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M egérkeztek 
Stuttgartba a Csikók

Stuttgart, január 5. 
Ma délután megérkeztünk Stutt

gartba. Csapatunk jó erőben, bi
zakodással várja a mérkőzést s a 
fiúk még akkor sem ijedtek meg, 
amikor megtudták, hogy a dél
német válogatottban több orszá
gos válogatott is szerepel, össze
állításunk változatlanul ugyanaz, 
amit már közöltünk. Amint hal
lottuk, a mérkőzés iránt feltűnően 
nagy az érdeklődés.

He

Magyar királyi követségi 
levélborítékot hozott 
posta immár nem is első 

ízbén Athénből, a görg fővárosból 
s benne a követség immár másod

ízben juttatta el hozzánk a görög 
földön dicsőségesen szereplő ma
gyarokra (ezúttal a Somogy rá) 
vonatkozó újságcikkek magyar for
dítását Örömmel használjuk fel 
lapunkban az athéni magyar ki
rályi követség küldeményét, de 
nem mehetünk el szó nélkül gö
rögországi külképviseletünk figyel
messége mellett

Mert igaz, igaz, külképvisele
teink kötelessége figyelemmel kí
sérni működési körükben minden 
magyar megnyilvánulást de lehet 
a kötelességet közömbösen, hiva- 

- talnokmódra is csinálni é.s lehet 
szívvel is, százszázalékosan.

Ma Magyarország 9 a magyar
ság, ügye százszázalékos munkáso
kat kíván, olyanokat, akik nem 
teszik le délután 2 órakor köteles 
ségérzetüket a pennájukkal egye
temben. hanem tettrekész ügynö
kéi a nemzeti ügynek a hivatal 
szürke keretein túl Í9. Magunkról 
tudjuk, hogy jó  újságot csak száz- 
százalékos odaadással lehet csinál
ni- s előttünk a z . athéni magyar 
követség küldeménye nemcsak 
személyünket, kitüntető udvarias
ság, hanem kezessége is annak, 
hogy a követség meg is felel sze
repének, bármilyen messzemenő 
igényeket is állítunk fel mai or
szágunk mai külső képviseleteivel 
szemben

A modern értelmezésű diplomata 
tevékenysége nagyon hasonlít az 
újságíróéhoz. Nyitott szemmel, 
hegyezett füllel kell járnia a vi
lágban. nem szabad „lecsúsznia” 
semmi újságról, elsőnek kell len 
nie a kartársi vetélkedésben és 
nem szabad elszalasztania egy al
kalmat sem, amikor idehaza és a 
határokon túl a magyar faj tehet 
ségét és életrevalóságát hirdetheti.

Mindig úgy éreztük, hogy a 
diplomatának és az újságírónak 
párhuzamos utakon kell haladnia. 
Kissé csodálkoztunk, amikor az 
amerikai olimpiai gyűjtés ügyében 
a külügyminisztérium részéről 
olyan nehézkességet tapasztaltunk, 
amit újságírói lélekkel nehéz is 
megérteni. Viszont annál őszin
tébben tudunk örülni az athéni 
követség friss mozgékonyságának, 
amely bíztató jel: Modern magyar 
diplomáciánk már nem a régi jó 
.ikáundká”  előd kitaposta utakon 
jár, hanem új utakat keres, ame
lyek gyorsabb iramban vezetnek 
sajátos nemzeti céljaink felé.

nem
Döntött o minisztertanács az

reszt

vétef
Laké

törten
— Nem lesz magyar 

Los An
iái gyű

A magyar versenyzők olimpiai 
részvételének ügye döntő fordu
lathoz érkezett tegnap, de keve
sen hitték, hogy a döntés ilyen 
borzalmasa) 'esujtó lesz. Nem in
dul magyar versenyző az olim
pián . . .

e

A kormány tagjai tegnap dél
után minisztertanácsra gyűltek 
össze, amelyen Károlyi Gyula gróf 
elnökölt. A Magyar Távirati Iro
da a minisztertanácsról az alábbi 
hivatalos jelentést adta k i :

„  . . .  A minisztertanács a folyó 
ügyeken kívül letárgyalta a tár
sadalombiztosítási bíráskodásról 
szóló törvényjavaslatot és

foglalkozott az idei olimpiai 
mérkőzéseken való részvétel 

kérdésével is.

Bármennyire tudatában van a 
kormány annak, hogy a ma
gyar sport eddigi világsikerei 
alapján az 1932. évi olimpián 
újabb kiváló eredményeket 
érne el, bármennyire mérle
gelte azt is, Hogy az esélytel
jes magyar versenyzők sajná
latos távolmaradása úgy a 
laké placidi, mint a los ange
lesi mérkőzéseknél világvi
szonylatban is számottevő 
hiányt fog jelenteni, az or
szág súlyos pénzügyi és gaz
dasági helyzetére tekintettel 
mégis arra az álláspontra volt 
kénytelen a mai miniszter- 
tanácson helyezkedni, hogy 
Magyarország az 1932. évi 
olimpiai mérkőzéseken nem 

vesz részt.

A minisztertanács 
órákban ért véget.”

Somogy túranapfára
jelentékenyen kibővült
Január vége előtt nem tér h aza  
kanosvári csapat, sőt átnyúlhat túrája  
a február hónapba is

— Távirati jelentésünk —
Athén, január 4.

A Somogy további túranaptára bővül. Mint már levelemben 
jeleztem, több irányban folytatunk tárgyalásokat. Legközelebbi 
mérkőzésünk szerdán van Patrasban, az ottani válogatott ellen. 
Másnap, 7-én valószínűleg Pyrgosban az ottani Herakles ellep 
játszunk. Január 10-én Mitiléne szigetén vendégszerepelünk, 12-ike 
és 14-ike között pedig az Atromitos és budi kombináltja mák 
adunk revánsot, akiket december 31-én 5:0-ra győztünk le _

A további műsor még homályos. Szó van két athéni mérkőzés
ről. amiken a Panatineikos és az Enossis lennének ellenfeleink. 
Három szaloniki-i mérkőzésről is tárgyalunk és kombinációban van 
Agrinion. Frinoli és Volo is. Az bizonyos, hogy leghamarabb 
január vég-n érkezünk haza. Lehetséges azonban, hogy meg 
később, ha ugyanis sikerül lekötésünk az egyik közeli országban,

Szöllősy Ferenc,

Sajói tudósítónktól — 

a késő esti

A minisztertanácsi határozat 
bírálatára nem érezzük magunkat 
hivatottnak. Elhisszük a kormány 
tagjairól, hogy ők sem tudják ke
vésbé mint mi, vagy a sok száz
ezer és millió magyar a világ 
minden részében, az államfőtől az 
inasgyerekig, hogy

milyen felemelő érzés magyar
nak lenni akkor, amikor Bá
rány Istvánok, vagy Pillér 
Györgyök olimpiai dicsőségét 

veszi szárnyára a hír.
Elhisszük a kormány sportszerető 
tagjairól, hogy az ő szívükbe is 
belenyilallott valami, amikor ezt a 
határozatot kimondták és meg 
vagyunk győződve arról, hogy 
csak a kényszerítő, kikerülhetet
len szükség hozatta velük ezt a 
határozatot. Magyarországnak 
nincs arra pénze, hogy Laké Pia
cidba és Los Angelesbe elküldje 
a versenyzőit. Fájdalommal tudo
másul vesszük.

De nem vehetjük tudomásul 
azt, ha most minden erővel, 
minden lelkesedéssel és lelke
sítéssel, a hivatalos segítség 
teljes latbavetésével azonnal 
meg nem kezdik az amerikai 

gyűjtést.
Mert azt csak nem tiltja meg 

a kormány, hogy a szűkös ma 
gyár pénzügyi és gazdasági erők 
igénybevétele nélkül, tisztára kül
földi segítséggel kiutazni. tudó 
magyar versenyzők számunkra — 
a magyarság számára — és az ő 
számukra is

ingyen dicsőséget
szerezzenek. Ezt már nem tudnók 
megmagyarázni semmiféle gazda 
sági válsággal, semmiféle sze 
génységgel.

A minisztertanácsi határozat 
szövegezése azonban erre a gyanú
ra is tápot ad. Ki lehetett volna 
mondani azt is, hogy „a magyar 
állam egy fillérrel sem tud hozzá
járulni az olimpiai költségekhez 
és akkor nyitva maradt volna az út 
a külföldi társadalmi tevékenység 
számára. Ez a szövegezés azonban 
jobbra és balra csavarható és meg
történhetik. hogy az esetleg össze
gyűjtött pénzen az abból kijutó né
hány versenyzőt sem engedik ki
menni, viszont az is lehet, hogy 
egyesek mindén reményt feladnak 
hallatára, pedig még meg lehetne 
valamit kísérelni.

Feltétlenül szükséges tehát, 
hogy a legközelebbi órákban 
hivatalos nyilatkozat hangoz 
zék el arról, hogyan éitelmezi 
a kormány ezt a határozatot.

Engedélyezi-e külföldi pénzen az 
olimpiai szereplést, .gén, vagy 
nem? A magyar sportéletet csak 
egy minden kétséget kizáró felvilá
gosítás tudná véglegesen megnyug
tatni. *

A minisztertanáccsal körülbelül 
egyidöben, de annak határozatáról 
még nem tudva foglalkozott az 
OTT elnöksége Lázát Andor dr. 
elnökletéve!' az amerikai gyűjtés 
általunk kezdeményezett fellendb 
lésével. Az elnökség elhatározta, 
hogy a MASz és MÜSz közös fel, 
hívásával fordul majd az amerikai 
magyarsághoz és ezt a felhívást 
Minié,h Jenő dr. Laké Piacidba 
utazt&ban viszi magával Newyork- 
ba. Ott igyekszik majd az ameri
kai magyarság vezetőivel szemé
lyesen is érintkezni és őket a gyűj
tési mozgalom vezetésére meg
nyerni.

