyan a mi sZalonikii mérkő
zésünket, a bécsi csapat mindamel
lett. nem hibáztatható a dologban.

A harm adik é jszaka  a 
vona'oa

Szaionikiből erős, havas éjszaká
ba rohan bele vonatunk. Az Olim- 
pös tövében járunk s jó  lenne a 
klasszikus földön visszaálmodni a 
régmúlt boldogságot. Almunkat 
azonban elkergeti egyelőre az a sí
zésből jövő társaság, mely fül
kéinkbe is betelepedik. Férfiak és 
hölgyek jöttek a havas hegyekből, 
-ahol a sportnak hódoltak. Talán ez 
még szimpatikusabbá teszi őket a

Somogy -  W ack er 
meccs* Athénben?

Az az ötlet vetődik fel, hogy ja 
nuár 10 és 15 között meg kellene 
rendezni Athénben egy Somogy— 
Wacker mérkőzést. Az ötlet általá
nos tetszést arat, de kevés a való
színűsége annak, hogy meg is tud
juk valósítani. A terminus nehéz 
ségek olyanok, hogy azokat legyőz
ni aligha sikerül.

Annyi bizonyos csak, hogy há
rom athéni mérkőzésünk után 
Patras, Pyrgos és Mytilene sziget- 
következik sorra, de szó van .Pri- 
polisról, Agrinionról, Volóról és 
Szalonikiről is. Később látjuk csak 
meg, hogyan alakul a dolog.

Addig is valamennyiünk és az 
itt élő trénerek nevében boldog új 
évet kívánunk az otthoniaknak, a 
kaposváriaknak, miskolciaknak, de 
az egész magyar sporttársadalom
nak is !

Szöllősy Ferenc.

 ̂szerezte meg .az őszi 
elsőséget a PEAC, mely 
egyúttal először nyerte 
el a főiskolai bajnoki 
címet is

— Saját tudósítónktól —-
Pécs, december 27.

1928—  29-ben: a II. osztályban 
negyedik,

1929— -30-ban: ősszel (az össze
vont bajnokságban) kilencedik, ta
vasszal tizenegyedik,

1930—  31-ben: ősszel tizenegye
dik, tavasszal hetedik s most az 
1931— 32-es bajnoki év első felé
nek lezajlása után

első !
Ez a Pécsi Egyetemi Atlétikai 

Club futball csapatának pályafutá 
sa az utóbbi években.

Hogy a mai első helyezése a vi
déki amatőr futballnak egyik leg
nagyobb meglepetése, az kitűnik 
a fentiekből.

A délnyugati amatőr futball 
alapos ismerői azonban már az év 
elején tisztában voltak azzal, hogy 
ebben az esztendőben a: pécsi egye- 
l' ni csapati komoly szerepet fog  
játszani. M iérti Egyrészt azért, 
mert, a csapot egy-két jó  erővel 
erősödött, másrészt látták a csapat
nak múlt évvégi nagyszerű formá
tól. Az egyetemi gárda, akkor sor
ra verte legnagyobb ellenfeleit s a 
tizenegyedik helyről f  elver ekedte 
magát a hetedikre.

A szép szereplésre a koro
nát a főiskolai bajnokság el
nyerésével tette fel a csa

pat.
A BEAC, KEAC, Közg. EAC le
győzésével nyerte el a büszke címet 
—  először.

Arra pedig csak a legvérmesebb 
PEAC-hívők mertek gondolni, 
hogy a csapat a nyilvános bajnok
ságban is élre kerül. A bravúr 
mégis sikerült. A PEAC a pécsi 
alosztály bajnokságában az őszi 
mérkőzések lejátszása után az első 
helyen áll, megelőzve a nagyhírű 
PVSK-t is.

A Szemeretelepi TE megkezdte 
tornatermi edzőgyakorlatait.

Még sok amatőr egyesület nem
tét eleget a BLASz ama kívánságá
nak, hogy alapítási évét és pontos 
taglétszámát jelentse be. A BLASz 
ezúton is kéri az egyesületeket, hogy 
ezt mielőbb tegyék meg, mert mulasz
tásuk miatt nagy késést szenved a 
BLASz irodája.
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Újból kapható a

„Futballbíró 
a mellényzsebben"

játékszabálykönyv 
harmadik kiadása

Irta: B E N E D E K  A LA D A R

Pedig a csapat elég gyengén 
kezdett.

Első mérkőzésén csak döntetlent 
tudott kiharcolni a Kaposvári Tu
rul SE-ve! szemben. De utána egyik 
győzelem a másikat követte. Csak 
novemberber torpant meg a gárda. 
Először a KRSC-vel szemben Ka
posvárott hagyott két pontot, majd 
egyet elcsípett tőle a PSC is s 
végül jött a PVSK-val szembeni

döntetlen. Ez a döntetlen azonban 
nem fiaskót jelez, sőt a PEAC leg
ragyogóbb eredményét. Ezzel sike
rült, jobb gólarány révén megelőzz- 
ni a nagy ellenfelét. A csapat vé
gül is 11 mérkőzésen szerzett 17 
ponttal és 20:8-as gólaránnyal ve
zeti az alosztály egyesületeit.

Az egyetemisták leggyakrabban 
ezzel a tizeneggyel küzdöttek:

Simon — Veréb, Vida — Bat
sányi, Móricz, Szakmán —  
Csörsz, Kovács, Hopp, Halas, 

Baczur.

Tartalékként szerepelt egy-egy 
mérkőzésen: Fröhberg, Korsós és 
Gyöngyösi.

A  csapat fő erősségei: Si
mon, Veréb, Móricz, Csörsz 

és Halas,
mind az öten többszörös kerületi 
válogatottak.

A gárda letagadhatatlanul nagy 
tudása mellett a szép eredmény- 
elérésében része van annak a hihe
tetlen lelkesedésnek, küzdeni tudás
nak és akarásnak, mellyel a csapat 
minden mérkőzését végigjátsza. 
Nincs egy pillanatnyi megállás, a 
tizenegy fiú a kétszer negyvenöt 
perc alatt csak harcol.

Kijut az érdemből a vezetők
nek is.

Áll ez elsősorban az elnökre, Nem
ber Ernő dr. sebésztanárra, aki az 
atya szeretetéve! gondoskodik 
egyesületéről és mindenkor meg
értő szívevl igyekszik az akadályo
kat elhárítani a siker útjából. Meg 
kell emlékezni Békeffy  Tibor szak
osztályvezetőről is, de különösen 
Vétek Ernőről. Vétek, egyszemélyi
ben intézője és edzője csapatának 
s kétségtelenül övé a főérdem. 
Nagy sporttudása s személyének 
varázsa egyaránt az ideális vezetők 
közé sorozza.

A vezetők már most gondolnak 
tavaszra. Igyekeznek megerősíteni 
a csapat egyes gyengébb pontjait 
s ha ez sikerül, akkor —  vélemé
nyünk szerint —  sikerülni kell an
nak is, hogy a nyár folyamán Dél- 
nyugatniagyaroi-szág amatőr fut- 
ballját a PEAC képviselje az or
szágos döntő mérkőzéseken.

H. I.

Középszfovenszkón az
I. B. osztályban a garam- 
völgyi csoportban

a furócszentm ártoni S»áv a, a várvö lg yi c so 
portban pedig a z  S K  R ózsahegy vezet veretlenül

Salát tudósítónktól
Középszlovenszkón áz elsőosztáiyú 

bajnokságon kívül még az I. B) 
osztályban és II. osztályban is folyik 
a küzdelem a bajnoki pontokért. Az 
I. és I. B) osztályban kétfordulós a 
bajnokság, a II. osztályban ellenben 
csak a tavaszi fordulót játszák le a 
csapatok, ősszel nincsenek bajnoki 
mérkőzések.

Az I. B) osztály két csoportban 
bonyolítja le a bajnoki küzdelmeket 
éspedig a Garamvölgyi és Vágvölgyi 
csoportban. Az őszi forduló után a 
két csoportban a következőképpen 
fest a helyzet:

Garamvölgyi csoport
Slávia Tszentm. 4 4 ----------11:0 8
SK Handlova 4 3 ■— 1 8:2 6
SK Selmecbánya 4 1 1 2 5:6 3
Zelezn. Zólyom 4 1 1 2 4:8 3
SK Brezno v i s s z a l é p e t t

Vágvölgyi csoport
SK Rózsahegy 4 4 — __ 22:5 8
SK Csadca 4 3 — 1 19:6 6
SK Alsókubin* 4 1 1 2 6:8 3
SK Rapid Zs.* 4 1 — 3 7:16 2
SK Pucho 4 —  1 3 6:25 1

* Egy mérkőzés óvás alatt.
A fenti egyesületek közül

tnrócszentmártoni S’ ávla ta
valy még as I osztályban ját- 

wwtt.

A tabella azt mutatja, hogy minden
valószínűség szerint

jövőre ismét az elsőosztályban 
látjuk őt viszont.

A játékosai nagyon belefeküdtek a 
bajnoki küzdelmekbe, hogy az I. osz
tályból való kieséssel hírnevükön esett 
csorbát kiköszörüljék. Ez sikerült is s 
ha csak a gólarányt nézzük* azt is 
mondhatjuk, hogy fényesen. így fe
lületesen nézve tényleg fényesnek 
mondható, de ha mélyére tekintünk 
a dolgoknak, akkor találunk egy kis 
szépséghibát is. A selmeciekkel 
ugyanis 2:2 arányban végzett a csa
pat s csak óvással (jogos óvással, 
amennyiben szabálytalan pályamére
tek, játékosok inzultálása és egy iga
zolatlan játékos szerepeltetése volt 
az óvási ok) sikerült a zöld asztal
nál korrigálni a gyepen szenvedett 
csorbát 3:0 arányra. Eltekintve ettől 
a kis szépséghibától, nagyon szépen 
szerepelt ez a Szatmári Ferenc által 
mintaszerűen és példás odaadással 
vezetet egyesület. Védelmük az I. B. 
osztályban a legmegbízhatóbb, fede
zetsoruk egyenletesen jó és csatár
soruk gó'képess-gét eléggé bizonyítja 
az adott gólok száma. Legjobb tóté- 
kosaik: Cerján. Frlicska, Jesensky.

A másodiknak helyezett handlovai 
csapat képességeinek megfelelően 
szerepelt, hiszen mindössze csak egy
szer kellett meghajolnia a kétségkí

vül nagyobb tudással rendelkező baj
nokjelölt Slavia előtt. A csapat leg
jobbjai: Be velük /., Bevetők II.

A  Selmecbányái csapat harmadik 
helyen egyenesen rejtély,

de különösen annak tűnik, ha ennek 
a csapatnak a barátságos meccsei
nek eredményeit nézzük. Már a baj
noki meccsek során a Slaviával 
szemben elért 2:2-es eredményével 
megmutatta a csapatban rejlő nagy 
képességeket, de a Losonci AFC el
leni 5:0-ás, valamint a besztercebá
nyai elsőosztályú Slavia ellen kiví
vott 6:1 arányú óriási győzelme arra 
enged következtetni," hogy baj van 
valahol a kréta körül. Egy csapat
nak., amelyik ilyen győzelmeket tud 
felmutatni, nem volna szabad az .L 
B. osztályú bajnokság utolsóelőtti, 
siralmas helyén feküdni.

Ennek a csoportnak a tabelláját a 
zólyomi vasútasok egyesülete zárja 
be. Ez a csapat tényleg a leggyen
gébb a csoportban s ha a tél folya
mián valahonnan erősítést nem kap, 
még csak reménye sem lehet arra, 
hogy a tavaszi fordulót előkelőbb he
lyen fejezze be.

A vágvölgyi csoport élcsapata az 
SK Rózsahegy kitűnő együttese.

amely pontvesztesség nélkül fejelte 
be az őszi szezont. Jó, megbízható a 
csapat, ezt főleg az elsőosztályú el
lenfelekkel szemben vívott barátsá
gos meccseken mutatta meg. Az SK 
Zsolna ellen 3:3 arányban végzett,

megverte ellenben Sz’ovcnszkő 
volt bajnokát, az SK Bratislavát 
és Ruttka is vereséggel távozott 

Rózsahegyről.
A csapat legfőbb erősségei: Le-
gersky, Just, Svcc és a, Ruttkáröl 
visszaigazolt Markó.

A másodiknak helyezett Csadca 
úgy látszik ennek a helynek az ál
landó bérlője. Pedig egyszer mé.r 
megérdemelné, hogy csoportjának 
győztese legyen, mert a csapat hátsó 
formációja egyenlő erősségű a ve
zető Rózsahegy védelmével, fedezet
sora szorgalmas játékosokból ál] és a 
csatársor ip tud dolgozni. A csapat
nak egyetlen hibája az, hogy szeszé
lyes. A jó és rossz szereplés látszó
lag minden külső oh nélkül váltja 
fel egymást. Ha mindig egyenlő 
szívvel és lelkesedéssel fognak küz
deni, el kell, hogy érjék leghőbb vá
gyukat, a csoport elsőséget. Legjobb 
játékosai; Hyross, Mendlovsky és 
Vargocyk.