Az OTT elnöksége ennél a dön
tésénél még semmit sem tudott 
a minisztertanácsi határozatról, 
amely úgy csapott le, mini derült 
égből a villám. Alkalmunk volt 
utána Mártonffy Miklós dr-ral, az 
olimpiai ügyek lelkes előadójával 
beszélni, akit mélyen megrendített 
ez a nemvárt fordulat, ő  is sürgős

Modiamo

és világosabb kijelentéseket vár, 
mielőtt állást lehetne foglalni 
abban az irányban, hogy a jelen
legi helyzetben az olimpiai gyűjtés
sel foglalkozni egyáltalán erae- 
mes-e.

M vontak le iiflelőpontokat 
a B. Vasutastól a Míi.ler agytien
Csak a B. Vasutas fokoza
tos teloSősségét állapította 

meg az intézőbizottság
Ismeretes, hogy a BLASz intéző

bizottsága hat pontot vett el a B. 
Vasutastól, mivel Mutter Ernő jogo
sulatlanul szerepelt a BMTE, Test
vériség, Ganz és a Hungária ellen. 
Az egyesület felelőssége kérdésével 
tegnap foglalkozott a bizottság. 
Megállapítást nyert, hogy a B. Vas
utast a Müller-ügyben

rosszhiszeműség nem terheli és 
azért a bizottság a büntetőpon

tok levonásától eltekintett.
Megállapította ellenben, hogy az 
igazolás ügyében a BVSC nem járt 
el a kellő gondossággal és azért

Mogyorossy Károly intézőt há
rom hónapra eltiltotta a szövet
séggel szemben minden tisztség 
viselésétől, az egyesületet pedig 
a fokozatos felelősség alapján 

20 pengő pénzbírságra ítélte.
Hoffmanr MOVE USzSE-intéző és 
Mutter Ernő játékos ügyét a MOVE 
LL-hez tett* át.

és a BSV
l. - . . • . . 1 . ■ - / "

kombinált csapata lesz 
vasárnap Újpest berlini 
elleniele

— Telefonjelentésünk —
Berlin, január 5. 

Mint ismeretes. Újpest kettős berlini szereplését úgy tervez-
. Uamo nlón v»on o Tűrmífc Tíftrnsoi’ ti uaiiárnan nprltcr u RftV IpST.

U jjic o i/ ic a  v-fíuuz-vív,. z* *>*>J>**'*Mt "  ’   " ----- — a     ---
most a rendezőség úgy döntött, hogy "asárnap a Tennis Borussia 
és BSV kombinált csapatát, állítja 1- Újpest ellen. Ez a csapat 

.Berlin város válogatott együttesének tekinthető és a következő
képpen fo g  felállni:

Philipp
BSV

Luek
TB‘

Fuehs
BSV

Baltendat
BSV

Lehmann
BSV

Hahn
BSV

Kauer
TB

Martwig
TB

Handschuhmacher Schmidt
TB TB

A  vasárnapi mérkőzés a Posí Stadionban lesz.

Palke
TB
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A sérülések útja
A Hungária idei tűrájárái beszél 
Kom péti Gábor -  Osszehason- 
lítgatások: pálya, nívó, bíró, kö
zönség -  Néhány úti éimény és
apróság

— Saját tudósítónktól —

X Hungária hazaérkezett. A hétfő
éjjeli érkezésről tegnapi számunk 
már beszámolt. A fiúk már aludtak 
is egyet a. fáradalmakra otthonuk
ban s Kompótú-Kléber Gábor, aki a 
Nemzeti Sportot a-túráról tudósí
totta, most már frissen, kivasaltan 
ül velünk szemben, túrazáró kérdé
seink tüzében. ©

—■ 18 nap alatt 140 órát, tehát 
majdnem teljes hat napot utaz
tunk, ami annak dacára is meg
erőltető dolog, hogy túránk alapos 
megszervezésének hála, csak egyet
lenegy éjjelt töltöttünk a vona
ton, Zágráb és Páris között.

A fáradtságot azonban vala
hogy csak elviseltük volna, 
de az egyre-másra következő 
sérülések, kidőlések ellen 

nem volt orvosszerünk. 
Kalmárt és Wébert már a zágrábi 
két mérkőzés után elvesztettük s 
ez azután így ment tovább, mér- 
kőzásről-mérkőzésre. Márpedig ma 
már alig van hely Európában, 
ahová olyan tartalékosán is a si
ker reményével mehet az ember, 
mint ahogy idei mérkőzéseire a 
Hungária menni kényszerült.

—  Egy kis baj volt kérem a te
lefonálásban. A hallei mérkőzés 
után felsoroltam a telefonba Kal
már, Wéber, Barátky, Haraszti, 
Rebró és Titkos nevét, mint akik 
hiánya nagy hendikepet jelentett 
a csapat számára. Mándi azután 
nagyon rossz néven vette, hogy 
fentieken kívül Nagy nevét is be
írták a többiek közé, merthogy 
azért ő mégsem tartalék. És el ia 
kell ismerni, hogy Mándi, akin 
eleinte nagyon látszott a tréning
hiány, a mérkőzések során egyre 
jobban belejött a játékba s véle
ményem szerint Egyiptomra már 
el fogja érni legjobb formáját.

(— Látja Gabi? Most is azt mond
ta, hogy Kalmár stb. nagy hendi
kep . . .  A gyors telefonálás közben, 
könnyen előfordulhat egy kis félre
értés, hiszen gyorsírásban nincs 
kis- és nagybetű s nagy-ót éppúgy 
Írják, mint Nagy-ot. Nyugtassa meg 
tehát Gyulát, hogy válogatott! te
kintélyén nem esett sérelem.)

—  Ami Egyiptomot illeti, Kal

már sérülése a spanyol orvosok 
megállapítása szerint nem bizo
nyult olyan komolynak, mint egy- 
ideig hittük s az egyiptomi úton 
már ő is résztvehet.

«■
—  A legnagyobb elismeréssel 

kell szólni hálom kölcsönjátéko- 
sunkról: Kosztáréi, Vígról és Zi
lahiról. Igazán szíwel-lélekkel 
küzdöttek, mintha törzsökös tagjai 
lennének a Hungáriának s mind 
viselkedésükkel, mind játékukkal 
teljes elismerést szereztek.

Főleg Koszta
az a játékos, akit a teljes Hungá- 
ria-csapat is jól használhatna.

■»
—  A jugoszlávok, spanyolok és 

németek egyaránt nagy fejlődésen 
mentek keresztül az utóbbi évek
ben s ellenük ma már csak teljes 
csapattal lehet tisztességes ered
ményt elérni.

Különösen a madridiak
fejlett játékkultúrája lepett meg 
bennünket s hogy vereségünk nem 
volt nagyobbarányú, csak annak 
tulajdonítható, hogy a hátsó sorok 
nagyszerűen működtek. Komo
lyabb baj csak a csatárokkal volt, 
amit viszont Kalmár, Barátky és 
Titkos hiánya eléggé megmagya
ráz.

Sajnos, Sárvári
egészégi állapota annyira rassz, 
a térde sincs rendben, hogy nem 
tudta felidézni egy éve elért nagy 
sikereinek emlékét. A pihenés 
elsősorban neki tesz majd jót.

(— Mivel magyarázzák a spanyo
lok középeurópai túrájuk gyenge 
eredményeit és a legutóbbi súlyos 
angliai vereséget?)

—  Megvan nekik a magyarázatuk 
b el is kell nekik hinni a dolgot, 
hiszen a most látott csapatot egy 
napon sem lehet említeni azzal, 
amelyik a szezon elején Budapes
ten járt. Csakugyan tréning nél
kül jöhettek akkor hozzánk, mert 
a csapatösszeállítás nem igen vál
tozott közben s karácsonyi ellen
felünket az akkori magyar kombi
nált sem tudná most megverni, 
még Pesten sem.

(— És mit szólnak a londoni 
7:1-hez?)

FELÜLMULHQTATLfln

—  Erről is beszéltem Hertzka 
Lipóttai, a madridi trénerrel. Sze
rinte a,.spanyolok mentsége a csú
szós, vizes talaj volt, meg hogy 
szokatlan labdát kaptak, ami meg
zavarta őket s mire eszméltek 
volna, már bent is volt két angol 
gól (az első öt percben). Zamora 
is elkövetett két vaskos hibát, 
szóval a spanyoloknak nem ment 
rendesen, viszont annyit minden
kép elismernek, hogy

az angolok olyan tökéletes 
futballt játszottak, hogy a 
legjobb formáját kijátszó spa
nyol válogatottat is elverték 

volna 2— 3 góllal.
Otthon összehasonlíthatatlanul job
ban futballoztak az angolok is, 
mint annak idején spanyol földön, 
amikor kikaptak s a spanyolok 
számára is csak az a magyarázat 
marad, hogy az angolok csak ott
hon veszik igazán komolyan a dol
gukat s mihelyt átkelnek a csa
tornán, már nem a futball az 
első számukra.

e
—  Az itthoniak szemében talán 

már unalmas lehet, ha az ember 
a bírákról fest sötét képet, de úgy 
látszik, hogy a régi tétel: -egy- 
gólos győzelemhez külföldön lég- 
alább 3— 4 góllal kell jobbnak 
lenni a vendégcsapatnak, örök
érvényű marad. Legrosszabb volt 
a zágrábi bíránk, viszonylag a 
legjobb a müncheni, kimondott jó 
bíróval nem találkoztunk ezúttal.

—  Változatos talajokhoz volt 
szerencsénk. A legrosszabb a zág
rábi volt. 7— 8 fokos hidegben kő
keményre fagyott, csúszós, élet- 
veszélyes talaj. A  legtökéletesebb 
a madridi. Eszményi gyep, ame
lyen élvezet volt elesni, hempereg
ni. Münchenben újra fagyott, gö
röngyös pálya várt, hogy Halléban 
kétnapos eső áztatta feneketlen 
sárban zárjuk talajtanulmányain
kat.

—  Legszenvedélyesebb a zág
rábi közönség. A spanyol hozzá
értő és barátságos. A németek 
igazságosak és jóérzelműek. ők 
keresték a mentségeket helyet
tünk. Még mindig elismerik, hogy 
a magyar futballisták az ő tanító
mestereik.

—  A közönség legnagyobb Mad
ridban volt. 15.000 néző mellett
20.000 pezetát kerestek rajtunk 
tisztán. Itt a legdrágábbak a hely
árak. Roppant olcsón juthat a 
néző jegyhez Németországban. 1 
márka az állóhely, 2 márka az 
ülő. így érthető is, ha január
3-án, hidegben-fagyban is volt 
kint 10.000 néző.

— Az útnak csak a vége volt 
igazán kellemes. Főleg a Mün
chenben töltött három nap s a 
hazatérés. Szórakozásról Víg, Se
bes és Ujváry gondoskodott. Hogy 
hosszú utunk közben pillanatra 
sem volt fennakadás, hogy nem

hiányzott semmi, azt tapasztalt 
vezetőinknek, Preismann alelnök- 
nek. köszönhetjük. A  takarékos 
túravezető és a játékos persze so
hasem lehet egy véleményen, de 
mi tudjuk, hogy az ő takarékos
sága mindnyájunk javára van.

(— Nagyon takarékos volt a Jó
zsi bácsi?)

—  Mint rendesen. Münchenben, 
szóval az utolsóelőtti mérkőzés 
előtt engedélyezett csupán egy kis 
„költekezést” . Addig ugyanis 
egyetlen korty alkoholt sem ittunk 
s München városában meg akar
tuk kóstolni a híres müncheni 
sört. Preismann először megkér
dezte az árát, azután próbált még 
ellenkezni, arra hivatkozva, hogy a 
sör lustít. De mikor Senkey is se
gítségünkre jött, hangoztatva, 
hogy két nappal a mérkőzés előtt 
szó sem lehet semmi ártalomról, 
akkor ő is beadta a derekát.

(—. Fő a takarékosság!)
—  A futballista is csak a más 

pénzéből költekezik szívésen. Ha
zafelé jövet Preismann uzsonna 
után kiosztott a fiúk között 3— 3 
márkát vacsorapénz fejében.

Kocsis erre fogadást ajánlott,
hogy uzsonna után az éjféli
megérkezésig senki sem fog 

egy falatot sem enni.
Kocsis nyert, azaz csak azért 
nyert, mert a fiúk felfedezték, 
hogy egy kislány-útitársunk, aki
vel érdekes körülmények közt is
merkedtünk össze, jól felpakkolt 
elemózsiát s a felfedezést hódítás 
követte. Legalább is az elemózsia 
terén.

(— Mi volt az érdekes körülmé
nyekkel?)

—  Drezdában, mikor beszáll
tunk a pesti vonatba, két hölgy 
utazott- a kocsinkban, egy idősebb 
és egy csinos fiatalabb. Az idő
sebbről hamar kiderült, hogy va
lami orosz nagyhercegnő, tőle a 
fiúk illő tisztelettel vettek búcsút, 
amikor Bodenbachban, a német 
határállomáson kiszállt. A fiatal 
hölggyel a rendelkezésre álló nyelv
kincs összes fajtáit latbavetve 
próbált beszélgetést kezdeni a tár
saság, de a hölgy7 nem válaszolt 
sem a „Sprechen Sie deutsch ?’ ’-ra, 
sem a „Parlez vous francais?"-ra, 
sem a „Do you speak english?” -re, 
sem a többi közkeletű kérdésre. 
Hosszú faggatás után végre meg
szólalt németül, berlini dialektus
ban s mikor így sikerült nemzeti
ségét megállapítani, a fiúk meg
nyugodva kezdtek magyarul meg
jegyzéseket tenni a kislányra. 
Hiába olvasták százszor az idevágó 
tanulságos történeteket. Ki lehet 
találni, hogy mi lett a dolog vége. 
Szobnál a kislány elővette

magyar útlevelét
és magyarul szólt a vámtiszthez. 
A fiúk, már amelyik, jobban meg
ijedtek ettől a magyar útlevéltől, 
mint a madridi válogatottól.

(— Szóval, ha roefccset nem is so
kat, tapasztalatot annál többet nyer
tek . . . )

Szerda, 1932 január 5,
— — — — — —

Felfrissül a vérke
ringés a 1S» ligában
Érdeklődnek a cégligások 
Tegnap az Autofaxi már 

tárgyalt is Fodor dr.-al
— Saját tudósítónktól —

A téli holtszezonban szenzáció
nak számító esemény verte fel 
tegnap este a profi szövetség 
csendjét. Az Autótaxi r.-t. sport
egyesület vezetői jelentek meg s 
folytattak hosszas tárgyalást Fo
dor dr.-ral arról, hogy miként 
léphetnének be a profiszövet
ségbe. A cégligások kijelentették, 
hogy nem akarnak profi csapattá 
vedleni, de viszont a PLASz baj
nokságért szeretnének küzdeni. 
Az iránt is tudakozódtak, hogy 
rögtön beléphetnek-e, miután a 
Cég Ligában most fejezték be a 
bajnokságot.

Értesüléseink egyébként arról 
szólnak, hogy nemcsak az Autó
taxi, hanem más cég-egyesület 
(Phöbus, stb. . . )  is foglalkozik 
azzal a tervvel, hogy a profiszö
vetségbe lép.

Ufimérkőzések, 
amelyek soron 
következnek

Január 6.:
Stuttgart: Profi válogatott—Délné-

met válogatott.
Pádua: Szeged FC—AC Pa-dova. 
Bergamo; Kispest—Atalanta. 
Patras: Somogy—P. vál.
Vigevano: Budai „11”—FC Vige-

vanesi.
Fulda: .Ferencváros—Borussia FC

04.
Január 7:

Pyrgos: Somogy—Heracles.
Január 9.:

Páris: Budai „11“ —Club Francai*.
Nantes: III. kér. és Sabaria komb. 

—FC Nantes.
Berlin: Újpest—Tennie Borussia.

Január 10.:
Mannheim (f): Profiválogatotfc—

Maunheim vál.
Cassel: Ferencváros—Gasseler SC.

03.
Berlin: Újpest—BSV „92".
Reunes: Budai ,.11“—Stade Hen

náin.
Bées: Sabaria-WAC (t).
Vicenzaj Szeged FC—US Vicenza. 
Mitilene: Somogy—Mitilene. 
Lorient: III, kér. és Sabaria komb. 

—SC Lorient.
(Január fí után Kispest Ljübja- 

naban és Locamoban játszik.)
Január 17.:

Rennes: III. kér. és Sabaria komb. 
—Stade Université.

Drezda: III. kér. és Sábaria B) 
komb.—DSC.

Január 23.:
Nintés: III. kér. és Sabaria komb. 

—FC Nimes.

Három „Tip"
Irta : Vető József

A legjobb megoldás
Ott fent, Skócia északi részé

ben minden szombat este családi 
viszály „zörejeit” élvezhették Mac 
Girtyék szomszédai. Számtani 
pontossággal kezdődött meg 
szombatonkint az egész a derék 
Mac Girty asszony házat megrázó 
kiáltásával:

—  Te gazember! Már megint 
elszakadt a nadrágod?!

A kis Malcolm csak tovább 
hallgatott. Már pár hete tartott 
a dolog. Malcolm sétálni ment s 
este — mikor hazajött — rémül
ten vették észre szülei, hogy a 
drága nadrág elszakadt. Már ak
kor sem akarta megmondani, 
hogy hol szakította el az értékes 
és nélkülözhetetlen ruhadarabot 
Mac Girty asszony elővette a töt 
és cérnát, varrt é3 azóta is varr
hatott minden szombat este.

. . .  Az egyik szombat délután 
Malcolm papája is elment kicsit 
levegőzní. Barangolása közben el
jutott a Racing Club sporttelepé
hez, melynek kapuin, csak úgy 
ömlött befelé a közönség. A pá
lyát környékező fák is tribünné 
alakultak át. Mac Girty egyszerre 
csak el-ánadt, mert az egyik fán 
tanyázó hangos csoportban fiát 
is ott látta. Gyorsan odasietett a 
ia alá;

—  Malcolm, azonnal gyere le!
A fiú majdnem leesett ijedté

ben.
—  Hát itt szakítod el a nadrá

godat ? Fára mászol ?! Te, te . . .
Még tovább szidta fiát, aki 

merészet gondolt.
—  Papa, látom, hogy hibáz

tam. Többet nem fogok fára 
mászni. De adj pénzt, hogy be
mehessek a pályára!

Ez meghökkentette Mae Girtyt. 
Akadozva kérdezte:

—  Mennyi k e ll? ...
Belenyúlt a zsebébe, kotorá

szott a pénz között, elszorult a 
szíve, de hirtelen eszébe jutott 
valami és megkönnyebbülten 
mondta:

—  Rajta, másszál csak fel a 
fára! Nem árt a testmozgás egy 
ilyen fiatal gyereknek!