A bárom utolsó, a zsolnai Rapid, 
Kubin és Punho csapata tavaszra 
sóm. remélhet .jobb helyezést, mert 
nagyon lemaradt, a két elsőtől. Hogy 
a Rapidről mégis külön írunk, azt 
tesszük azért, mert határozott erőséi 
dóst mutatott s ha igazak a meride- 
mondák, hogy a már átlépett két SK 
Zsolna-játékoson. ■Martoson és Sldvi- 
kon kívül még három SK játékos, 
Rrendl, Strbn és Ha’my is hozzájuk 
lép, akkor jövőre nagyon is szá
molni kell a Rapiddal. Amennyire 
örvendetes hogy Zsolnán lesz egy 
másik játékerős együttes, annyira 
sajnálatos, hogy ez az erősödés áz 
SK Zsolna rovására megy. Vagy ta
lán bajok vannak Zsolnán az amatör- 
seg körüli! Jő volna körülnézni, amíg 
nem késő!

Dr. P. E.

A klagenfurti AC jéghokki együtte
se vasárnap és hétfőn az innsbrucki 
Eislaufverein ellen játszott. Az első 
mérkőzés 0:0 arányban döntetlenül 
végződött. A tegnapi, revánsmérkőzés 
az innsbrucki csapat 1:0 arányú győ
zelmével végződött.

Nemzetközi ellenfelet szeretne var 
sárnapra a BKE jéghokki szakosz
tálya. Erre vonatkozóan tegnap tár
gyalásokat kezdett a korcsolyázó 
egylet s remélhető, hogy sikerülni 
is fog valamelyik bécsi csapatot, 
vagy esetleg a Troppauer EV-t 
vendégszereplésre megnyerni.

A  főiskolai mű- ép gyorskorcso- 
íyazó bajnokságot je’enlegi kiírásá
ban nem engedélyezi a MOKSz. 
Tegnap a szövetség elé terjesztették 
a főiskolai mű- és gyorskorcsolyázó 
bajnokság kiírását, Mivel azonban 
a versenyt rendező egyesületként a 
Magyar Főiskolai Sportegyesületek 
Egyesülése van feltüntetve, a 
MOKSz nem engedélyezheti a ver
senyt. A korcsolyázó szövetség 
ugyanis csak olyan versenyeket en
gedélyezhet. melyet tagegyesületei 
rendeznek. Az MFSE pedig nem 
tagja a MOKSz-nak.

St. Moritzban a nemzetközi jég-
.. A

- -------
hokkitoroa tegnap befejeződött. „
Wo+áfX Sc^ :ttfclmk Club nagy még- 
lepetesre a Racing Club de Paris csa
patával 1:1 aranvban döntetlenül vég
zőit. A  gólokat Rudi Báli illetőleg 
Dufour ütötte. Az EHC St. Moritz 
1 :0 aranyban verte a Cambridge 
egyetem csapatát. A torna végleges 

* következő: 1. Berliner
ScMittschnh C ub és a Racing Club 
de Par’ s, g HC M'’ a -- 4. EHCC St. 
Moritz, 5. Cambridge egyetem.
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A  jé g  h a r c a

oza már kétségtelenül a magyar 
bajnoki műkorcsolyázó verseny 
körül folyik. Pedig ha az ember 
elnézi a bájjal, kecsességgel haj
bókoló kislányokat, nagylányo
kat, az akrobatikus ügyességgel, 
vakmerőséggel szökehő, forgó 
fiúkat, ha gondtalanul átadja 
magát a, párok klasszikus moz
dulatai élvezésének —  bizony 
aligha juthat eszébe, hogy itt 
„küzdelem” , véresnél is véresebb 
névtelen harc készül. Főleg a lá
nyoknál, meg «  fiúknál. Vagy 
inkáb b : felettük.

Két nagy és több kisebb tá
borra szakadt már a műjég törzs- 
tábora. Az egyik (Levitzky Piri 
távollétében) Nyilas Vilma nevé
re esküszik a, női bajnokságban. 
Azt mondják, közel áll ehhez i 
táborhoz az a, frakció is, mely a 
fér fi bajnokság győztesét meg- 
másíthatatlanul Patakii Dénes 
személyében látja. A  másik olda
lon, talán szélesebb körben és
jobban megalapozott hittel Im-
rédy Magdát várják a hölgy baj
nokság első helyére, s a férfi  
bajnokságban Vadas Márton tu
dását többre tartják a nála is 
fiatalabbaknál.

De nemcsak a favoritok sze
mélye körül indult meg már a 
harc, a nézetek vészes eltérése, 
hanem a bírákat illetőleg is. A 
futbaübírák azonnal kieng észté- 
lödnénok, lm néhány „bizalmas”  
eszmecserét a műkor csoly ázás
bajnoki blráiról végighallgatná
nak. Mert, a bírák közül senki- 
sem, vagy legfeljebb ketten-hár- 
mán keltenek előzetes bizalmat 
mind a két oldalon. A többit jó- 
előre „elfogultnak” , „részrehajló
nak’', „előítélettel teltnek”  tart
ják a jég  „ mű-szurkolói”  és ti
tokban készülnek már a ment
ségek, melyek a bírák ceruzáira 
hárítanak minden felelősséget.

Még a trénerek sem, maradnak 
érintetlenül. Ha baj lesz, vilá
gos, hogy őlca. hibásak. Vagy a 
szakosztály, vagy a BKE, vagy 
® műgyermekek papái, akik mind 
mind befolyásolhatják az ered
m é n y i .. .

Az elfogultság tehát az 
egész vonalon megnyitotta a tü- 
zet. Még jó, hogy ez a tűz 
(akármilyen mélyen gyökerezik 
is) nem veszélyes. Talán nem 
mondhatjuk el, hogy a bajnok 
győzelmének, bárki legyen is az, 
e9yforrnán örül majd, mind a 
két nagy és a sok kisebb tábor. 
fAe hogy egyform a kedvvel, egy
forma. altatással és lelkesedéssel 
készül majd a legközelebbi —  re- 
Vánsra, az bizonyos.

©s itt érkezünk el ahhoz a pont
hoz, mely hasznossá fordít majd 
minden indulatot még akkor is, 

ó-zaj indulat nem tartozik a 
‘^nem esebbek közé. Mert a harc, 
® ^küzdés, az előretörés időről 
időre leveti az eszmére tapadt 
salakot, és visz előre. Mindig 
előre!

Kanada 4:Q -ra verte  
a W iener EV-t

— Telefonjelentésünk

Becs, január 4.
A kanadai Ottawa a Wiener EV 

Pályáján 4000 néző jelenlétében 4:0 
1:0, 0:0)-ra Térté a Wiener 

~V-t, Kanada már az első harmadban 
bebiztosította győzelmét s attól kezd
je  engedett az iramból. Góljait Cow- 

(az első kettőt és az utolsót) és 
beaume lőtte. Denis, a kanadai ka
pus kiválóan védett, de jó volt Weiss, 
f  kapusa is. A mérkőzést 3
•okos melegben, vizes pályán, puha 
j®Sen játszották 1®. Kedden a kana- 
®aiak egy vegyes csapat ellen játszá
suk, melyben bécsi és kanadai játé
kosok fognak szerepelni.

M  méteres rekordkísérlet
Saját tudósítónktól —

. ®*®rdán reggel 8 órakor 500 és 
1000 méteres II. osztályú gyorskor
csolyázó verseny lesz a műjégen. A 

osztályú 1000 méteres verseny
ben azonban több I. osztályú ‘ver- 
sanyzö is résztvesz. sőt Vita 1000 
.méteres rekordkísérlete is ezzel a 
Versennyel kapcsolatosan kerül 
601' ia’ Vita Wlntnerrel párban futja 
V f m é t e r t  s Wintncr szándékai 
Vitáéval azonosak: ő is rekordot
e-mn iuvitani. Az 1000 méteres bel* 
í®1*  magyar rekordot Sehneller 
tartja 1 :S7.5-el.

T á r g y a l t a k ,  d e  h a t á r o z a t o t  
n e m  h o z t a k  a  p á r o s  m ű k ő -  

c s o S y á z ó k  i a k e - p l a c i d i  
k i u t a z á s á n a k  t e c h n i k a i  

r é s z t e l e i r ő l
Még rs’ncs koriTiáriffiafározaf 

&& olimpiai kíküidelésrö!
Tegnap délután az OTT olim

piai gazdasági bizottságának ülé
sén megtárgyalták azokat az 
ajánlatokat, amiket a téli olim
piára kiküldött műkorcsolyázók 
kiutazására a különböző utazási 
vállalatok tettek. A drágább aján
latokat végkép kiselejtezték, dön
tést azonban az útitervet és az 
utazást rendező vállalatot illetően 
még nem hoztak, mert a gazda
sági bizottság reméli, hogy az 
előnyösebb ajánlatot tévő társa
ságoknál még további árkedvez
ményt sikerül elérni. A megbe
szélést Mártonffy Miklós szak
előadó vezette s azon Kankovszky 
Artúron, Moldoványi Istvánon és 
Komiádi Bélán, a bizottság tag
jain kívül résztvett Szent Györ
gyi Imre dr., a MOKSz elnöke és

i lónktól

Minich Jenő dr., a BKE igazga
tója is.

Az ülésen megállapítást nyert, 
hogy — ellentétben az. elterjedt 
hírekkel szemben —

a kormány az olimpiai kikül
detés dolgában még nem fog

lalt állást,
a magyar páros rnkórcsolyázók 
kiküldetése tehát ebben a pilla
natban még mindig csak feltéte
lesnek tekinthető. Értesülésünk 
szerint azonban remélhető, hogy 
a legközelebbi jövőben a minisz
tertanács letárgyalja az errevo- 
natkozó előterjesztést s hogy 
döntése kedvező lesz. A gazda
sági bizottság csütörtökön foly
tatja tanácskozását.

1 Roller Szolfás viefeafook- 
pár nayf sikerrel íiiíoii íiop- 
paiaii és ScireiMgÉon

-  Saját tudósítónktól —

A Rotter— Szollás világbajnok 
műkorcsolyázó pár nagy sikerrel 
vendégszerepeit a troppaui, majd 
egy nappal később a schreiber- 
haui bemutató koroesolyázáson. 
Mindkét helyen hatalmas lelke
sedéssel ünnepelték a nagy for
mában lévő világbajnokokat. A  
breslaui bemutató elmaradt, mert 
az ottani jég elolvadt. A magyar 
siker mellett azt is örömmel 
állapítjuk meg, hogy Rotter Baby 
lábsérülése nem mutatkozott ko
molynak.

S veím ei lé mellé 4 W a M S ii 
csapat és egy sereg gyors

korcsolyázó kiráaÉl
— Saját tudósítónktól —

A velencei tó befagyott tükre 
—  ha az átmeneti olvadás után 
újra megerősödik a jégpáncél —  
érdekes sportkirándulásnak lesz 
tanúja a következő vasárnapok 
egyikén. A BKE ugyanis nem 
kevesebb, mint négy labdahokki 
csapattal és több gyorskor cső 
lyázójáved Agáréra készül, s ott 
egynapos jéghokki tornát és 
gyorskorcsolyázó távversenyt kí
ván lebonyolítani. A velencei tó 
összevissza egy órányira van Bu
dapesttől, a korcsolyázók tehát a 
későbbi vasárnapok valamelyikén 
reggel indulnak útnak, délelőtt 
lebonyolítanak két selejtező mér
kőzést, délután pedig már sorra 
is kerül a döntő és a harmadik 
helyért való játék. Közben meg
tartják a gyorskorcsolyázó ver
senyt is.

Itt említjük meg, hogy a ve
lencei tó partja a most következő 
nyárra a sportemberek találkozó 
helye lesz. A tó partján 4 vörös
salak talajú teniszpálya, egy fu t
ball- és egy kézilabdanálya várja 
majd a, sportolókat, akiket a par
ton épülő egyesületi villákban 
szállásolnak majd el. A sport
propagandát azonban már most 
télen megkezdik Agárdon, S en
nek első állomása lesz az előbb 
vázolt kirándulás.

Jaross PáS a m agyar
műkorcsolyádé bajnok
ság pontozó bírái közt

Saját tudósítónktól -
Jelentettük, hogy a szombat— 

vasárnap eldöntésre kerülő ma
gyar bajnoki mükorcsolyázóver- 
seny pontozó zsűrijének össze
állítása nehézségekbe ütközik. A 
BKE vezetőségében felmerült a 
gondolat, —  s ezt a gondolatot a 
MOKSz elnöke sem fogadta ide
genkedéssel —  hogy a pontozó' 
bírák sorába kérjék fel Jaross 
Pált, a többszörös magyar bajno 
kot is, aki évek óta állandóan 
Béesben tartózkodik. Jaross Pál 
személye osztatlan bizalomnak 
örvendene s vele megoldást nyer 
ne az öttagú zsűri Achilles 
sarka: az a bizonyos ,,ötödik
bfró”  kérdése. A helyes elgondo
lást! terv kivitelére azonban már 
nagyon rövid az idő s- így na 
gyón kérdéses, hogy egyáltalán 
megvalósítható-é.

Árosában a 'Wiener Eislaufvevein 
1:0 arányban verte a HC Árosa jég- 
hok’ciesaoatát.