A kezdőrúgás
Pár hét óta csupa izgalom volt 

az egész város, melynek szűk kis 
korzóján, egyetlen vendéglőjében 
és a tánciskolában csak a fut
ballmérkőzésről lehetett hallani. 
Annyit már tudott mindenki, aki 
csak számított a társaságban és 
adott magára valamit, hogy a 
színészek fognak játszani az 
újságírókkal jótékonycélra. Már 
a csapatokat is összeállították, a 
bírót is kijelölték, csak egy volt 
itt a kérdés: kit kémek fel a
kezdőrugásra? Tömeghy Prutyit,

a primadonnát, vagy pedig Déva- 
ványhy Cucit, az ugyanúgy nép
szerű naivat. Kettőjük harca volt 
az edzés a meccsre. A város két 
táborra oszlott, vezér a kát szí
nésznő volt. Ha Tömeghy Prutyi 
vacsorát adott a színészcsapat- 
nak, akkor másnap nagy ebéd volt 
Dévaványhy Cucinál (hivatalosak 
az újságírók).

Még a mérkőzés előtti félórá
ban sem dőlt el a nagy kérdés. 
Prutyi és Cuci káprázatos ele
ganciával jelent meg az öltöző
ben, a közönség már megtöltötte 
a pályát, a csapatok is kiszalad
tak, de a kezdőrugásról folyt a 
vita.

—  Én rugók, —  jelentette ki 
Prutyi.

Cuci visszavágott:
—  Mert te vagy az öregebb? 

Ez nem ok erre!
Szó szót követett, a két szí

nésznő „közeledett egymáshoz”, 
Prutyit hirtelen elragadta dühe 
és Cuci felé rúgott.

Valaki kirohant az öltözőhői a 
pályára:

—  Hála Istennek! Bent már 
megvolt a kezdőrugás! Lehet 
kezdeni!

Századik gól
Vígan, nyugodtan készülődött 

a csapat az öltözőben. Már nem 
volt fontos a két pont, a bajnok
ságot már megnyerték. Veretle

nül játszotta le meccseit a csa
pat, hat pont előnnyel áll ki az 
utolsó ellenfél ellen most. Pará
nyi, a vezérszurkoló is megjelent 
az öltözőben.

—  Fiúk! Ajándékkal akarom 
emlékezetessé tenni ezt a szép 
napot. A tabellán láthatjátok, 
hogy kilencvenkilenc gólt rúgtunk 
ebben az évben. Remélhetőleg ma, 
a leggyengébb ellenfél hálójába 
be fog repülni a századik is! Aki 
a századik gólt belövi, az . . .

ígért. Ez egy kicsit még job
ban-felvillanyozta a fiúkat, akik 
már az első percben hatalmas 
támadást zúdítottak az ellenfél 
kapuja felé, a kapus azonban 
nr /  bravúrral védett. És a kö
vetkezőkben ia kivédett ^mindent. 
A  bajnokcsapat csatársora egy
másután támadott, lőtt, bombá
zott, de gól csak nem akart esni. 
A második félidőben percről- 
percre sápadtabbak lettek a szur
kolók: késett a gól, a századik, 
holott az ellenfél meg sem tudott 
mozdulni:

Már csak egy perc volt hátra. 
Feléledve nézték, hogy szalad a 
jobbszélső, . .  fél perc még hátra 
van . .  bead... a center tologat 
egy kicsit... l ő . . .  gól! A száza
dik! Komoly családapák a leve
gőbe dobták kalapjukat, óriási 

\.brdításban törtek ki.
A nagy örömben észre sem vet

ték, hogy a biró ofszájdot ítélt.

Január 24.:
Marseille: III. kér. és Sabaria

komb.—Olympique.
Január 26:

Nice: III. kér. és Sabaria komb.
-OGC.

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

Február 9, 12, 14.:
Magyar profival. Egyip'ómban.

Február 19.:
Kairó: Magyarország vál.—Egyip

tom vál. Bíró: Barlassina (Olaszor
szág).

Buzássy, a Bak TK centerha’fjí 
vasárnap a sípcsontján megsérült.

Az Attila Klub vezetősége tegnar 
a miskolci városházán Hodobay pol
gármester elnöklete mellett ülésl 
tartott. Semmi különös határozai 
nem született, mindössze az, hogy 
a klub jdmöndotta, hogy a hónap 
végére összehívatja az Attila köz
gyűlését, mert tarthatatlannak tart
ja a mai, vezetőség nélküli állapotot

A Nemzeti játékosai a hó végéig 
szabadságot kaptak.

A* északi BT szombaton este va
csora keretében ünnepli Chemez 
Jenöt bírói működésének 25. éves 
jubileuma alkalmából. Vasárnap pe
dig közgyűlését tartja az északi BT.

A Sabaria útra készülő játékosai, 
névszerint Vermes, Kovács I., Iglódy 
és Sárközi tegnap délután edzésre 
voltak hivatalosak, de a pálya rossz 
állapota miatt az edzés elmaradt. 
Helyette a négy játékos má megy 
ki a pályára.
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A legerősebb német 
kerület válogatottjai ellen 
játszanak ma a Csikók

A Ferencváros újra német földön mér
kőzik, míg a Szeged FC, Kispest és 
Budai »11« Olaszországban a Divisione 
NazionaleB) csoportjának három jóké
pességű csapatával veszi fel a harcot
A Somogy vidéki ellenfele®1 
kap ma Görögországban

Az előző évektől eltérően, ezúttal 
Vízkereszt napját is jobban kihasz
nálják csapataink. A mai ünnepna
pon ugyanis szintén hat útimérkő- 
zé3 kerül sorra s a hat között még 
válogatott találkozót is találunk. 
Ötnapos pihenő után ma újra 
mérkőznek a Csikók. Ezúttal

Stuttgartban
állnak ki, mégpedig a legerősebb 
német kerület, a délnémet kerület 
válogatottjai ellen. A délnémetek
kel a tavalynyári 3 :l-es veresé
günk nyomán még van némi el
számolni valónk s ezt ma a Csi
kóknak kell elintézniük. Tavaly a 
tavaszi szezon végén ugyanis pro- 
fiválogatottjaink Münchenben 3:1 
arányban vereséget szenvedtek s 
ezt a vereséget kell a Csikóknak 
ma helyrehozniok. A délnémetek 
csapatából ezúttal hiányoznak a 
müncheniek, de így is találunk 
olyan játékost a csapatban, aki 
a müncheni vagy a budapesti 
7 :l-es mérkőzésen szerepelt. Hogy 
mást ne említsünk, újra játszik a 
kapus Iiress, meg a jobbhátvéd 
Schtítz. De a többiek is mind 
„márkás” játékosok. A Csikók te
hát ma is számottevő ellenfelet 
kapnak s ismét szükségük lesz 
azokra az erényekre, amelyeket 
már egynéhányszor bemutattak s 
amelyeket már többször megcso
dáltunk itthon s amelyeknek elis
meréssel adóztak külföldön is.

A Csikó-csapat egyébként _ ma 
játszik utoljára teljes csapatával. 
E mérkőzés után a III. kerület és 
a Sabaria játékosai megválnak a 
gárdától, amely vasárnap Mann- 
heimben így a Hungária _ játéko
saival kiegészítve vonul fel.

A  mai mérkőzést a két csapat 
egyébként a következő összeállítás
ban vívja:

CSIKÓK: Háda Ferencváros —  
Wemer, Bíró III. kér. FC —  
Remmer, Moóré Bocskai, Magyar
III. kér. —• Markos Bocskai, Ko
vács II. Sabaria, Teleki Bocskai, 
Titkos, Híres Hungária.

DÉLNÉMETORSZÁG: Kress
Rothweiss Frankfurt —  Schütz 
Eintracht Frankfurt, Burckhardt 
Germania Brötzingen —  GrámMch 
Eintracht, Tiefel Union Nieder- 
rad, Blum V fB  Stuttgart — Lan- 
genbein V fR  Mannheim, Koch 
V fB  Stuttgart, Rutz Rothweiss, 
Rühr Schweinfurt, Lindner Nie- 
derrad.

Az összeállítás elárulja a csa
pat erejét, mert mint abból kide- 
•ül, több országos válogatott is 
helyet kapott benne.

Mint már megírtuk, a német 
'sapat védelme és fedezetsora 
ugyanaz, amely olyan jól bevált 
Sszaknémetország ellen. A csa
társorral ellenben ma kísérletez
lek. .

A mérkőzés egyébként a stutt
garti degerlochi pályán kerül sor

ra.
A Csikók mellett ma is Német

országban játszik a Ferencváros. 
A zöld-fehérek ugyanúgy, mint a 
Csikók, ma víviák utolsóelőtti mér
gesü k et. Ezúttal

Fulda-ban,
; amely Düsseldorfhoz hasonlóan 

szintén a nyuga*németországi ke
rülethez tartozik —  ellenfelük a

Saját tudósítónktól —

jóképességű Borussia FC 04 csa
pata. Fulda lakossága mindössze
26.000 főnyi. A Ferencváros, ha 
komolyan veszi a mérkőzést, nem 
kaphat ki. A fuldai meccs egyéb
ként is amolyan baráti mérkőzés
nek számít, hiszen a fuldaiak már 
a meccs lekötésekor kikötötték 
azt, hogy kedden este (tegnap) a 
Ferencváros teljes gárdájának el 
kell jönnie a „karácsonyi búcsú- 
estre".