A tátrai sporthét keretében tegnap 
jéghokkimérkőzések voltak. Esek so
rán a budapesti BBTE újabb győzel
met aratott, ezúttal a CKS Visehrad 
ellen, melyet a fiatal játékosokból 
álló magyar együttes 4:0 (2:0, 0:0, 
2:0) arányban vert meg- Egyéb 
eredmények: pötzleinadorfer SC— HC 
Poprád 5:0 (3:6, 0:0, 2:0). SK ZTina 
—AC Sparta 2:0 (0:0, 1:0, ld )).
CLTK Pilzen—Slovan Moravska 
Ostrava 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). SK Zi- 
lina—SK Magastátra 3:3 (1:2, 1:1, 
1:0). Prostejov—Brünni főiskolások 
J-1 (0:0, 1:0, 0:1). LTC Prága— 
HC Pozsony 11 d) (3:0, 5:0, 3:0).

l ? V i V Á S á
n e v e z e t tICerelsen száz vívé 

az E M f £
junior kard versenyére
Sze d'-n dé'cSött kezd i dák és este
f e j e z ő d i k  b e  a  v e .  S o n y

Saját tudósítónktól —

A svéd válogatott téli sport külö
nítmény, amely a Laké Piacidban 
rendezendő téli olimpiai játékokon 
résztvesz, kedden Stockholmban ta
lálkozik és Göteborgból szerdán indul 
a Drotfcnígholm gőzösön Amerikába. 
Az expedíció 1 tagú. Newyorkban 
Sven Utte-stram és Svon Aström sí
futók csatlakoznak ‘a kiutazókhoz. A 
teljes svéd csanat január lő-án érke
zik Laké Piacidba. Visszafelé február 
23-án indulnak Newy óikból és már
cius 3-án már ismét Stockholmban 
lesznek.

Bavosban nagyszámú versenyző 
részvételével a Bo-1 gén-sáncon síugró- 
versenyt rendeztek, mely kitűnő ered
ményekkel végződött. A győzelmet a 
Svájci bajnok, Fritz Kaufmann sze
rezte meg 51, 58 és 62 m-es ugrá
sokkal, Cesare Chiogna (52, 55, 62), 
Gregor Höll (48; 55, 62) és Kielland 
(51, 52, 58) előtt.

A Senimeringen tegnap tartották 
meg a Moro-síemlékversenyt a L'ech- 
tenstein-ugrósáncon. A síugrás győz
tese Brandscheid (Schíkhib lsei) lett 
41, 42 és 46 re-ess ugrással. A Pan
kámé Club pályáján rendezett kettős 
bobversenyt Maier—Thier nyerte 3 
perc 29 mp idővel.

Innsbruckban a Berg lsei ugrósán- 
eán tartott M oro- sí e ml é kversen yen az
I. o. síugrás győztese Rudi Matt 
(Arlberg) lett 47 és 51-5 m-es ug
rással. A B-oszt. győztese Ostlér lett 
(Partenkirchen) 51.49 m-es ugrással.

T U R IST A SÁ G
Magyar Turista Egyesület

Sasok: Gellérthegy, Sashegy, Far
kasrét. Gyalogtúra. T.; 13-30 órakor 
a Gellért-szobornád. V.: Szász- József. 
— Síszakosztály: Sítúra. Hűvösvölgy, 
Petneházy-rét, Nagykovácsi, Putz- 
major, Malomcsárda, Virágosnyereg, 
Óbuda. T.j január 6-án 8 órakor Széli 
Kálmán-tér. V.: Szabó Endre.

Az Elektromos MTE szerdán.
rendezi juniorversenyét, amely- ( 
re, mint. megírtuk, isméi a teljes 
junior kardvivógárdá benevezeti s 
minthogy a benevezettek vala
mennyiének indulására számíta
nak: a juniorverseny ismét moz
galmas vívóeseményt fog nyúj
tani. A versenyre 22 egyesület 
száz vívója jelentkezett. A neve
zések a következők:

BEAC: Horváth Kálmán, Ság-
vári Endre. Sporer János, Palócz 
Endre, Erdélyi Endre dr., Erdélyi 
György dr.

BSE: Frischfeld Guidó, Toper-
czer László, Kronics Miklós, Tihanyi 
Zoltán.

BBTE: Dunai Pál, Hepp János,
Faludi Ernő.

DAC: Csobály Miklós dr., Enyedy 
Ferencz. Forgách Géza, Hajdó Dé
nes, Lévárdy István dr , Somogyi 
László.

Elektron os MTE: Bertiti Imre,
Bajnogel István, Zuna Pél, Waltér 
István, Jamriska Lajos, Horváth 
János, Svéd Gyula, A vár István, 
Virágh György, Heigl István.

FTC: Bodnár Gyula, Jele Ferenc, 
Erdős Géza.

Hungária VC: Woititz György,
Spitzer Imre, Robinson Ernő, Lányi 
István, Kerekes József.

Ludoviea fHűvösvölgy) :  Giiich
Elemér, Rcök István, Pittenbacher 
József, B’ ascsók József, Kalándi Ta- 
sziló, Szerváncky Gábor, Máder 
Béla.

Ludovim Akadémia SE: Büj-
novszky István, Berczeli Tibor, Pál 
Andor, Palóc György.

MAC: Tordai Lajos, Rónai Gyula, 
Rónai Sándor, Sípos Zoltán.

Magy. Kit. Pénzügyőrség Vívó. 
köre: Zimányi László, Nemes Ta
más, Sallay Károly.

MTK: Ditz István dr., Hamvai
István, Nyilas Tibor.

Nemzeti TE: Páll Zoltán, Éltes 
Csaba, Tóth Gyula

Nemzeti Vívó Club: Verebes
Janő, Hedvig György, Hedvig Ba
lázs, Gadó Groszberger Lajos, Klein 
József.

Pénzintézeti SE Ligája: Serbán
János.

Pénzügy', Tisztviselők Budagyön- 
gye SE: Kameneczky Lajos dr., Mé
száros József.

Postás Sport. Egylet: Babnigg
Géza, Bartl József, Iloffer Károly, 
Hollerbaeh Károly, Klugeshere Jó
zsef, Barsi István.

Rendőrtiszti AC: Mészáros Sán
dor, Sárga Ferenc, Lélek József, 
Bursíts István dr., Szidanits Fe. 
renc, F. Boda László, Dakó Sándor 
dr.. Komáromi Géza dr.

Tiszti Vívó Club: Becht Henrik,
Hiniéder Jenő, Kőszegi Attila, Je
néi Kálmán, Rubisch Elemér.

Unió Vívó Club: Véghelyi Ernő
dr., Dabócz* Mihály, Bartos Pál.

Vívó és Atlétikai Club: Gergely
András, Nagy Ernő dr., Gyéres 
Pál.

Wesselényi Vívó Club: Katona
Dezső, Makay Árpád.
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Jelentős lépései az olasz 
dioífázérepiiés fejlesztésére

— Saját tudósítónktól —

A háborúban győztes államok az 
Egyesült Államokat kivéve 'minded
dig nem igen törődtek a vitorlázó re
püléssel. Ez érthető is, mert a repülni 
vágyó ifjúság kiképzésére ezekben az 
államokban szinte korlátlan számú 
motoros gép áll készen. Az állandóan 
növekvő kereskedelmi és hadi flották 
lehetővé teszik, hogy mindenki kor
mány mellé kerülhet, aki a repülés
hez némi hivatottságot érez. És ha az 
érzés csalt, ha a fiatal pilóta nem 
rendelkezik azzal a rátermettséggel, 
amely ezen a gyönyörű pályán nélkü
lözhetetlen, akkor ez rend szerűit csak 
későn, tragikus baleset kapcsán de
rül k i. . .

Könnyű tehát felfogni, hogy milyen 
érdek fűződik ahhoz, hogy fölkutas
suk az ifjúság körében azokat, akik 
predesztinálva vannak az aviatikára 
és távoltartsuk azokat, akik pusztán 
érdekből, vagy kalandvágyból fene
kednek a levegő meghódítására . . .

A szelekció olcsó módja lényegében 
igen egyszerű, a németek már évek 
óta használják. A repülni óhajtó if
júságot keresztül kell hajtani a mo
tora éiküü repülés nehéz, de repülés- 
pedagógiailag felbecsülhetetlen ér
tékű iskoláján.

A vitorlázó repülőtereken ugyanis 
2—3 hét alatt kiderül, hogy van-e rá
termettsége az ifjúságnak, vagy 
nincs. . .

Ez vezette legújabban az olasz re 
pülés irányítóit arra, hogy a Musso
lini országát jellemző energiával és 
tettretöréssel hozzálássanak a motor- 
nélküli repülés országos megszervezé
séhez. Egyelőre még az oktatókat ké
pezik ki, de tavasszal a németországi 
arányokat is felülmúlva megindul 
Olaszországban az intenzív maternél 
küü jepülőélet.

Az antwerpeni sportpalota kerék
párpályája 250 méteres lesz.

264 km: 40.5 km-es óraátlnvual!
Újabb fantasztikum Ausztráliából. 
Ezzel a hihetetlenül kiváló időered
ménnyel nyerte Lyuch Ausztrália 
országúti bajnokságát. A belga lap, 
ahonnan híradásunkat vesszük, meg
említi, hogy a győztes 24.7-es át
tételt használt! (Kacsasült szaga 
van ennek a közleménynek).

M I M  kerékpáros kritika
— Saját tudósítónktól —

Crforgettt, az olasz származású, de 
esztendők óta Amerikában versenyző 
bukósisakos úgy döntött, hogy az 
1982-es idényt Európában tölti. Ve
zetőjéül Grosllimondot, Sawall eddigi 
pacemakerét szerződtette és máris 
megkezdte vele edzését. Grosllimohd 
francia újságíró előtt kijelentette, 
hogy két amerikai bajnoksága után 
idén a világbajnoki, ötszínű mez bir
toklásáért ül nyeregive. Erősen hisz 
a sikerben, csupán attól tart, hogy 
az Amerikában használatos kismoto
rok után" való versenyzés teljesen 
más követelmények elé állítja, mint 
a nagyobb légüres uszálytért nyújtó 
és lényegesen nagyobb gyorsasági 
lehetőségeket biztosító nagymotor. 
Ezt az átmenetet azonban — nűnt 
mondja — két-három versenynap 
után kétségen kívül át tudja majd 
hidalni és így egyenlő eséllyel száll
hat majd nyeregbe a „különosstály” 
ágyúi ellenében.

Tuniszban most tetőfokára hágott 
a kerékpáros nyílt pálya idény. 
Eddig 28 mérkőzés zajlott le s most 
még 12 van kilátásban. A résztvevők 
a világ legjobb repülőiből rekrutá
lódnak. Legutóbb Miehard, Faucheux, 
Scherens és Hansen találkozott Tu
niszban egyetlen mezőny keretében. 
Ezt a „világbajnoki futamot” Paris
nak nem sikerült összehoznia — de 
Tunisznak: igen,

Olaszországban is be akarják ve
zetni a bukósisakgyűrfit: repüló-
versenyek keretében is.

Miehard 1932-ben 41 alkalommal 
áll starthoz. Húsvétiéi október vé
géig minden vasárnap nyeregbe száll 
es egy sereg hétköznapra is kötött 
szerződést.

*
Archambault a párisi Buffaló-pá

lyán új 10 km-es vezetés nélküli 
világrekordot állított fel. Ideje: 
13:29.8. A régi rekord Bindáé (1929 
október 22. Milánó, Simplon-pálya), 
akinek e táv teljesítéséhez 13;31.8-r» 
volt szüksége.

Ü Z E N E T E K
A hozzánk intéseit kérdésekre 

ebben a rovatban felelünk. Levél
ben nem válaszolunk.



Kedd, 1932 január 5,

Mit olvashatunk 
Nurmi könyvébe
és mit ír Wide

Atléta-problémák
in.

A lelki erő szerepe a hosszú- 
távfutásnál — Nurmi önvallo
másai

(Karácsonyi számunkban kö
zöltük atlétikai rovatunk veze
tőjének, Kultsár Istvánnak első 
tanulmányát a hosszútáv futás
ról, Az a, cikk a távfutó stílusát 
vette bonckés alá. Január 3-án 
jelent meg a cikksorozat középső 
része, melyben az eredményes 
versenyzésnek a jó stíluson kívül 
való további három feltételét, a 
céltudatos edzést, a megfelelő 
testsúlyt és a, testi frisseséget kör
vonalazta. Most az alábbiakban 
adjuk a hosszútávfutásról szóló 
megbeszélés befejező részét, 
mely a lelki erő szerepével fog
lalkozik.)

Azt mondottuk kiindulásunk
kor: „A  .hosszútávfutás eredmé
nyes üzéséhez szükség van: 1. 
gazdaságos stílusra, 2. kitartó és 
céltudatos edzésre, 3. megfelelő 
testsúlyra, 4. kondicióbeli fris
seségre és végül 5. lelki erőre.

Az első négy pontra vonatkozó 
véleményünket már kifejtettük. 
Mind a négy fontos, helyes, nél
külözhetetlen.