Legtöbb csapatunk
Olaszországban

játszik ma. Egyszerre három is s
a legérdekesebbe az, hogy 
mind a háromnak ellenfele 
egy bajnokságért küzd, a Di
visione Nazionale B) csoport

jának a bajnokságáért.
A legerősebb ellenfél a háromuk 
közül leggyengébb magyar csapat
nak, a Szeged FC-nek jutott. A
II. ligabeliek a bajnokság élén álló

Padovávai
viaskodnak ma. Remélhetőleg több 
sikerrel, mint Leecoban. A szintén 
élcsoporthoz tartozó

bergamoi Atalanta
Kispest csapatának jutott. A de
rekasan küzdő kispestieket nem 
féltjük annyira, mint a szegedie
ket. A Kispest játékosait fűti az 
a vágy, hogy

veretlenül térjenek haza 
túrájukról,

amelyen eddig már nem kevesebb, 
mint öt győzelmet arattak. A var
gabetűt járó Budai „ l l ” -nek az 
ellenfele is a Divisione Nazionale 
B) csoportjából kerül ki ma. Ez 
az ellenfél a

Vigevanesi.

Ez az egyesület azonban a 10. he
lyen tanyáz, tehát a 18 létszámos 
bajnokságban középcsapatnak szá
mít. A budaiaknak alkalmuk nyí
lik a nimesi vereség kijavítására. 
Bár náluk azt is figyelembe kell 
venni, hogy példátlanul sokat utaz
nak. Ezúttal is érezhetik majd 
még az út fáradalmait, hiszen 
Franciaországból jönnek és fran
cia földre éppen Olaszországból 
mentek s a mai mérkőzés után 
olasz földről ismét francia földre 
mennek vissza.

A felsorolt túrázó csapatainktól 
távol, görög földön folytathatja 
sikereit a Somogy. A szenzációs 
bemutatkozó, a kaposváriak három 
pompás győzelme nagyon jó 
ajánlólevél. Ma is szaporíthatják 
sikereiket, amennyiben ezúttal

Patrasban,
az ottani válogatott ellen játsza
nak. A vidéki Somogy tehát Gö
rögországban vidéki ellenfél ellen 
küzd. A patrasi válogatott nem 
ismeretlen előttünk, 1929-ben, 
má-jus 7-én az amatőr FTC járt 
ott és 9:1 arányban szenzációs 
győzelmet aratott.

A Somogy jobb benyomást 
keltett Görögországban, 
mint a bécsi Wacker
Athéni lap vélemények

Az athéni m. kir. követ helyett 
Kail követségi titkár az alábbi sajtó
szemelvényeket volt szíves eljuttatni 
hozzánk a Somogy december 31-iki 
és január 1-ei mérkőzéseivel kap
csolatban :

ATHLITIKOSz TYPOSz
A magyar Somogy a megerősített 

Apollón ellen 5:3-re győzött. A kö
zönség olyan élénk tapssal tüntette 
ki a magyar csapatot, hogy a teg
nap érkezett török csapat játékosai, 
akik a mérkőzést végignézték, 
eleinte a Somogyot nézték Apollon- 
nak. Ez annál érthetőbb volt, mert 
az Ápol lont gyakori hibáiért kigú
nyolta a közönség. A Somogy stílu
sos és erélyes játékot mutatott be, 
játékosai közül kiváló Szemző ka
pus. Yakube center, Pető balössze
kötő és Kalabos (Galambos) jobb
szélső. A magyar csapat techniká
ban és stílusban messze felülmúlta 
az ittjárt bécsi Wackert, amelyet 
egy jól összeállított görög csapat ta
lán meg is verhet. Az Apollón sze
replése sajnálatos volt, szerencse, 
hogy a Somogy különben is igen jó  
csapat s így a nézők aszerint bírál
ták el a honi csapat teljesítményét. 
Ezzel a győzelmével a Somogy meg
erősítette a jó véleményeket, ame
lyeket már első győzelme után alkot
tunk csütörtökön, amikor az Atro- 
mitos—Gudi kombináltat 5:0-ra ver
ték könnyed játékkal

POLITIA
(Az első mérkőzésről írja:) A So

mogy csupa kitűnő játékosból áll, 
közte néhány válogatott. Megállapít
ható már ebből a játékukból is, hogy 
fölényesebb tudást képvisel, mint a 
görög csapatok. A komb'.iáltnak 
mindössze két valamirevaló helyzete 
volt, de ezeket sem tudta kihasz
nálni.

ELEPIITERON VIMA
A Somogy első mérkőzése a Pana- 

theneikosz-pályán folyt le Aszproje- 
rakasz bíró vezetése mellett. Az őt 
gól nem feiezi ki a vendégek fölé
nyét, mert a magyarok egészen 
könnyedén vették a játékot. Első 
góljukat 40 méterről rúgták, a többi 
is pompás akciókból esett, az egyik 
11-esbői Sokat tanulhatunk a ma- 
gyaroKtcl

Az ATHLITIKOSz TYPOSz csa- 
patösszcállítást is hoz. Megfejtés 
végett a somogy-ak összeállítását át. 
adjuk a nyájas olvasóknak:

Szemo — Bontás, Danga — Engri, 
Pite, Gerfi — Kalabos, Gheresi, 
Yakube, Tsizi, Gounoghy.

Fischer. Mán az MLSz nemzetközi
bi..ttságának elnöke, tegnap hajóra
ült Amerikában: hazafelé tart.

V BLASz-ban felmelegitik a 
BSv Sí UT—Wciss-ügyet. Pozsonyból
metrér1-?ztek a bírójelentések, mely
szerT' Weiss bajnoki meccset is ját
szott ■ Makkabea-ban.

Ner ött meg a várt algíri meccs
lekötő levél s így alighanem elma
rad a BSE tervbevett túrája.

Takács József
Mannheim után hazajött,
b e szé l a z  ú tró l, a  v e sz te it m é rkő zé srő l, 
m e f egy k ic s it  ö nm ag áró l is , a  jö vő jé rő l 
s a r ró l, hogy
a z  A «  ó ta x i p ro S ia laku la to t sze rv e z  és
je le n tk e z ik  a  L igában .

— Saját tudósítónktól —

Kohuték körúti üzletében nem 
olyan élénk a délelőtti kaszinózás, 
mint a futball szezonja alatt. A 
csapatok téli kalandozásaikat jár
ják, így a „tagok” , akik a Ferenc
város, Hungária és Újpest játéko
sai közül kerülnek ki, többnyire 
távol vannak. Akad azért látogató. 
Itt találjuk Kovács Fuxit, nagy 
nyugalommal érkezik Óbecsei, a 
Fradi .nyugalomba vonult halija, 
meg egy-két szurkoló is akad min
dig, aki beleszól a beszédbe.

A helyzet az, hogy a Ferencvá
ros túraeredményeivel senki sincs 
megelégedve a Koftwí-kaszinóban. 
Kovács Fuxinak egészen különvéle
ménye van ezen a téren is, mint 
mindenben, óbecsei szokott fleg
májával szól rá:

—  Nem érti azt maga, apáin! 
Nem olyan egyszerű az!

—  Nem bizony —  pattog az 
egyik — , a gyenge meccseken ját
szik a kis Taki, Düsseldorfban 
azonban, ahol mégis csak kell ját
szani, nem áll ki.

Valami gúnyosat akarnak neki 
mondani, mert igen nagy lélegzetet 
vesz az egyik, de nyílik az ajtó s

Takács II. lép be rajta.
—  Hát te itthon vagy? Nem ját

szottál Düsseldorfban ?
—  Szép fradisták vagytok! 

Még azt sem olvassátok el a Nem
zeti Sportból, ami a Fradira vonat
kozik! Benne volt világosan, hogy 
csak a karácsonyi mérkőzésekre 
utazom el, mert nincs több szabad
sagom.

—  Szóval Mannheimből haza
jöttél. Hát mi volt azon a mécs
esén?

—  Bizony kikantunk. Pedig nem 
volt annyival erősebb az a mann- 
heimi csapat, mint a saarbrückeni, 
hogy ennyire más eredmény szület
hessen. Dehát

mi játszottunk, játszottunk, 
csúszkáltunk, bukdácsoltunk, 
a németek pedig dolgoztak.

Belőttük a vezető gólt s azt hittük, 
a többi maid magától jön. Mire 
meg a kapott gólok után észbe kap
tunk, már a németek olyan kemé
nyen állottak a lábukon, hogy nem 
bírtunk velük. Küzdöttek, mint az 
oroszlánok, mi meg nem tudtunk 
ellenük olyan technikás játékot ját
szani. mint Saarbrückenben. Mann- 
heimben már mi is esinre mentünk, 
ebben pedig alulmaradtunk. Aztán 
Turay sem. Lázár sem játszott. 
Pedig azon a meccsen Turay kellett 
volna!

—■ Persze —  szól Fuxi — , a 
Táncos, Takács, Szedlacsik szár
nyat szétspriccelte a németek vé
delme.

!— No, azért nem egészen —  til
takozik a gólrekorder —, hiszen a 
németek nem voltak durvák. O ak 
a mostanában divatos erős futballt 
játszották.

Mi magunk vertük meg ma
gunkat.

Későn jöttünk rá, hogy küzdeni is 
kellene.

—- A küzdelem neked sem ke
nyered, úgy-e Jóska!?

—- Nőm mondanám így Nem ta. 
gadom, hogy ez a modern, inkább 
küzdő futball, nekem bizony nem 
igazi öröm többé. Egyre kevesebb 
a mai futballban a játék s több a 
testi munka. E!vé«z a stílus a sok 
esinben és rohanásban. Hát ez 
csakugyan nem kenyerem, azért 
távolodom én el egyre jobban a fut- 
bahtól. Nem a testi épségemet fél
tem, hiszen a stílusos korszakban 
tört el a lábam, de mikor futball 
címén egészen mást csináln-k ami 
kor néha a verekedés határán jár 
a futball, azt nem bírom. Addig 
szép és élvezetes a játékosra a já
ték, amíg az a kérdés, hogy ki tud 
jobban játszani. Nem pediv az, 
hogy ki az erősebb, nagyobb fizi
kumú!

—  Akárhogyan van ie a dolo'’ 
azért Mannheimben esek nem lé!' 
volna szao<»f. kikapni a csapatnak'

•—  Ez igaz. Sok góllal győzhet.

tünk volna, ha igazi futballt ját
szunk.

—- Meg ha nem féltitek a lába
tokat, térdeteket —  dörmög Ko
vács Fuxi.

Kissé elmereng a társaság Ta
kács Jóska fejtegetésén, majd 
újra megindul a szó.

—  Mi van Bukovaival? Miért
nem játszik?

—  Játszott két mérkőzésen! Bel- 
grádban és Lugánóban.

—  Hány percig? — rosszmájús- 
kodik valaki.

—  Mindkét helyen egy-egy ne
gyedórát! Úgy tudom, Belgrádiban 
megdagadt a térde.

—- Hát Berkessy
—  Mannheimben is játszott. 

Még hozzá jól. De hagyjuk a játé
kosokat, nem szeretek társaimról 
beszélni, mikor távol vannak.

És hiába kíváncsi az ember arra, 
hogy Bukovai miért nem tud rend
be jönni, Jóska nem hajlandó erről 
a kérdésről beszélni. Valahogy át
csúszik arra, hogy sok a dolga mos
tanában az Autótaxinál, ahol állás
ban van.

—  Most mindenütt kevés a mun
ka, nálatok miért több, mint ez
előtt?

—  Most sportdolgokkal is fog
lalkozunk odabent.

Az Autótaxi ugyanis be 
akarja nevezni csapatát a II. 

liga bajnokságába.
Afféle reklámosapatot akar szer
vezni és szerepeltetni. Most szer
vezi a játékosgárdát.

— Te jó Isten — ijedezik az 
egyik gyengébb szívű Fradié ta —,

majd neked is ott kell játsza
nod.

Már ismerjük ezt a figurát!
— Ezt nem merném mondani —

szól komoran Jóska. — Én már 
maradok a rég* helyemen s nem kö
vetelik meg tőlem, legalább is nem 
hiszem, hogy otthagyjam a Fradit 
De meg mennyi még az én időm? 
óreg vagyok én Most jó-
csontú. erős legények kellenek a 
futballra *

Kissé elmereng s mintha valami 
fájó árny szaladna át az arcán.

—  Te már csak a szoknya mellé 
leszel jó — tréfálkozik valaki — 
Úgyis folyton halljuk, hogy nősülsz 
mát

—  Még nem . . .  majd csak a sze
zon után. Akkorra tervezem az el
jegyzést S ha a futba’lnak már 
úgysem kellek, talán arra még jó 
leszek. .

Hamisan npvet. A kis társaság 
szótlanul mereng s bizonyos, hogy 
mindenkinek a lelki szeme előtt 
régi :dők nagy diadalai, forró per
cek izgalmai elevenednek m eg. . .

Terv az országos ifisági 
bajnokság kiépítésére
— Saját tudósítónktól

Az MLSz ifjúsági bizottsága teg
napi ülésén tárgyalta az országos 
ifjúsági bajnokság kiépítésének a 
kérdését. A javaslat szerint az ed
digi ifjúsági bajnokság mellett ifjú
sági díj és junior bajnokság is lenne. 
Az első kettőben 19 év lenne a kor
határ, míg a junior bajnokságban
14—16 évesek játszanának. Vidéken 
21 évre tervezik a korhatárt. Az if
júsági bajnokságban középiskolai 
csapatok, leventealakulatok is részt- 
vehetnének. továbbá olyan új egye
sületek is, amelyek most alakultak 
és még nem rendelkeznek jóváha 
gyott alapszabállyal. \z országot 
ifjúsági futliallsportot nagy mérték, 
ben fejlesztő javaslat az MLSz ta
nácsa elé kerül.

Készítik a tavaszi sorsolásokat a 
BLASz-ban. Sorsolni már ősszel sor
soltak, most csak rendezik és átgyar- 
•ják a Pstákát, hogy legközelebb- a 
hivatalos lapban helyt adjanak .szá
mukra. v
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, Jecefa#
—  Még elmehe

tek. Bár nekem nem 
kell túrára menni, 
úgy is fülembe- 
jut minden pletyka.

—  No halljuk!
— Csak annyit 

árulhatok el, hogy 
a lila-fehér fedezet,

akit kölcsönképen vittek el túrára, 
mikor hétfőn este hazaérkezett, 
letérdelt a pályaudvar egyik sar
kában és úgy esküdött meg, hogy 
soha többé nem megy el kölcsön- 
játckosként túrára.

-r- Olyan rossz dolga volt?
—  Dehogy.
—- Hát akkor miért volt úgy

elkeseredve?
— Mert egy pohár sört se > ha

tott meg, bár egy „érték-em bei" 
látta el a menezseri tisztségei 
ezen a túrán.

—  Talán éppen a zért . . .
__ Az is édes volt, amikor a

Vác FC-től átvett fürgelábú kis 
jobbszélső pénteken este átvette 
illetményeit, mert hasa akart 
utazni. Közben elhatározta, hogy 
csak reggel megy, mert ezzel a 
vonattal is ugyanakkor érkezik 
Budapestre. Mikor az alelnök- 
mcnezser meglátta öt a közös 
reggelinél, nyomban egy húzást 
eszközölt noteszéban, mire meg
szólalt egy játékos: „No Mojse,
neked is levonják legközelebb a 
reggeli árát, amit tegnap este 
már felvettél.”

—  Kérem, a mai világban a 
legszigorúbb takarékoskodás van 
helyén.

—  Hiszen én nem azért mond
tam, de akkor a lapok miért nem 
takarékoskodnak a halottakkal?

—  Hát ez meg már mit je 
lent?

—  Egyik távirati ügynökségünk 
híradása nyomán bejárta napi
lapjaink hírrovatát az a közle
mény, hogy Amerikában mit tu
dom én hány száz ember halt 
bele az elmúlt év során a f  utball
ban szenvedett sérülések folytán.

—  Hja persze . . .
—  Elfelejtették hozzátenni,

hogy a futball alatt a nálunk nem 
is kultivált rugbyt kell érteni, 
mert Amerikában soccernek hív
ják a mi futbaüunkat. A cél azon
ban mindig ugyanaz: befeketí
teni ahogyan csak lehet ezt a re 
mek sportot.

—  Azért van annyi irigye, mert 
olyan nagy. De mi lesz a tavaszi 
műsorral ?

—  A válogatott terminusokkal 
is bajok vannak, a klubok sem 
tudják, hogy mihez kezdjenek 
husvétkor meg pünkösdkor. 
Az adók miatt ki akarnak 
menni külföldre. Borzasztó len
ne ez, Szerkesztő úr, a két 
nagy ünnepen nem lenne futball 
Budapesten. Van azonban szeren
csére egy másik terv is. Eszerint 
valamelyik nagy bécsi és prágai 
csapatot meghívnák két nagy egy
letünk együttese mellé Budapestre, 
a harmadik nagy egylet pedig 
elküldeni külföldre csapatát.

—  Ilyen jóban van a három 
nagy egylet ?

—  No nem egészen. Az Üllöi-út 
éppen most mondta fel a Hun- 
gária-útnak és a Megyeri-útnak 
a pályamegállapodást, persze a 
felmondás csak 1933. január l.-re 
szól,

—  És most mi lesz?
—  A másik két „út”  úgy tesz, 

mintha nyűgöd,tan tudomásul ven
né a felmondást, ez ugyanis, ami 
leginkább meglepné az első 
„ út” -at.

— Csak nem fognak össze
veszni most a legnagyobb szük
ség idején?

—  Egyelőre a hungária úti és 
a megyeri úti front szilárd. Ked
den egy csikó-hármas edzette ma
gát a törzskávéház karambol asz
talánál. Tessék elképzelni: Maros, 
Fodor és Langfelder, mint ka
rambol-csikó!

—  Ez felemelő látvány lehe
tett valóban. Másutt mi az új
ság?

— A kiváló hosszútáv futó, a 
hosszúlábú vidéki atléta, aki már 
többször volt helyezve bajnoki 
5000 és 10.000 méteren, meg a 
mezőn is, leven,te egylet tagja. A 
MASz pedig olyan szabályt ho■

zott, hogy a leventeegyletek 
tagjai azonnal átigazolhatok. No
sza meg is indult már a, nemes 
verseny az MTK, a BBTE és az 
UTE között. Egyelőre a kék
fehérek esélyei a legnagyobbak. 

— Hát a jégen mi hír?
■— A jéghokkizóknak régen volt 

ilyen szerencsétlen Szilveszter-est
jük. Büszkén utasították vissza 
minden meghívást, hiszen Kry- 
nica fogadta — volna. őket. keb
lére. De ja j! Jött Miskolcon a 
gonosz sürgöny és vissza kellett 
fordulni. Se Krynica, se Szilvesz
ter! Mondták is a BKE-ben azok, 
akik szeretik hallgatni a cifra be
mondásokat: „H ej, de szeretnék
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most Miskolcon lenni! Miket 
mondhat a Bethlen P ista?!”