A jó  versenyzőnek mindezeken 
felül még lelki erőre is szüksége 
van. Az ember érzi, hogy fáradt 
és hogy alig bírja már. A rossz 
versen aő, vagy a’ inek idegzete ki
merült, akinek lelki ereje ennél
fogva gyenge, ilyenkor megáll, fel
adja a versenyt vagy legalább is a 
küzdelmet. A jó  versenyző ilyen
kor arra gondol, hogy az ellenfele 
úgyanúgy érzi ezt a fáradtságot és 
hogy a verseny sorsa azon fog el
dőlni, hogy ki birja a fáradtság 
érzését jobban leküzdeni. Kell egy 
bizonyos fakirtermészet a táv
futáshoz, a fájdalmat elnyomó 
mártirszellem és enélkül csak a 
könnyű versenyekben lehet diadal
maskodni.

(Mit ír Nurmi könyvé
ben a lelki erő össz

pontosításáról)
Nurmi írja könyvében: .

„Van valami alapja annak a 
megállapításnak, hogy én min
den verseny előtt önkoncenirár 
d ót végzek, mert tudom azt, 
hogy milyen fontos, hogy az em
ber idegerővel telítse magát. 
Néhány órával a verseny előtt 
teljesen magányban pihenek 
pgész hosszúságomban elnyúlva 
é s , olyan csendben és zavartala
nul, amint az csak lehetséges. 
Megpróbálom magamat megtöl
teni azzal az erővel, amelynek 
birtokában az ember egészen 
biztosnak érzi magát, de óvako
dom attól, hogy ezt az érzést á 
versennyel kapcsolatba hozzam."
Ez a lelki erőkoncentráció már 

túlmegy a normális előkészületen, 
ez > már ott jár azon a határon, 
amely mögött a pszíhikai erők ma 
még a tudósok előtt is inkább rej
tett, mint ismert hatásainak fel- 
használása rejlik. Hogy azonban az 
erő túlfeszítése mennyire veszélyes 
és mennyire ki van téve annak 
mindenki, még a legnagyobbak is, 
annak illusztrálására néhány szót 
akarok szólni Nurmi 1925-ös ame
rikai túrájáról, amelyet én külön
ben a legnagyobb atlétikai teljesít
ménynek tartok.

(Nurmi am erikai 
tréningiéről)

Nurmit a párisi olimpia után 
meghívták Amerikába és ő ennek a« 
meghívásnak eleget is te tt Decem
ber elején szállt hajóra és a hó kö
zepén már Newyorkban volt. Ha
marosan munkához látott mert á 
fedettpálya teljesen ismeretlen volt 
előtte. Készülődéseiről ezt írja : -

A ligh ogy  megérkeztem, rög 
tön munkához láttam. Megkezd
tem, a gyaloglásokat és mivel-rö 
vid távra készültem, reggelen

ként fél, egy órát gyalogoltam, 
kilométerenként 7 és fél, S per
ces tempóban. Azután a rendes 
napi gimnasztika következett, vé
gül elmentem a 71 -es ezred gya
korlótermébe, ez volt állandó tré
ninghelyem. Itt futottam egytől 
három mérföldig terjedő távolcat. 
Utána a Van Cortland Parkon 
keresztül gyalog mentem haza — 
újabb másféléről séta — , ebéd 
után pedig még egy gyaloglás 
következett. Végül este Eino Ha- 
koniemi, % — 1 órás jó  masszázs
ban részesített. így ment ez nap
nap után egészen a versenyek 
megkezdéséig.”  .
A versenyek pedig január 6-án 

megkezdődtek és azután tartot
tak szakadatlanul négy hónapon 
keresztül. Valamennyit részlete
sen felsorolni nem akarom, van 
köztük sok olyan, ami sporttörté
neti jelentőségű. Mindegyiken az 
amerikai atlétagárda legjobbjai 
voltak felváltva Nurmi ellenfelei 
és igen sokon az akkor újra Ame
rikában élő. finn világbajnok, Ri- 
tola. Az eredmények megítélésé
hez azt is tudni kell, hogy a ver
senyek legnagyobbrészt kb. 150 
méterre kicsinyített kerületű pá
lyákon folytak le, mert Nurmi 
startjai iránt olyan nagy volt az 
érdeklődés, hogy még minden tal
palatnyi hely felhasználásával is 
ezrek szorultak ki és Bostonban 
például húsz dollárt is fizettek 
egy másfél dolláros jegyért. A 
legnagyobb kerületű pálya, ame
lyen Nurmi futott, 200 méter 
volt, a legkisebb 120 körüli.

(Hogy versenyzett 
Nurmi az  USA-ban)

Első startja január 6-án volt 
Newyorkban. Egy mérföldön Joie 
Rayt verte 4:13.6 mp-el, 5000-en 
Ritolát 14.44.6 mp-el. Mindkettő 
világrekord volt. Most egy kis szü
net következett és jan. 15-én újra 
Newyorkban futott 2 :26.8 mp-es 
30Ö0-es világrekordot. A  verseny
ről autó röpítette a pályaudvarra s 
onnan különvonat vitte az 1200 
kilométer távolságra eső Chicagó
ba. Ott is csak a versenyre ért, 
rá, megjavította az egy és három- 
negyedmérföldes rekordot és már
is ment a vonathoz, mert New
yorkban kellett 2000 méteren vi
lágrekordot javítani. És így ment 
ez tovább. Négy nap múlva 
Newark, azután négyszer egymás
után Newyork. Mindenütt rekor
dok és vagy nagy ellenfelek vagy 
hendikepek. A  táv 1200 métertől 
(háromnegyed mérföld) 5000 mé
terig. Január 80-án még Newyork
ban indul, 31-én már a 350 km tá
volságú Bostonban. Két nap múlva 
újra Newyorkban, azután túrára. 
9-én az 500 kilométerre fekvő 
Portlahd, 12-én a '700 kilométer
nyire levő Buffalo, 13-án 300 kilo
méterrel arrébb Syracuse, majd 
14-én újra . Newyork (300 km), 
16-án Philadelphia (200 km), 
21-én Washington (100 km), 
23-án Baltimore (250) és így to
vább. Van olyan hét, amikor min
dennap versenyez és közben na
ponta utazik 800 kilométereket. 
Február 14-én 8:58.2 mp-t fut két 
mérfőídön és ilyen hajsza után 
március 17-én összekerül Ritolá- 
val, aki megelőzőleg 14:23.2 mp-t 
futott 5000 méterre.

(A »finn fan to im  össze
roppanása  a  Ritola e l

leni versenyben)
A viszony nem volt valami ideá

lis a két futó között, úgyhogy a 
verseny annál élesebb volt. Nurmi 
óriási iramban kezdett ée egészen 
4000 méterig megdöntött minden 
részrekordot. A 4000 méter ideje 
11:30.2 mp volt, tehát “ha ugyan

ebben az iramban végigbírja — 
ami egy jó  kondícióban levő Nur- 
minál nem lehet kérdéses, hiszen 
nála jobban senki sem tudja az ere
jét beosztani —  az új fedettpálya- 
rekord közel lett volna a 14:20 
mp-hez. Ritola már negyven méter
rel le volt maradva és a küzdelem 
sorsa egy pillanatig sem volt két
séges. És akkor, hatszáz méterre! a 
cél előtt bekövetkezett a tragikus 
összeroppanás. Nurmi egyszerre 
csak tántorogni kezdett, néhány 
lépést még tett előre, azután össze
rogyott. Ritola meg továbbfutott 
és még mindig kiváló, 14:33.6 
mp-es idő alatt ért a célba.

Az amerikai újságok odavoltak 
a „finn fantom”  veresége miatt. 
Különböző magyarázatokat igye
keztek fűzni a váratlan összerop
panáshoz és akik még emlékeznek 
azokra a napokra, arra is emlé
kezhetnek, hogy az első híradá
sok vakbélgyulladásról, a követ
kezők gyomormérgezésről szóltak. 
Ez az utóbbi verzió azután meg
maradt —  az amerikai újságok 
nem engedték, hogy a valóságnak 
megfelelő és Nurmit fantomból 
emberré degradáló híradások 
megjelenjenek. Pedig Nurmi ké
sőbb maga jelentette ki:

Semmiféle belső bajom nem volt, 
ha csak az nem, hogy nagyon el
fáradtam. Napról-napra verseny, 
közben jóformán semmi alkalom a 
megszokott tréningre, mert időm 
nagyobb részét vonaton töltöttem, 
— egyszer össze kellett roppanni 
Én inkább azon csodálkozom, hogy 
ez az összeroppanás előbb nem kö
vetkezett be.

(Reváns Ritoián, v e r
senyzés az indiánok  

ellen)
Nurmi azonban hamar magához 

tért. Az újságok „kisebb operáció” 
ról szóló híradással intézték el a 
dolgot, Nurmi pedig négy nap múl
va már újra versenyzett és a követ 
kező nap szintén. Újabb négy nap 
múlva Buffalóban egészen gyenge 
pályán ismét Ritoiával találkozik 
es i4 :o ö  mp-es idövei nagy tölény- 
nyel intézi el. Most végigversenyzi 
Kanadát és április 17-én Minnea- 
polisban még fedettpályán, 19-én 
Chicagóban már salakon versenyez 
Közel 4000 kilométeren át röpíti 
most a vonat Los Angelesbe és a 
megérkezése utáni napon már in
dul is egy háromméríöldes előny- 
versenyben egy csomó indián ellen. 
14:15.9 mp-es kiváló idővel ezt is 
megnyeri, azután San Francisco a 
verseny színhelye, majd újra kelet
re megy. Ilyen előzmények után a 
Harvard egyetem székhelyére ke
rül, a világ egyik legjobb pályájá
nak tartott Cambridgebe.

Itt mindössze tíz napi ideje van 
rá, hogy elkészüljön egy nagy fel
adatra, az egymérföldes világ
rekord elleni ostromra. Képtelen
ség. ő  maga is tudja, hogy ilyen 
előzmények után lehetetlen, de 
azért enged az amerikaiak unszolá
sának. A kísérlet nem sikerül, el
lenfeleit legyőzi ugyan, de csak 
4:15.2 mp-et fut. Még egy szük
ségtelen erőpróbának veti magát 
alá: kiáll az akkor legjobb ameri
kai félittérföldes futó, Helfferich 
ellen és 1:56.8 mp-es közepes idő
vel vereséget szenved. A táv sem 
volt nekivaló, de az előzmények 
után egyáltalán nem lehetett ki
látása a kiváló középtávfutó ellen.

Ez a két szépséghiba azonban 
egy pillanatra sem tudja kisebbí
teni azt az óriási munkát, amit 
Nurmi ezzel a versenysorozattal 
magára vállalt és végre is h a j
tott. Négy és fél hónap alatt 52 
versenyen vett részt, tehát min- 

| den másnapra jutott egy verseny. 
Az 52 verseny közül csak három
ban szenvedett vereséget. Kettőt 
felsoroltam, a harmadik egy 
előnjrverseny volt, ahol beszorí
tották. Közben utazott 26.000 
kilométert, annyit, hogy ha el
osztjuk azokra a napokra, amikor 
nem futott, minden napra 500 
kilométer, egy oda-vissza va ló 
bécsi utazás jut, óriási teljesít
mény. Ez a strapa vette ki a lelki 
frisseséget Nurmiból annyira, 
hogy a vége előbb egy ideig1 enes 
összeroppanás, majd a túra leg
végére fokozatosán kimerülő 
energia-készlet volt.

(A versenyek  
beosztása)

A hosszútávfutásnál nagyon lé
nyeges dolog, hogy az ember ho
gyan osztja be a futását. Milyen 
tempóban kezd, milyenben foly
tatja. Itt is azelőtt egészen hibás 
rendszer uralkodott, ami tulajdon
képpen angol eredetű és a Nur- 
mihoz hasonlóan nagy tehetség, 
de a futás elméletével sokkal ke
vésbé tisztában levő Shrubb nyom
dokain haladt. Ennek az elve az 
volt, hogy éles tempóban kell kez
deni, azután könnyű futás követ
kezik esetleges hirtelen erősítések
kel, a végén pedig igen gyors f i 
nis. Ezzé] az elvvel azonban nagy 
időket futni nem lehet. Amióta 
felülkerekedett az !i nézet, hogy 
fontosabb a jó  eredmény, mint 
győzelem, a finn távfutószisztéma 
került uralomra. Ennek a tempó 
egyenletessége a fő  jellemzője. Az 
ember nem kezd erősebben, mint 
ahogy végig akarja futni a távot, 
legfeljebb a kezdeti frisseség ér
vényesül annyira, hogy az első 
kör egy-két másodperccel erősebb, 
mint a többiek. Ha tehát az em
ber úgy érzi, hogy l:17-es körök
kel végigbírja az 5000 métert, 
akkor fölösleges l:15-nél erősebb 
körrel kezdeni. Ha majd fölös 
energia marad benne, azt az utol 
só körökben is beleadhatja futásá
ba. Ebből a szempontból csak di
csérettel lehet megemlékezni Né- 
methről, akinek van bátorsága 
hozzá, hogy ellenfeleit —  néha 
túlságosan is —  elengedje.