-— Kérem-kérem  . . .
—  Akkor már csak egy kis ap

róságot mondok el. Hétfőn este 
a jégen megígérte valaki egy 
kislánynak, hogy autón hazaviszi. 
Zárás után tényleg ki ̂  is vitte a 
kislányt a bejárat elé és beültette 
az ott álló autók egyikébe. Vilá
goszöld kocsi, kétüléses. Ezután 
hirtelen pillanatnyi türelmet kért, 
mert hogy —  mondd — benn
felejtett valamit a ruhatárban. A 
kislány türelmesen ült az autó
ban és várt. Mit is tehetett volna 
egyebet? Nemde1 A lovagja azon
ban nem jött. Ellenben jött az 
autó tulajdonosa, jött a műkor
csolyázó Európabajnok páros férfi  
tagja, jött Szalai Sándor. Tabló! 
A történeti hűség kedvéért le 
kell szegeznem, hogy a kislány 
mégis gyalog ment haza.

— A hazamenésről jut eszünk
be . . .

—  Kérem, már itt se vagyok.

kell más határnapot keresni, eset
leg a május 26. i Űrnapját, és 
akkor elhárulna az az akadály, 
amely a május 8.-i megoldás elé 
tornyosodik.

Egyelőre tehát e témák körül 
folynak a tárgyalások, ha azon

ban komolyan kétségessé válnék 
az osztrákok és az olaszok jöve
tele, akkor az MLSz kénytelen 
lesz máshol keresni ellenfelet, 
hogy Budapest ne_ maradj on  ̂a 
tavasz folyamán válogatott mér
kőzés nélkül.

Hat mérkőzésből áll a 111. kar* 
FC, Sabaría és Bocskai kom
binált csapatának tárája
I Tárgyalnak még egy hetedik -  pár's! — 

m érkőzésről is  -  A három cs pat egy má
s ik  kombinált csapata január 17-én D ez- 
d ib an  játsz ik  Jím m y Bogara csapata, a  
DSC e'len

■ — Saját tudósítónktól —

Veszélyben a tavaszi 
válogatott műsor
Az osztrák mérkőzés még min
dig bizonytalan, de nem biztos 
az olasz—magyar sem, mert az
olaszok csak nekünk tejesen 
alkalmatlan napokon hajlandók 
eljönni

Miután a PLASz eltemette a 
szépen hangzó Kék Csillagok elne
vezést, a közös túrára szervezke
dett három klub, a III. kér. FC, 
Sabaria és Bocskai, úgy indul tú- 

| rára, mint „III. kér. FC és Sa- 
I baria kombinált” . A csapatot 
I azért két Bocskai-játékos is meg- 
i erősíti, a név azonban hivatalosan 
I a fenti lesz.

A túra műsora csak kedden 
délben vált véglegessé, miután a 
túrát szervező Woggenhuber Fe
renc megerősítő távirata megér
kezett. Eszerint tehát a kombi
nált csapat túra-naptára a követ
kező :

Saját tudósítónktól
Az elmúlt esztendő szorgos fel

építő munkájának, rengeteg tár
gyalásnak, levelezésnek eredmé
nyeként alakult ki nemrég az 
MLSz ezévi válogatott műsora, 
amit már közöltünk lapunk ha
sábjain. Ennek a műsornak ta
vaszi felében a magyar— osztrák 
és a magyar— olasz Európa Kupa- 
mérkőzés volt a két főpillér, mert 
ezeknek a mérkőzéseknek színhe
lye Budapest és az MLSz egész 
költségvetése ennek a két mérkő
zésnek bevételén áll, vagy bukik.

A magyar-osztrák mérkőzés kö
rül az őszi budapesti találkozás 
emlékezetes utóhangjai meglehe
tősen feszült helyzetet teremtet
tek a magyar és az osztrák szö
vetség között. Az osztrákok már 
korábban kezdtek olyan húrokat 
pengetni, hogy tavasszal nem 
küldhetnek csapatot Budapestre, 
és amint még decemberben meg
írtuk, az ÖFB elnöksége a követ
kező határozatot hozta:

közli az MLSz elnökségével, 
hogy véleménye szerint a ta
vaszi budapesti mérkőzés már 
nem tartozik abba a megálla
podásba, amely szerint ősz
tavaszi beosztással mindig 
ugyanabban a fővárosban ke
rül lebonyolításra a magyar— 
osztrák válogatott mérkőzés. 
Ha az MLSz nem osztja ezt a 
felfogást, akkor az ÖFB döntő
bíró elé óhajtja terjeszteni ezt 
a vitás kérdést, természetesen 
alávetve magát a hozandó ha
tározatnak, akárhogyan szól
jon is az.
Bécsi tudósítónk híradása sze

rint január 1. után közli ezt a 
határozatát az ÖFB az MLSz el
nökségével. A helyzet azonban je 
lenleg az, hogy az MLSz még nem 
kapott semmiféle levelet az osz
trákoktól, az április 17,-ére ki 
tűzött mérkőzés sorsa tehát tel
jesen bizonytalan. Az MLSz 
ugyan biztos a dolgában és előre
láthatólag bele fog  menni a dön
tőbíráskodásba, hiszen

az osztrákok aktaszerűen be
igazolható módon tartoznak 
még ezzel a budapesti re- 

vánssal,
tudjuk azonban, hogy mihelyt 
nemzetközi fórum elé kerül egy 
vitás ügy, sohasem lehet biztos 
annak kimenetele.

Ha a magyar— osztrák mérkőzés 
bonyodalma elsősorban az osztrák 
szövetségnek ősz óta bekövetke
zett barátságtalan viselkedésére 
vezethető vissza, a magyar— olasz 
mérkőzésnél egészen ellentétes a 
helyzet. Az olasz szövetséggel a 
lehető legbarátságosabb viszony
ban vagyunk, a tavaszi terminus 
megkeresése azonban más aka
dályokba ütközik.

Az olaszok legutolsó levelük
ben közölték, hogy május 
22-ike nekik nem alkalmas és 
felajánlották május 8-át, 

vagy 15-ét.
A magyar válasz újra nyoma

tékosan kérte a május 22. elfoga
dását. Május 8.-ával ugyanis az 
a szituáció, hogy május 5.-e Ál
dozó csütörtök és erre a napra 
tűzte ki a szövetség a Magyar 
Kupa döntőjét. Minthogy a dön
tőben előreláthatólag olyan játé-j 
kosok is fognak szerepelni, akik
nek játékára a szövetségi kapi
tány is igényt tart az olaszok 
ellen, a meglevő két napos idő
köz lehetetlenné teszi az M LSz 
számára a május 8.-i terminus 
elfogadását. De egyébként is a 
szabályok előírják a kupadöntő 
napja után következő vasárnap 
szabadontartását a döntetlen ese
tén szükségessé váló újrajátszás 
céljaira. j

Május 15., 16,-ára esik az idén 
Pünkösd, ami a hagyományok 
szerint az egyleteké, az _ MLSz 
tehát ezért nem fogadhatja el az 
olaszok által felajánlott másik 
terminust. í

Megírta azonban az MLSz az 
olaszoknak, hogy j

ha belemennek abba, hogy j 
Pünkösd vasárnapján leját- 
szák a Magyarország— Olasz- S 
ország Európa Kupa mérkő
zést, hétfőjén pedig esetleg j 
Róma— Budapest, vagy más j 
név alatt hajlandók itt ma- ! 
radni és mérkőzni, akkor az 
MLSz kész a pünkösdi ter

minus elfogadására.
Ebben az esetben ugyanis a hét
fői mérkőzés jövedelméből lehetne 
kártalanítani az egyleteket.

Végső esetben május 29.-ét 
ajánlotta fel az MLSz elnöksége 
az olaszoknak.

Az olaszoktól eddig még nem 
jött válasz, Rosenberg dr. és 
Fodor dr. azonban folytattak tár
gyalásokat az olasz vezetőkkel a 
torinói válogatott mérkőzés alkal
mából. Ezek a tárgyalások nem 
végződtek pozitív eredményekkel, 
sőt az olaszok részéről az az óhaj 
nyilvánult meg, hogy miután má
jusban nem tudnak megfelelő ha
tárnapot találni,

a magyar szövetség menjen
bele a mérkőzés őszre való 

halasztásába.
Ez a halasztás pedig sem 

sportbeli, sem gazdasági tekintet
ben nem volna ránk nézve elő
nyös. Már most azon törik a fe
jüket az MLSz illetékes tényezői, 
hogy mégis hogyan lehetne sza
baddá tenni megfelelő terminust 
az olaszok számára, önkéntelenül 
is az a megoldás kínálkozik, hogy 
a Magyar Kupa döntője számára

Január 9.
Január 10. 
Január 17. 
Január 23. 
Január 2b-. 
Január 26.

Nantes.
Lorient.
Rennes.
Nimes.
Marseille.
Nizza.

A rennes-i és a nimes-i mérkő
zés közé esetleg beszúrnak még 
egy párisi meccset is, ebben az 
irányban azonban még tárgyalá
sok folynak.

A túra felépítése kedvezőnek 
látszik, mert a gyengébb ellen
feleken előbb esnek túl a kombi- 
ná’tak, hátrányos viszont az, hogy 
az utolsó mérkőzések túlközel van
nak egymáshoz. És még hozzá a 
két utolsó ellenfél, a marseille-i 
Olympique és a nizzai OGC a két 
legkeményebb dió az összes ellen 
felek közül.

A túracsapat összeállítása körül 
ádáz harc folyt és ezzel kapcso
latban Komor Ödön, a III. kér 
FC igazgatója a következő nyi
latkozat közlésére kért fel ben
nünket :

—  Herezőg Edvin támadására 
nem óhajtok reflektálni. Elisme
rem, hogy Herczog nagyon ügyes 
ember, de azért Stuttgartból még
is csak nehezebb intézkedni, mint 
itt a helyszínén. Furcsának tar
tom Herczog fenyegetését, amit 
azonban sem én, sem klubom 
nem vesz komolyan.