(Akarat és munka 
a haladás feltétele)

Mielőtt előadásomat befejezném, 
ezt akarom mégegyszer hangsú
lyozni. Bármilyen tehetség is le
gyen valaki, mitsem ér, ha nem 
szánja rá magát teljes lélek .cél
munkára. Sportszerű —  ezalatt 
csak annyit értek, hogy egészsé 
ges —  életmód, szorgalmas tré 
ning minden távfutónak megnyit
hatják az utat az érvényesülés 
felé. Nem kell hozzá egyéb, mint 
sok idő és nagy szorgalom. Edvin 
Wide, Nurmi nagy ellenfele mond
ja egy cikkében:

„A zt mondják, hogy ez vagy 
az a jó sportember minden tu
lajdonságával rendelkezik. Ilyen
kor megtárgyalják az illető ősz 
szes fizikai képességeit és elfe
lejtik a legnagyobbat, a pszi- 
hikait. A fizikai fenoménböl so
hase lesz kiváló sportember, ha 
nincs meg a belső összpontosí
tása és a sport iránti érdeklődé 
se. A fizikai előfeltételek mél 
lett olyan jellemmel is kell bír
nia, mely tudja, mit akar, nem 
hagyja magát szenvedélyek és 
változó kedélyhangulatok által 
befolyásoltatni, hanem erős alap
elvek szerint cselekszik".
A  sport azért vivott ki magá 

nak ilyen általánosan elismert po
zíciót, mert a legdemokratikusabb 
valami. A tehetség és az akarat 
érvényesül akkor is, ha valaki 
kunyhóban született és nem palo
tában. És ha a gazdagnak előnyt 
nyújt jobb megélhetése, a sze
gényt a munka tüze edzette kitar
tóvá., Nem véletlen, hogy a világ 
legjobb távfutóinak nagyobbik 
fele a munkásság közül került ki.

Nagyszabású nemzet- 
cözi program  kiép íté
sén fáradozik  a MOTESz

— Saját tudósítónktól —

A Magyar Országos Torna Szövet
ség nagy sikerrel építi ki nemzet
közi kapcsolatait. Teleki Sándor gróf, 
a szövetség elnökének fárdahatatlan 
munkássága fés az egész vezetőség 
ügybuzgósága az olasz tornaszövet
séggel megkötött barátság után most 
arra irányul, hogy a többi nagy 
tornásznemzetekkel is felvegye a 
barátságos sportérintkezést.

Értesülésünk szerint —- kezdemé
nyezésünkre — a németek már el
fogadták azt a tervet, hogy évről 
évre magyar—német válogatott 
tornaversenyt rendezzünk. Az első 
ilyen versenyt Berlinben fogják 
megtartani 1933-ban későbben meg
állapítandó feltételek mellett.

De úgy a németek, mint az olaszok 
és a svájciak elfogadták azt a ter
vünket is, hogy a négy ország között 
évről évre az egyik ország fővárosán 
bán nagyszabású nemzetközi torna- 
viadalt. rendezzenek.

Ennek a négy ország közti viadal
nak a kezdetét ugyan még nem kö
tötték le, de valószínűleg már a jövő 
évben ez a viadal is meglesz.

A Nemzetközi Torna Szövetség 
amely természetesen nagy öröm

mel támogatja a magyarok kezdemé
nyezéseit — maga is igyekszik a 
nemzetközi kapcsolatok kimélyítésé
re. Tervbe vették, hogy a, MOTESz- 
egy, a balkáni államokban tartandó 
túrán a magyar tornászok révén 
igyekszik a tornasportnak híveket 
szerezni. Ezen a túrán, amely Szófia, 
Athén, Konstantinápoly és Ankara 
városokra szólna, az első alkalom
mal a feltörő ifjúsági gárda legjobb
jait és egy-két öregebb tornászát 
szerepeltetné a MOTESz.

Hogy a magyar tornasport a két 
legutóbbi év alatt máris jóhangzású 
nevet szerzett magának, azt az is bi
zonyítja, hogy Belgium és Hollandia 
tornaszövetsége szintén megkereste 
már abban az irányban a MOTESz-t, 
hogy hajlandó volna-e az ő csapatuk
kal versenybe szállni. Erre vonat
kozólag azonban még a MOTESz 
tanácsa nem határozott.

Itt említjük meg, hogy a Nemzet
közi Torna Szövetség főtitkára, 
D'Albáné igen meleghangú távirat
ban üdvözölte gróf Teleki Sándort 
az olasz—magyar viadal sikere és 
az újév alkalmából és arra vonat
kozólag is kérdést intézett a szövet
séghez, hogy a magyar csapat részt 
vesz-e a losangelesi olimpián.

A MOTESz életében olyan jelen
ségek ezek, amelyek valóban min
dennél jobban igazolják, hogy fel
pezsdült, frissült vér indult útnak az 
erekben, ami a tornasportnak nem
sokára új életet és biztos fejlődést 
teremt.

Az 1932-es balnoki terminusokat
pénteken állapítja meg a MASz 
intézőbizottsága. Rövidesen sor kerül 
majd ezután az egyesületi versenyek 
időpontjának egyeztetésére is.

Gerő Ferenc már hatszor lenn volt 
a tornán a télen és az MTK-ban ki
jelentése alapján biztosra veszik, 
hogy a sokszoros bajnok az idén ko
molyan fog készülni és legalább a 
stafétában rendelkezésére áll klubjá
nak. A 4X100 méteres stafétát az 
MTK-ban Gerő I., Gyenes, Gerő III., 
Balázs összeállításban tervezik és 42 
mp-en belülre akarják vele leszoríta
ni a rekordot.

KÉZILABDA
Az NyTE férfi kézilabdacsapat 

alakításán fáradozik.
A Vasas megkezdte tornatermi 

edző gyakorlatait.

'perttrmek, makettek és 
ŝlinik, serlegek, 
eHésrck legolcsóbban Morzsányinál lí. kér.. 

Eskü-fii 5.

Az ifjúság: birkózéba'nokságra 
közel 100 nevezés érkezett

—, Saját tudósítónktól —
Az új esztendő első nagyobb bir

kózóeseménye a szombaton és va
sárnap megrendezésre kerülő ifjú
sági birkózóbajnokság’ lesz. Az egye
sületek, a vidékiek és a fővárosiak 
egyaránt, összes számottevő ifjúsági 
versenyzőiket felvonultatják. A 
hétfői első nevezési zárlatig 21 
egyesület 88 versenyzőt nevezett 

Legnagyobb és legkellemesebb 
meglepetést a szövetségben a vidék 
nagyszámú felvonulása keltette. A 
Szegedi Vasutas egymaga 11 birkó
zóját indítja ezen a versenyen. A 
szegedieken kívül a Kaposvári Tu
rul 9, Kecskeméti TE 3, Pécsi AC, 
Kecskeméti AC 2—2, Debreceni 
TE és a Szegedi KISOK 1—1 ver
senyzőt nevezett. A fővárosi egye
sületek közül az MTE, Bp. Vasutas 
9—9, Törekvés 8, UTE 6, Testvéri
ség, EMTK. Postás 5—5, MTK, Va
sas, MAC 4—4, MAVGSK 3, HAC, 
MÁV Előre 2— 2, az FTC pedig 1 
versenyzőt nevezett.

A nevezések száma a verseny nap
jáig még minden valószínűség sze
rint túl is haladja majd a százat, 
mert a szövetség még a verseny 
előtt a mérlegelésnél is elfogad ne
vezéseket.

A mérkőzéseket Szombaton este 8 
órakor kezdik él a Műegyetem aulájá
ban, míg a döntőket vasárnap este 
ugyancsak a Műegyetemen rendezik
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A gyorsúszás kilenctizedrésze 
maga a stílus

•  » v  / /erő
a kartempó/

Steve Klaosfebruáriéig lesz csak az iöl- 
vivi olimpiai jelöltek edzője

— Saját tudósítónktól —

mondja WeissmúiSer most megjelent
emlékirataiban

A lábcsép, a krall csak a vízfekvés biztosítására jszol- 
gál! Weissmüller leleplezései magáról, edzőjéről és

edzőmunkája titkairól
Nemrégiben érdekes könyv je

lent meg Amerikában. Szerzője: 
Jonny Weissmüller, öt olimpiai 

f. bajnokság győztese, százakra menő 
amerikai és több tucat világrekord 

j birtokosa, maiglan is a világ lég- 
í gyorsabb úszója cím jogos védője.

1928 karácsonyán támadt fel 
Weissmüllerben az a gondolat, 
hogy véget vet úszópályájának, 
amely éppen az az évi amsterdami 
alimpiai győzelmekkel ért fel a ze
nitre.

„Nem akart a sport áldo
zata lenni”

s elhatározta, hogy valami hivatás 
után néz. 25 éves volt, amikor bú
csút mondott az amatőr úszósport
nak és egy darabig a megszerzett 
nagy dicsőséget kamatoztatva, 
mint élő »soda ment varietékbe, 
nagy fürdőhelyekre, úszőklubokba, 

j, ahol bemutató úszásaiért hatalmas 
összegeket fizettek, ő  azonban

nem akart az úszásból élet
pályát csinálni magának,

meg akarta azt tartani a saját 
gyönyörűségére s elhatározta, hogy 
valami más polgári hivatást keres 
magának. Most azon a ponton van, 
hogy vagy pilótaként, vagy film
színészként keresi meg a kenyerét.

Mindezt Jonny mondja el Bos
tonban megjelent 180 oldalas köny
vében, ame’yben nagyon sok érde
kes adat, műhelytitok foglal he
lyet. Olyan titkok, amelyek aktuali
tását fokozza az olimpiai játékok 
közelsége s olyan titkok, amelyek 
eredetiségükkel méltók arra, hogy 

! a magyar úszóvilág elé tárjuk.

Í Weissmüller mikor úszni kez
dett és Bachrach vette őt kezelés 
alá, 188 centiméter magas volt és 
145.28 fontot, mintegy hetven- 
három kilót nyomott. Most 190 
centig magas és nyolcvanhárom kiló 
súlyú. Kígyószerűen épített a tes
te: „A kígyószerűen épített ember 
—  mint ő mondja — a vízb emer il
léskor kevesebb ellenállással talál
kozik, mint más, mint a szöglete*■ 
sen épített, zömök ember. Már test
alkata biztosít sszámára bizonyos 

£ előrevivő erőt. Feje nagyobb volt a 
f normálisnál, azonban előreálló áll 
f nélkül. Nem volt nagyon széles a 

válla, a melle széles volt ugyan, de 
lapos, hosszú a karja és a lábszára, 

& keze-Iába nagy.
$ Mindezt előrebocsájtja Jonny,
t  mert
í' stílusa erre a testalkatra 

yolt építve.
V ízfekvése „hidroplaning”  hidro- 
Piános volt, vállai és melle maga- 
san a vízben.
s az elhelyezkedés sikló- 

f^ a k s z e r ű  fekvést biztosí- 
„?,t neki a vízben és a víz 

M állását a legkisebbre 
csökkentette.

víz£ L ezt a különös testtartást a 
aránvi. folytonosan biztosítsa. 
vízbettag m^yen feküdtek lábai a 
meg v a VÍZ!felsz5nt sohasem törte
ifimert"” "-' A lábmozgása a köz- 
jzerü !,t a Csípőből kiinduló ostor- 

We,ví2verés. (Lábosép!).

1  8yŐz«fiIÍÍ,,?r meg van arról 
I  lég a fVa» hogy a lábcsép fő

sének test magas fekvé- 
A Un “ ztosítására szolgál.

oak fel ô®* mint azt példá
zz embPM8' ami jobban fentartja
gépjét kót >* &z édesvíz, láb 

utm ű re csökkentette. Ez

— Saját tudósítónktól —
a lábcsép föntről lefelé egyenesen 
haladó mozgás.

„A  lábmunka csak a testfekvést 
biztosítja. Az a kísérlet, hogy haj
tóerőt hozzunk belőlük ki, ötveti 
méternyi úszás után teljes fáradt
ságot okoz, ezzel szemben a karok 
nem tudják kivenni teljes részüket 
az előrehaladás munkájából. Más 
úszásnemben a lábnak előkelőbb 
szerep ju t: vagy egyenrangú mun
kát fe jt  ki a karral, vagy elsőbb 
szerepe van, a gyorsúszásban azon
ban a hajtóerő nyolctized, vagy ki
lenctized részét a karok szolgáltat
ják."

Ezt a megállapítást nem úgy kel! 
értelmezni, mintha Weissmüller 
semmiféle Iábmunkát nem fejtett 
volna ki (ez volt Halmayék magyar 
stílusa), hanem ellenkezőleg, Jonny 
csak attól akarja óvni az úszót, 
hogy mintegy tudatosan ne a láb- 
csépet hangsúlyozza és így az úszás 
ritmusát megzavarja.

Mit mond a karmunkéról:
A legnagyobb lazaság a karnak a 

víz felett való előrevitelekor! Az 
alkar felemelt könyök mellett lefelé 
irányul, a kéz elfogja a vizet anél
kül, hogy a kar egészen kinyujtat- 
nék. Lágyan, fokozódó erőbeleadás- 
sál, anélkül., hogy a vízbe lyukakat 
tépnénk, a kart behajtva húzzunk a 
mellmagasságig, aztán egészen a 
csípőkig, ahol a kar kissé kifelé 
fordul, lazán emeljük ki és lazán 
hozzuk előre. Nem szabad közben 
forogni, nem szabad a váltakat a 
vízbe süllyeszteni.

Á jó  úszás előfeltétele a sza
bályos légzés!

Weissmüller a következő taná
csot adja: A szájon be, az orron
kílélegezni kell! Különösen a ki
lélegzés történjék lassan ée nyugod
tan. A kilélegzés végén a maradék 
levegő már arra szolgál, hogy az 
orrot megszabadítja a vízcseppecs
kéktől.

A  belélegzés rövid nyelés,
szinte harapunk a levegőből.

A fe j a magas fekvés következté
ben sem a testfekvést, sem a kar
munkát nem zavarja a lélegzetvé
tellel. Lélegezni minden kettős kar- 
tempó után kell.

•Weissmüller körülbelül ennyiben 
fogla’ja  össze stílusának lényegét.

Még ennél is fontosabb az, 
amit ő az edzésről mond.

„Talán nem hiszitek el —  írja 
—, de az én életem nem' áilotf 
csupa munkanélküli parádéból. 
Mindennap el kellett végeznem «  
magam feladatát, akár látta valaki, 
akár nem. Hogy magámat az egy
szer már eléét formában megtart, 
mm, az sokkal több munkát köve
telt meg tőlem, mint magának a 
formának az elérése."

Majd leírja, hogy nemcsak az 
úszásban, hanem az evésben is re
korddöntögető volt, de ebben vesze
delmes versenytársa volt vastag 
trénere Bachrach. Bacbrachhoz 
való viszonyát röviden így jel
lemzi : Szava mindenkor n törvényt 
jelentette számomra.

Az edzésnél a következő kategó
riákat különbözteti meg: A fiatal, 
eredményre jogosító úszó edzése, 
aki még nem stílust, sem tempó- 
érzéket, sem taktikát nem ismer. 
Aztán azé az úszóé, aki már tud 
valamit, aki magát javítani és for
mában tartani akarja.

A fiatal úszónak elsősorban

jó  stílusra kell szert tenni. 
Nagyon ritkán szabad időre 

úsznia.
Rendszeresen, naponta kell 400 mé
tert a maga legnagyobb sebességé
nek mintegy 60 százalékával úsz
nia. így  van ideje és módja arra, 
hogy lélegzését, vízfekvését, a kar
vezetés lazaságát, a lábmuskát és 
fordulókat megfigyelje. Mindent 
oly lassan kell neki tennie, hogy 
öröme teljék az úszásban. Emellett 
az edzőnek állandóan figyelnie kell 
az úszót, az úszónak viszont figye
lemre kell méltatnia az edző taná
csait. Meg kell tanulnia ez alka
lommal, hogy a vizet helyesen fog
ja meg, ne „szakítson a vízbe lyu
kakat", kerülnie kell, hogy forgo
lódjék, hogy semmiféle hátráltató 
mozgást ne csináljon.

Mindezt nem tudja megtenni az 
úszó, hogy ha időre, vagy valame
lyik társa ellen úszik.

„H a nekem sportpályám e 
korai szakában időre kellett 
volna mennem, sohasem ér
hettem volna el formámat,”

Lehetetlennek találtam volna, hogy 
figyeljek a helyes lélegzésre, ke
rüljem a felesleges gátló mozgá
sokat, stb. szóval egész stílusomról 
megfeledkeztem volna, márpedig a 
stílus a gyorsaság kilencven száza
léka.

(Folytatjuk.)

Fényképkirakatunkba (Teréz-körút 
és Podnvaoiezky-u. sarok, postaépü
let) a tegnapi nap folyamán 4 drb 
új felvételt állítottunk ki. Képeink 
a Téli Vízipóló Kupa mérkőzésről 
kszültek. Az LITE—MAC és az MTK 
—III. kér. mérkőzések egy-egy jele
netét, valamint az MTK csapatát és 
a 200 m-es gyorsúszásban győztes 
Kánássyt ábrázolják felvételeink. A 
képek egy részét kiállítottuk még a 
László és Kohut cég (József-körút 
42.) és Fogl II.. Újpest üzleteinek 
kirakatában.

A MUSz gazdasági bizottsága teg
nap ülést tartott, amelyen részlete
sen, hónapokra beosztva letárgyal
ták a most kezdődő év költségveté
sét.

Ülések sora. Holnap, szerdán dél
után az elnökség tart ülést, szomba
ton délután fél 5 órára a MUSz 
sajtóértekezletet hívott egybe, este 
fél 7 órai kezdettel pedig a jelölő
bizottság ülésezik.

Ö K Ö L é
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.Olaszország és Svájc válogatott 
ökölvívóinak mérkőzéséről már hírt 
adtunk. Az eredmény tudavalevőleg 
10:6 volt. Ennek magyarázatául 
szolgáljon az olaszok következő csa
patösszeállítása: légsúly Masella,
bantamsúly Melis, pehelysúly Ales- 
sandri, könnyűsúly Zanati, welter- 
súly Introini, középsúly Longinotti, 
kisnehézsúly Ceptobelli ég nehézsúl; 
Rovati. A svájci csapat Klantschl 
Thierstein, Raes, Baumgartner, Fa- 
rinelle, Búrén, Gügger és Burrí ösz- 
szeállításban vette fel a küzdelmet, 
az olaszok ellen. A két csapatot ösz- 
szehasonlítva érthetővé válik most 
már, hogy az olaszok nem tudták 
tavalyi szeptemberi 16:0-ás győzel
müket megismételni. A Svájciak ered
ményének nemzetközi hatása is volt. 
A norvég szövetség január 23r— 
25-én Oslóban nemzetközi mérkőzést 
rendez és arra négy svájci ökölví
vót, névszerint Raest, Baumgart- 
nert, Bürrent és Burit hívta meg.

Amikor a MÖSz tavaly ősszel 
losangelesi olimpiai versenyekre 
való előkészületeit megtette, a 
számba jöhető versenyzők 'előké
szítését tudvalevőleg a magyar 
származású Steve Klausra bízta, 
aki odaát Amerikában nagy tu
dásával a professzionista ver
senyzők edzői sorában igen elő
kelő nevet vívott ki magának.

Steve munkaprogramja egy 
egész esztendőre szólt. így gon
dolta ezt a szövetség is. A  rend
kívüli súlyos gazdasági válság 
azonban keresztül húzott minden 
szép tervet. ,

A  szövetség által a losange
lesi olimpiai versenyek elő
készületeire szánt költségnek 
csak alig valamivel több,

mint egyharmadát tudta az 
OTT bizosítani. Ez a sajnála
tos tény bírta aztán arra a 
szövetség elnökségét, hogy az 
esélyes versenyzők olimpiai 
résztvételét biztosítandó Ste
ve Klaus további működésé
ről lemondjon. A kiváló edző 
így csak február 1-ig készíti 
elő a válogatott keret tagjait.
A  szövetség Klaus munkájának 

eddigi eredményével nagyon meg 
volt elégedve s ennek Klaus távo
zása alkalmával kitüntető okle
vél'és  szövetségi érem átadásá
val is tanujelét fogja adni. Az, 
olimpiai jelöltek előkészületei 
február után előreláthatólag 
olyan keretekben mozognak majd* 
mint annakidején az amsterdami 
olimpia előtt folytak.

Kocsis amerikai reprize 
komoly jövővel biztat — Gelb 
kimagyarázza találkozását 

egy idegen nadrággal
— Saját tudósítónktól —

New-York, december hó.
Olimpiai világbaj

nokunknak, Kocsis
nak hosszabb euró
pai tartózkodása utá
ni első szereplését 
érthetően nagy, ér
deklődés előzte meg. 

Ez annál is indokoltabb volt, mert 
első mérkőzése Gregorio Vidal spa
nyol ökölvívóval, mint a Battalino 
— Al Singer találkozás, egyik mel
lékeseményeként, a Madieon 
Square Gardenhen zajlott le. Ko
csisnak 15.000 ember előtt volt 
alkalma bebizonyítani a benne két
kedőknek, hogy neki nemcsak múlt
ja  van, hanem még nagy jövője is

Gelb

lehet. A nyolcmenetes mérkőzésből 
a második menet volt a legkritiku
sabb Kocsisra nézve Súlyos ál 
ütést kapott ugyanis spanyol ellen 
felétől. Megszédült és elbukott! 
Mire a bíró négyét számolt, újra 
talpraállt és ha egy kissé szédül
ten is, de sikerült a menetet a 
gongütésig kihúzni. A  harmadik 
menetben az ellenfelek egyenlőek 
voltak. A  negyedik és ötödik menet 
elvitathatatlanul Vidalé, míg a 
többi három menetből a két utolsó 
elejétől végig Kocsisé.

A bírák Kocsist jelentették ki 
győztesnek. A két nagyszerű tech
nikájú boxoló küzdelme teljesen le
kötötte a közönség érdeklődését 
amely szimpatikusán fogadta a ta 
Ián egy gondolattal jobb magyar 
fiú győzelmét.

A  legnagyobb elismeréssel emlé 
kezhetem meg volt amatőrbajno
kunknak, Gelbnek amerikai sport
teljesítményéről is, aki mai náplg 

dacára nagynevű ellenfeleinek 
-r- mégőrizte veretlenségét. Gélbét 
kézsérülése egy ideig akadályozta 
versenyzésében, Az ő nagy techni
kai tudását Amerika legelső box- 
szakértői is teljesen elismerik. 
Gelbnek minden vágya tavaszig 
Battálinával világbajnoki döntő
mérkőzésre kiállani, a szakértők 
szerint nem minden esély nélkül A 
napokban felkeresett Gelb, hogy 
azt a bizonyos nadrágesetet kima

gyarázza. Az ö előadása szerint, 
Amerikába való érkezése után me- 
nezserével hirtelen fel kellett men
nie a fényképészhez, akitől a felvé
tel céljára egy nadrágot kért köl
csön. Állítása szerint észre sem 
vette; hogy csillag-jel van a nad
rágban. Anélkül, hogy a nadrág- 
esettel kapcsolatos vitába bele
szólnék, az igazság kedvéért köte
lességemnek tartom a Nemzeti 
Sport olvasóival közölni, hogy Gelb 
minden eddigi mérkőzésén úgy az 
újságokban, mint a versenyeken, 
mint magyar szerepelt.

Mindezekből az tűnik ki, hogy 
Amerikában : sem minden arány, 
ami fénylik.

Bonyhárd L ászló .'

Mennyi* keres a jő eiirőpai ököl
vívó Amerikában? Meghalt Tex Ri- 
chard, és az, aranykorszaknak vége! 
A csillagászati számokkal vetekedő 
díjaknak beborult immár! Ilyen és 
ehhez hasonló felkiáltásokkal már 
sokan tértek vissza Amerikából, 
még hozzá eredménytelenül. A leg
élénkebb cáfolatot erre á francia 
légsúlyú bajnok, Kid Francis szol
gáltatta, aki nemrégiben tért visz- 
sza Amerikából, ahol 18 hónapig 
tartózkodott. Ez alatt az idő" alatt 
24.900 dollárt keresett. Mikor a fran
cia újságírók megkérdezték, milyen 
odaát az ökölvívók sorsa, a követke
zőket mondotta: „Tény az, hogy a
vagy díjak ideje lejárt. Á gazda- 
itági válságot odaát is érzik. Olyan 
Versenyző, tiki azelőtt 3000 dolláron 
álul nem lépett a kötelek közé, ma 
a harmadrészéért is szívesen mér. 
közik. Ezek a versenyzők átlagban 
8Ó0—1200  dollárt kapnak egy-egy 
■mérkőzésért. Én egyike voltam 
azoknak, akik Camera után a leg
többet. kerestek. Általában az euró
paiak közül csak azok boldogulnak 
Odaát, akik tényleg tudnák valamit 
A középszerűek és tehetségtelenek 
részére befellegzett.”  24.900 dolár! 
Még hivatalos kurzuson átszámítva 
is igen tisztességes összeg!

A szövetség fegyelmi, bizottsága 
tegnap esti ülésén foglalkozott . a 
BSE versenyzőinek ismeretes levo
nulási ügyével. Még élénk emléke
zetben van, hogy Budapest ökölvívó- 
bajnokságain á BSE versenyzői Er
dős ■ szakosztályvezető rendelkezésére, 
vélt sérelmek miatt, a döntő küz
delmek elől visszaléptek. A fegyelmi 
bizottság elé került ezért a tettért 
elsősorban a szakosztályvezető Er
dős, de ugyancsak osztozott ebben a 
sorsban a BSE tanácstagja, Bajé 
Károly is, aki azon a nevezetes 
mérkőzésen szintén jelen volt. A fe
gyelmi hizottság előtt csak I Bajó je
lent meg. Erdős hivatali elfoglalt- 

, ságára való, hivatkozással -~- amely 
egészen február végéig fog tartani 
— kimentette magát. A fegyelmi bi
zottság a tényállás tisztázása után 
Bajó ellen elejtette a vádat, mivel 
ellene semilyen jogalapot sem ta
láltak, Érdöa ügyében — annak, táv, 
voftéteben — határozatot' nem ; hoz
hattak, de mindaddig, míg a szövet
ség előtt még nem jelenik, minden
nemű tisztség viselésétől eltiltották.
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Óriási érdeklődés 
n y ilv á n u l m e g

Tourist Ir&p iránt,
m e ly b ő l c é ltu d a to s  m u n k á v a l v é r b e l i

v i lá g e s e m é n y t  le h e t  te re m te n i
— Saját tudósítónktól —

A KAC alig jelentette be hatal
mas tervét, a balatoni TT-t, máris 
soha nem észlelt érdeklődés nyilvá
nult meg irányában nemcsak a mo
torsport, hanem az idegenforga
lom világából is. Valóban hatalmas 
perspektívát nyújt a KAC terve, 
melyből céltudatos munkával nem
csak világeseményt, hanem a ma
gyar idegenforgalom szempontjából

felbecsülhetetlen értékű 
sporteseményt is lehet te

remteni.
Érdeklődést mutatnak a tervvel 
szemben nemcsak a balatoni ide
genforgalmi szervek, nemcsak a 
Balatoni Szövetség és a szállodások 
egyesülete, hanem az illetékes ha
tóságok, így elsősorban a kultusz
minisztérium is.

Még a nyáron ankétet is tartot
ták ebben a kérdésben gróf Kle- 
blesberg Kunó kultuszminiszter el
nöklete mellett az OTT nagytermé
ben, mely alkalommal az összes ér
dekképviseletek nemcsak meleg ér
deklődést tanúsítottak, hanem

kilátásba helyezték erkölcsi 
és anyagi támogatásukat.

A tervek szerint a versenyt a 
tihanyi félszigeten és annak kör
nyékén kijelölt körülbelül 12— 14 
km. hosszú körpályán futnák, mely 
terület részben a kultuszminiszté
rium, részben a bencésrend tulaj
dona, így feltétlenül rendelkezésre

is állanak és semmi nehézség nem 
tornyosulhat abbán az irányban, 
hogy megfelelő, nézőtereket, sőt 
esetleg tribünöket építsen a ver
senyrendezőség. Tihany körülbelül 
140 km. távolságra van Budapest
ről és nagy előnye rejlik abban is, 
hogy a balatoni fürdővendégek a 
ha jó járatokkal könnyen megközelít
hetik, de a Budapestről kiinduló 
vasúti járatokkal is aránylag rövid 
idő alatt elérhető.

A verseny időpontját azonban 
meg kellene változtatni, helyeseb 
ben, összhangba hozni a nemzetközi 
naptárral olyképpen, hogy

az mint nemzetközi verseny
szerepelhessen a Calendrier- 

ben,
ami jelentőségét nagy mértékben 
emelné. Gondolkodni kellene arról 
is, hogy a balatoni TT-t

it
sporthét keretébe

kellene beleilleszteni és egyúttal

motorcsónak- és autbord- 
versenyt,

sőt vizir épülő g épversenyt is ren
dezni. A Balaton mellett nyaraló 
tízezrek és a fővárosból, valamint a 
vidékről oda rán dúló tömegék olyan 
nyilvánosságot biztosítanának
ennek a sporthétnek, melyhez fog
hatót eddig Magyarországon nem 
igen láttunk.

Delntár-kesergő beívelt -  az 
Istenhegyi-ót mellékútja?

— Saját tudósítónktól —
Vasárnapi számunkban foglal koz- 

tünk a téli verseny ügyével és java
soltuk a TTC-nek, hogy az óraver- 
senyből érdekes és a sportkövetelmé- 
nyeknek sokkal megfelelőbb triált ala
kítson. A triál, illetve a próbák szín
helyéül a Deimár-kesergőt ajánlot
tuk. Alkalmunk volt a tervről beszél
getést folytatni a KMAC titkárával, 
Ifild károllyal, aki a próbák színhe
lyéül az Istenhegyi-út alsó kútfor- 
dulójának baloldali mellékdíját aján
lotta, mint megfelelő meredek és a 
nagyközönség által könnyen megköze
líthető terepet. A napokban a TTC- 
vel együtt megtekintjük a terepet és 
beszámolunk tapasztalatainkról.

Útjelentés
A Magyar Touring Club a követ

kező jelentést teszi közzé a havazás 
következtében a közúti közlekedés
ben beállott akadályokról:

A Budapest — Győr — Horvát- 
járfalu — Becs útvonalon a magyar 
határig forgalmi akadály nincs, az 
úttest azonban helyenkint jeges. A 
határon túl hófúvások következté
ben az út használhatósága bizonyta
lan. A Budapest—Becs autóbuszjá
ratokat tegnap nem indították.

A Budapest—Dunaföldvár—Szek
szárd—-Pécs útvonalon a Dunaföld
vár—Szekszárd és Szekszárd— 
Bonyhád között lévő hósáncok kö
vetkeztében ezidőszerint még szin
tén járhatatlan.

A Budapest — Hatvan — Gyön
gyös — Füzesabony — Mezőkövesd 
—■ Miskolc útvonalakat Füzesabony 
és Mezőkövesd között a magas hó 
járhatatlanná tette. A Gyöngyös *— 
Párád — Recsk — Eger útvonalon 
hóakadályok ugyan nincsenek, az 
úttest erős eljegesedése azonban a 
forgalmat megnehezíti. Az Eger — 
Felnémet — Répáshuta — Lillafü
red útvonalon helyenként a magas 
hő, helyenként pedig az úttestet bo
rító jégkéreg nehezíti a közlekedést.

A Budapest — Székesfehérvár — 
Balaton és a Budapest — Székesfe
hérvár —' Veszprém — Tapolca — 
Szentgottháid útvonalon forgalmi 
akadály nincsen ugyan, de az úttest 
egyes szakaszokon jeges.

A Budapest — Kecskémé* _  Kis 
kunfélegyháza — Szeged útvonal

szintén szabad, de helyenkint jeges.
A keletmagyarországi részeken 

mindenfelé erős havazások és hófú
vások voltak. A forgalmat meg
akasztó hófúvásokról a következő 
útvonalakról érkeztek jelentések:

A román—magyar határ mentén 
futó Tiszabecs—Csenger utak, vala
mint a Csengerről Mátészalkán és 
Nyírbátoron át vezető országutat 
másfél-kétméteres hófúvások zár
ják el.

Hóláncok vitele és' részletes tájé
kozódás egyelőre, minden autósút 
előtt ajánlatos.

f lo n a *

M U S O R ^
Kedd, január 5.

Budapest 23 kw, 550.5 m: 9.15 ó.: 
Szalónzenekari hangverseny. Kar
nagy Bertha István. 1. Szirmai Al
bert: Operettegyveleg (összeállítot
ta Bertha István). 2. Ippolítov—Iva- 
nov: Kaukázusi szvit három tétel
ben: I. Dans le défilé; II. Dans 
l’aoule; III. Cortege du Sardare. 3. 
Kodály Zoltán: Háry János, inter
mezzo. 4. Máder Rezső: Egyveleg a 
„Piros cipő” c, balettből (szalonze
nekarra alkalmazta Bertha István). 
5. Urbach: Chopin-egyveíeg. 6. Ka- 
csóh Pongrácz: János vitéz, ábránd. 
7. Moszkovszki: Spanyol táncok. 8.
Huszita Jenő: Keringő a „Bob her
ceg” c. operettből. — Közben: Hírek. 
— 12.05 ó.: Gramofonhangverseny. 
1. Mittemachts-Walzer. 2. „Just a 
erazy song” (Hi-hi-hi), foxtrott. 
3. Lehár—Harsányi: Ne félj,* ne félj, 
dal a „Mosoly országáéból. (Fekete 
Pál.). 4. Memories of you, foxtrott, 
5. Nagypál—Kubinyi: Kislány, hal
lod a muzsikát, (Fekete Pál.) 6. Ho 
hűm, foxtrott. 7. Vértes—Ilniezky: 
Minden úgy lesz, ahogy te kívánod, 
tangó. (Fekete Pál.) 8. Kolar---Szene,s: 
Sose jön egy jobb, sose jön égy" szebb, 
tangó. (Fekete Pál.), 9. Saliy—Ná- 
dassy: Megy a juhász szamáron Sze
gedre. (Fekete Pál.) 10. „In Traum 
bast du mir alles erhaubt, tanró; .— 
Közben* Hírek. — 4 ó.: Pista bácsi

mesél a gyermekeknek. —- 5 6 . :  „Ko- 
koska úr megnősül” . Novella. Irta 
és felolvassa Komjáthy Aladár. —
5.30 ó.: Operettrészletek. Zenekari
hangverseny. Karnagy: Nagypál
Béla. 1. Suppé: Szép Galathea, nyi
tány. 2. Offenbacb: Szép Heléna, 
egyveleg. 3. Strauss Oszkár: Csoko
ládékatona, bevonulási induló. 4. 
Nagypál Béla: Cigánykirály, nyi
tány. 5. Jacobi: Leányvásár, keringő.
6. Suüivan: Mikádó, egyveleg. —-
6.30 ó.: Francia nyelvoktatás. (Garzó 
Miklós dr.) — 7 6.: Orgonahangver- 
seny a Szegedi Fogadalmi Templom
ból. Németh István, a pozsonyi Szent 
Márton székesegyház orgonaművészé
nek hangversenye. 1. Bach: g-moll 
fantázia. 2. Bach: Pastorale. (Né
meth István.) 3. a) Aroadelt: A ve 
Maria; b) Witt: Justorum anlmae. 
(Fogadalmi templom, énekkara.) 4. 
Franck: a-moll korálfantázia. (Né
meth István.) 5. Harmath: 150. zsol
tár. (Fogadalmi templom énekkara.) 
6. Reger: Bénedictus. 7. Albrecht: 
Andante con moto. 8. Bach: In Dir 
ist Freude. (Németh, István.) JÍ Fo
gadalmi templom énekkarát vezényli 
Csornák E’emór karnagy. — 8.35, ó.: 
Radó József és Vass Henrik szerze
ményei. Előadja Tóth Erzsi és Kal
már Pál. Kísérnek zcmgorán a szerzők 
és Horváth Gyula cigányzenekara. I. 
Radó József szerzeményei: 1. Magyar

nóták: a) Mit ér nekem; b) Még ha 
összetör is szívem. (Kalmár Pál 
és Horváth Gyula cigányzenekara.)
2. Táncdalok: a) Szécsén Mihály: Egy 
holdvilágos nyári éj, tangó; b) Radó 
József: Akit én szeretek, keringő.
(Tóth Erzsi.) 3. a) Szenes Andor: 
Minden porcért kár, dal; b) Kuthy 
György: Van, akinek fáj, blues. (Kal
már Pál.) 4. Szécsén M’hály: a) Bo
csásd meg nekem, tangó; b) Veszünk 
majd egy faházat, fox. (Tóth Erzsi 
és Kalmár Pál.) II. Vass Henrik 
szerzeményei. Magyar nóták; 1. E. 
Zsolnay Boriska: a) Azt irod; _b)
Mért kellett a csókom néked. (Tóth 
Erzsi, Horváth Gyula cigányzeneka
ra.) 2. a) Húzd a nótámat; b) Ve
szek Pesten selyeniharisnyát; c) Volt 
énnekem babám. (Kalmár Pál, Hor
váth Gyula cigányzenekara.) Tánc
dalok: 3. a) Fog még maga én utá
nam sírni, tangó; b) Fújja az őszi 
szél, tangó. (Tóth Erzsi.) L a) A 
rádión egy andalító tangó szól, tan
gó; b) Ügy még sohasem volt, slow- 
fox. (Kalmár Pál.) 5. Szerelmet val
lók magának rádión, fox. (Tóth Erzsi 
és Kalmár Pál.) — Majd: Toll Ár
pád és Jancsi cigányzenekarának mu
zsikája. — Közben: Wimpffen Iván
báró francianyelvű előadása:^ „La 
musique ho-ngroise et són écho a 
I’étranger” . (A magyar zene és vissz
hangja külföldön,)

Július 20-án nyílikmeg Európa 
legnagyobb teljesítményű 

adóállomása Luxemburgban
Salát tudósítónktól —

Európa egyik legkisebb állama, 
Luxemburg az év derekán Európa, 
sőt a világ legnagyobb teljesítő- 
képességű broadeasting adóállomá
sának jut birtokába. Az új állomás, 
mely Rádió Luxemburg néven a 
kontinensen mindenütt hallható lesz,

200 kw-os energiájával kezdi meg 
működését

és teljesítmény dolgában hetvenöt 
kilowattal múlja, majd felül a var
sói és a prágai adókat, melyek ed
dig a ranglista élén vezérkednek.

E gigászi állomás, mely július 
20-án kezdi meg adásait, részben 
önálló, részben idegen adók műso
rait közvetíti. Az üzembentartásról 
és a müsorköltségekről egy nagy
arányú részvénytársaság gondosko
dik, mely

amerikai mintára reklámcélokra 
kívánja bérbeadni az igazgatása 

alatt álló adómammuthot.
Ellenőrizhetetlen hírek szerint e 

részvénytársaság mögött a , new- 
yorki NBC tröszt áll.

Újra divattá vá lik  
a keringő

A „Denevér"  
ősbemutatója Bécsben

—r Saját tudósítónktól —
Becs, december.

Amerika kezdte. Egyes színpadi 
produkciók bemutatója Newyorktól 
távoleső városkában került terítékre 
és csak akkor került a darab a fővá
rosba, amikor már minden tekintet
ben kiforrt, amikor már a siker jelei 
is mutatkoztak s amikor már némi 
hírre vergődött.

Ezt a szokást a német filmgyá- 
rosok is átvették,

de csak azoknál a filmeknél alkal
mazták, amelyeknél mindenképpen in
dokolt volt az az elgondolás, hogy a 
film jelentősége külön középeúrópai 
díszelőadás keretében hangsúlyozód
jék. így került Bécsben bemutatásra 
a „Táncol a kongresszus”  című film 
s így került bemutatóra napokban a 
megfilmesített „Denevér” . Bécsben 
volt az „ősbemutatója” .

Bécset mind a két darab különös- 
képpep érdekelte. Mind a kőt darab
hoz nagyon sok köze van Becsültek. 
Különösen^ a Denevérhez. Hiszen 
StrarnS' János már nemcsak a bécsi 
muzsikának a tortáiéi mi figurája; de 
a „félix Ausztria” voldog és soha visz- 
sza nem térő aranykorszakának is. — 
és a Denevér halhatatlan melódiái a 
félejthetetlen békeidők örök jelképei 
lették.' - >■' '■ ■■ - -

Eisenstein és Rosalinda tréfás per
patvara . . .  Falke úr mókái. . .  az 
együgyű Frosch, a kedélyes Franck... 
Adélé esinytevései. . .  a női szívekét 
oly könnyen megejtő Orlowslcy her
ceg—  meg a beképzelt tenörista . . .

Adélét Anny Óndra alakítja.

EiókadmíufsztráotO OsélmzlováktShan 
L i p á ITjságiroda Brátláíava 

Hosszú-u *13

Felelős szerkesztő és k iadó 
Dr Vadas Gyula 

Helyettes szerkesztő 
Hoppé László

Nyomatéit a étád.óm ftajtóvállalát Kt 
kfirforgógépein Peleifia üzemvezető

Q jő r j Aladár

Chaplini humorral'.:
Talán élete legjobb játékát nyújtja. 
És énekel is. Kivételesen. Jól! Adélé 
áriáját ritka bravúrral! Eisenstein 
George Alexanderrel egyenlő, Frank 
Hans Junkerinannal, Frosch Kari 
Ettlingerrel s ki játszhatna más Or- 
lowsky szerepét, mint a magyar Pet- 
rovich Szvetiszlav. Falke szerepében 
ugyancsak a magyar származású Os- 
car'Sima,, míg Rosalinda szerepében 
Rsinhard által most felfedezett Betty 
Wemer tündököl.

Mindezek tetejébe .az első a legel
sők közt Strauss János, aki 1931-ben 
a Hyltonok, Whitemannok uralkodásá
nak tizedik esztendejében ismét szar 
lonképessé tette a kering Őt.

Vilmos excsászdrról és feleségéről 
hangosfilmet készítettek. A film be
mutatja az egykori császár napközi 
tevékenységét a házban és a kert
ben. A filmet azonban csak azzal a 
feltétellel engedte felvenni, hogy 
Németországban nem mutatják be.

EGYESÜLETI HÍREK
A P. Hunyadi FC 16-án. szombaton 

este 7 órakor játékos értekezletet 
tart a klub helyiségében.

A füzemeretelepi TE január 16-ón 
táncestélyt rendez a klub helyiségé
ben.

Mai műsor
QPERAUÁZ: (fél 8) Don Juan (A IS).
NEMZETI SZÍNHÁZ: (fél 8) Peer Gynt 

(K)
KAMARASZÍNHÁZ; (háromn. 8) Jég-

VAROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) CG in  y szere
lem

VÍGSZÍNHÁZ: (81 Szilveszteri kabaré.
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) A torockól 

menyasszony,
MAGYAR SZÍNHÁZ: <81 Csókprofesszor.
KIHÁLYSZINHAZ: (S) A „Fehér IÓ“  ,
JfÖV. OPERETTSZINHAZ: (8) Maya.
ANpitÁSSYCTI SZÍNHÁZ; (9) Az igazi 

asszon?.
BETHLÉNTÉRI SZÍNPAD: <6, 9: Drótos- 

tót.
KOMIKUSOK KABARÉJA: (fél 9) VI- 

dám műsor
ROYAI, ORFEUM: (fél S, fél 91 5 Jn- 

netro.
KOMÉDIA ORFEUM: ifél 9) Rótt és 

Tábori.
STE1NHARDT SZÍNPAD: (háromn. 9)

Steinhardt.

Film színházak m űsora
BELVÁROS! Irányi q II F.; 83 9 -

29. (Előadás. 5. negyed 8. negyed 9, 
fél 10 Vas..: fél 4, s. 6, negyed 8,
negyed 9, íél 10 A lebegő szűz (ka
cagtató bohózat; Szőne Szakáll, Dina 
Grállá.) — A láthatatlan bűnös. (Se
gítség, bankrablást) — Híradó. 

BÓDOGRA* (V ili  Joswel kórul 63. T.« 
38—4—76.) Előadás: íél 5, 7, 9. Szomb.: 
fél 4. háromn 6. háromn. 8. !0 Újév 
és vas.: 2,4,6,8,19 Nagyvárosi fények 
(Chaplin). — Titkos légió (Ken M aj
náról.

BUDAI APOl.LO (II.. Szénáiét 1 :  Sí 
—5—00.): Előadás: fél S. 7, fél 10 Vas. 
fél 3, háromn 6 negyed 8. hármon 10. 
Csókos regiment. (Verebes, Gretl Theí- 
mer, H. Thimig, Charlotte Ander.) — 
Három ablak kelet felé. (Erieh v„ 
Strohoím kémkürténete.) — Híradó. 

CAPITOL <V|I Barosstól Jegyrende
lés: 34—S—37. (Előadás- 4, 6. 8, 10 Vaa.
2- kor le. Buster, a Casanova (németül 
beszélő vígj.). — Flyppi a fegyházba* 
(trükkfilm).

CHICAGO (V II . látván öt 89. T.i 32—1 
75.1: Előadás: 5, fél 8. 10. Ünnep, vas.; 
■3-tól. Nagyvárosi fények. (Charlio 
Chaplin világfilmje.) — Flippy, mint 
mesterdetektiv. — Miki, mint hegedű
művész. — Híradók.

CORSO (IV.. Váci utca 9 T.: 87 « 09.) 
Előadás: 4. 6. 8, 10. Hangos Híradók.
— Paul Hörhiger, Elén Deyere, Johan- 
nes Riemann főszereplésével: A szőke 
váJóok (vígjáték). — Kutyguruty 
(trükkfilm). — Híradók.

BÉCSI (VI., Teréz kórul 28. T.: II—®— 
43. 25 9- 52, 14 -8 05.1: Elfiad.: 4. 8. 8, 
10. Vas., ünnep: 2-koi Is. Hangos hír
adók. — A borneoi maharadzsa (A 
pörnpa, a szerelem és izgalmak film
je.) — Burleszkek.

ELIT j v „  Lipót körűt 16 T.: 16 -1-51.)s 
Előadás: 4, 6, 8, 10. (Első mérsékelt 
h.) Feleségem a szélhámos. (Nagy Kató 
zenés vígjátéka.) — Rablók a madár
világban (kultúrfilm). — Híradó.

IÉSZEK (V ili., József körút 71) I.; «S—
0—10.): Előadás: fél 4, fél 6, báromn. 8, 
háromn ló. Csütörtök: fél 5. fél 7. fél
9. Ünnep, vas.- fél 8, négy 5, háromn.
8, háromn, 10. Ünnep és vas. d. e.s 
bnrleszkmatiné -  A 4 renegát. (Noah 
Berry, Warner Baxtu, Mirna Loy.)
— Hangos híradó. — Miki.

FOIUIM FILMSZÍNHÁZ Kossuth Lajoa- 
utca 18 T. 895—43, 897 - 07.): 5, negyed 8. 
4410 V a», szomb. ünnep 4, o, 8. 10. 
Ez feleség. (Norma Sbearer filmje a mai 
házasság problémájáról I — Híradók.

IMPEK1AL iVIl., Dembinszky utca őa 
Aréna út sarok T.: 82 8 90.1: Előadási
5- től, vas.: fél 3-tól folyt. Kémszolgá- 
lat. (W'illy Fritseh kémdrámája.) — 
Mesterliivők. (Zoro és Iluru vígjátóka,)
— Híradó.

JÓZSEFVÁROSI Kálvária tér «. T.: 34—
6— 44). Előadás csüt.: fél 5, 7, 9. Djéy 
és vasárnap. 2, 4, 6. 8, 10. Nagyvaros! 
fények (Cljáplinj. — Titkos légió (Ken 
Maynard).

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

H  DOVIKA IX Olírti ul ml., Előadás: 
fél 5. 7. vgyn 10 Vas: I tfíl fo lv i
Bíbor és ke a i tő (Hansie Nise kettős 
szerepben, remek vígjáték.) — Mikor 
leszel az enyém (modern vígjáték).

NÉP Váci ul 76 1 : 92 6 HO.i Hétk.j
3- tól, vas. és ünnepnap: 3-tol folyt.
Őszi manőver. (Nóti Károly vígjátéka.)
— Montecarló bombázása. (Hans Al- 
bers, Anna Stenn.) — Híradó.

OMNIA .V ili,.  József kórul ée Kölcsey- 
utca sarok T.: 8í> 1 35 ► Western
Electric-leadógópen Fél 1. fél 6, fél 8. 
fél 10. Hangos híradó. — A borneói 
maharadzsa (A pompa, a szerelem és 
az izgalmak filmje). — Burleszsek.

ORION (IV. Eskü-tér 5. T.: 82 -1-02.);
Előadás: háromn. 6, háromn. 8, háromn,
10. Vas., ünnep: háromn. 4 órakor is, 
Leányhüség. (Ottó Walburg, Jenay 
Jugo, Max Hansen.) — Híradók.

FALAI É FILMSZIMIVZ Erzséliel kör
út 8 Telefon 365 23 > El od.: 4 6, i 
10. Hyppolit. a lakáj (Magyar han
gos film. Irta: Zágoo és Nóti Játsza: 
Csortos, Uóth. Kabos: stb.) — Hangos 
híradók

PATRIA (V III., Népszínház n IS. T.: 49
6—73.1: Előadás: 4. 6, 8, 10. Csütörtök: 
háromn. 5, háromn 7. háromn. 9. ün
nep és vas : 3. háromn. 5, fél 7, negyed
9, 10. A 4 renegát. (Noah Berry. War
ner Baxter, Mirna Loy.) — Hangos hír. 
adó. -  Miki.

(Nagymező "o IS—
24 T 220 9S 291

50): í  6 lg folyt, 
'izutáu 0. S. 10.

__  fc^V as és ünnep 1—4
u l :n :o  • ■■ n ii'.u  n ie  folyt, azután 6. 8,

10. Ex-felessg. (Nor
ma Shearer filmje.) — Flippy. — Hír
adók.

ROXY (VII., Rákócziit 82 T .:J  4 3 -8 -  
24 ). Előadás 4 töl. vas 2-tői fo ly t 
Nagyvárosi fények Cbarlle Chaplin 
világfilm je.) — Halálos szerelem (drá
ma 10 felv.). — Hangos híradó.

RÓVA!. APOI.LU Elzséhet korút 45 T.I 
J 429 46. 419 02.) Előadások: 5 VJA 
fél 10 Szomb vas. 4. 6. s. 10 Vas
d e fél II l.akner Rács) g ” erineft 
színháza Km ettsisasszony 'Bob
váry Stolz Kod Kódú tumopeiettje 
Fősz Halmuy Tibor. Dolly Haus Gus 
táv Erőhlieh -  Magvar Vllsghiradrt

TATIfA IX r u ő i i i f  R* ■ Előadás HA 
7, negyed 10. Ünnep: 3-tól folyt. Elsza
badult A frika  (végig magyarul beszélő 
expediciós film ). — A* alaszkai rej
tély (dráma).

(Teréz körút 60 T : 197— 
67 - 68.i: Előad . 5. 1^8. %1fí, 
Szom b, vas., ünnep: 4. 6, 
8, 10, Táncol a kongresszus. 

'Lillian Harvey, W illy 
Fritseh. Conrad Ve.-lt, Li! 
Dagover -  Altom Lajos 

tanár orgonnjátéka.
UURVIIN V i l i  József korút és Üllő) út 

sarok T • 38 9 H8 39 5 84 ' E'ő 
adás: fél 6. fél 8. fél 10 Vaaár-
és ünnepnap fél 4-kor is Leányhüség 
Ottó WaUhnre, Jenny Jngo. Max 
Hansen). — Híradók

URÁNIA (Rákóczi út 2i T.: 460—45 és 
460- 46 . Előadás: 4, 6, 8. 10. Táncol a 
kongresszus (Lillan Harvev. Willy 
Fritseh, Lil Dagover, Conrad Veidt.) —

V .