—  Megállapodásunk egyébként 
úgy szólt, hogy minden közös tú-

\ránkra mindig azt a 11-et visz- 
szük el, amely akkor a legjobb. 
Engem a túracsapat kijelölésénél 
csupán ez a szempont vezérelt. 
Ezért hagytam ki pl. Dömötört, 
aki pedig még nem is volt az 
idén túrán és elismerten jó játé
kos. Minthogy azonban Belkó 
olyan, nagyszerűen szerepelt a 
Csikók túráján, öt tettem be bal 
szélsőnek.

J —  A baj ott volt, hogy a Sa
baria vezetősége nem velem ke
reste az összeköttetést, hanem 
Kölnbe telefonált Herczognak. 
Most már azonban rendben van 

I minden, nehéz volt nyélbeűtni, de 
szent a béke a három klub kö
zött.

Ez a fő !
{ Ami pedig a csapatösszeállítást 
illeti, ez a következő:

Vermes Sabaria —  Kovács Sá
bám , Biró III. kér. FC — Be- 
retvis III. kér. FC. Lutz III. 
kér. FC. Magyar III. kér. FC 
Fenyvesi III. kér. FC, Teleki 
Bocskai, Zilahy III. kér FC. 
Lengyel III. kér. FC, Belkó Sa
baria.

I Tartalék a Sabaria Sárközije és 
Ormos a Bocskaiból..

A felsorolt játékosok közü 
Vermes, Kovács és Sárközi csü
törtökön Győrben, Magyar, Biró, 
Belkó, Teleki pénteken hajnalban 
Stuttgartban csatlakozik a kombi- 
nálthoz, amely Komor Ödön veze
tése alatt csütörtökön reggel fél 
8-kor indul el a Keleti pályaud 
varról.

Már amikor kezdtek ̂  tárgyalni 
a három egylet túrájáról, a kiala
kulófélben levő kirándulás egyik 
sarkpontja volt a január 17,-i 
drezdai mérkőzés a DSC, Hogan 
Jimmy klubja ellen. A kombinált 
csapat túrájának vezetői érezték, 
hogy már csak a kedves Jimmy 
bácsira való tekintettel sem 
mondhatják le ezt a mérkőzést és 
ezért úgy határoztak, hogy ja
nuár 17.-re elküldik Drezdába 
másik kombinált csapatukat, 
amely játékerő dolgában alig ál! 
az eleő garnitúra mögött.

A Drezdában kiálló csapat ősa- 
szeállítása előreláthatólag a kö
vetkező lesz: Budai Bocskai —
Werner III. kér. FC, Remmer 
Bocskai —  M átéffy  Bocskai, 
Móré Bocskai, Vámos Sabaria —  
Markos Bocskai, Vincze Bocskai, 
Kovács II. Sabaria. Héjas III. 
kér. FC, Dömötör III. kér. FC. 
Ezt a csapatot Herczog vagy 
Káldy vezeti Drezdába. Taián ad
dig még sikerül egy-két mérkő
zéssel kibővíteni a második számú 
kombinált csapat túratervét.

Hosszá szőnél után Nyugat 
válogaloll csapata tavasszal 
ismét szerepel -  még pedig 

többször is
—  Saját tudósítónktól —*

A vidékj alszövetségek válogatott 
csapatai, ha sokszor nem is, de éven- 
kint legalább kétszer-háromszor min
dig szerepelnek. Kivétel a nyugati 
alszövetség csapata. A legerősebbnek 
tartott kerület legjobb tizenegye 
utoljára 1927-ben állott szemben ma
gyar ellenféllel (október 9-én a 
Dréhr-serleg döntőjében 3:2 arány
ban vereséget szenvedett Budapest 
amatőr válogatottjaitól), azóta Nyu
gat válogatott csapata mindössze két 
nemzetközi mérkőzést játszott. Mind
kettőt 1930-ban Alsóausztria váloga
tottjaival szemben.

Éppen ezért érdeklődésre tarthat 
számot az a hírünk, hogy Nyugat- 
magyarország válogatott csapata * 
tavasz folyamán többízben pályára 
lép majd. Az alszövetség vezetősége 
több irányban áll tárgyalásban. A 
bevezető mérkőzésen Délnyugat vá
logatottjai e’ len állnak majd kj Nyu
gat fiai, utána pedig a tervek sze
rint Nyugat— Bécsi amatőr váloga
tott mérkőzésre kerül sor Győrött.

A vezetőség jugoszláviai túra 
ügyében is tárgyal. Az út állomása 
Belgrád, Szabadka és Újvidék lenne.

Előny a hazai pálya. A Gubacsi
díjban résztvevő két proficsapat 
(Bak TK, Etc FCj és a II. osztályú 
EMTK azt az előnyt adta a CsTK- 
nak, hogy minden mérkőzését otthon, 
Csepelen játszhassa le. Az egyesüle
teket leginkább az vezethette ehhez 
az elhatározásukhoz, hogy a CsTK- 
nak amatőrviszonylatban köztudo
másúan hatalmas szurkolótábora, 
van. De most nagyon megijedtek 
már a gáláns „nagy”-ok, mert az a 
hír terjed< el, hogy a jóképességü 
csepeli csapat (jelenleg a csoportjá
ban az első helyen áll) igen erősen 
készül a díjra. Bekövetkezhet tehát 
a meglepetés, hogy az előnyben ré
szesített klub hálából — megnyeri a 
díjat.

• Vigyázzon családjára s tartson 
otthon 40 filléres Pilavin-tablettát, 
mert a Pilavinnak tengersós és fe
nyőin atos gőze a beléíégzésre pótol
hatatlan.

A BT középmagyarországi alosz
tálya mn délután tartja rendes köz
gyűlését hivatalos helyiségében.
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nemcsak ábécét jelent Spanyolor
szágban, hanem, neve egy nagy 
madridi képes újságnak is, amely 
karácsony utáni számának eső ol
dalán sportképet közöl. Négyen 
ugranak a labdáért: Regueiro, Ko
csis, Nagy és Ujváry, a kapus ökle 
éri a labdát, pompás gyep, nap
fény, telt tribünök. Az embert a 
mai Pesten, ahol se tél, se nyár, 
se tavasz, őszinte irigység fogja 
el. Bá.r a S:0-át nem irigyeljük 
feltétlenül. Bent a szövegrészben 
két érdekes karikatúra, amelyeket 
alább a hozzájuk tartozó kritiká
val együtt közlünk:

Újvári
(Vgalde karikatúrája a madridi 

„ABC’’-ben)

Az olaszok elleni válogatott ka
puját ö védte. Főképpen a labda
fogásban és nagy rugékonyságá- 
ban rejlik ereje.

Kompóti
(Cebrian karikatúrája a madridi 

,,ABC”-ben)

A magyar csapat elsőrangú 
futballt játszott, de akcióit na
gyon lassan viszi végbe. A csapat 
tagjai kitűnő játékosok, de köztük 
is 100 százalékos játékos Kompóti- 
Kiéber középfedezet, akinél kevés 
jobb játékos fordult meg Madrid
ban.

A profi intézőbizottság a tegnap 
esti ülés határozata alapján

a Rákospalota után még a 
Mágiád és a Terézváros tör

lését is javasolja
Jövő héten dönt a tanács s való
színűleg mind a három egyesüle

tet törlik a küzdők sorából

— Saját tudósítónktól —

A profi II. számú intézőbizottság 
tegnap este ülést tartett. Az ülés
nek csak egy tárgya volt: törölni
azokat a II. ligabeH egyesületeket a 
bajnokságból, amelyek több mérkő
zést nem játszottak le, illetve több 
mérkőzésükön a játékjoguk fel volt 
függesztve. Ilyen egyesület volt a 
Rákospalota, amelynek törlését már 
az egyik decemberi ülésen indítvá
nyozták. Tegnap este megállaoította 
®z intézőbizottság, hogy a Rákospa- 
lotához hasonlóan a Maglód és Te
rézváros sem játsza rendesen a mér
kőzéseit. éppen ezért javasolják a 
fanácsnak, hogy ezt a két egyesüle
tet is töröljék a bajnokságból.

A tanács egyébként a jövő hét 
|°lyamán ül össze s mint félhivata- 
los értesül'ésünk szól, valószínű, hogy 
mim] a három egyesületet törölni is 
°g_ia. Sőt. ha úiabb hasonló esetet 

falálnak, akkor nem riadnak vissza 
íhlabb törlésektől sem, csakhogy a 
jJUnokság komolyságát ne veszélyez-

a MAVAG jeles fiatal já- 
3 osa, aki az URAK elleni meccsen 
agyrázkódást szenvedett, felépült. 1

Játsszunk még... megyünk ki... 
könnyű nektek/ nálatok a Diki véd és 
Aknai Jancsi a csatárotok... 4:4, akár 
csak Milanóban ...de az

már kikapnak P. Szabóék
Játékosorömok Újpest fúra-eiőtréníngjén

indulás pénteken reggel, szombaton Tennis Borussia, 
vasárnap kombinált az ellentét

— Saját tudósítónktól —
Az újpesti stadion folyosóján 

visszhangosan hangzik valakinek a 
járása:

— Kop-kop, kop-kop!
Határozott, erős, futballistajá

rásra vallanak a léptek, ürülünk 
neki, mert valahonnan füttyszó 
hangzott ugyan, de térén tett lel
ket sem találunk az öltözők táján. 
A lépések zajával Sáros közeledik 
Sorra nyomogatja a kilincseket, 
kopog, de választ sehol sem kap.

— Még senki sincs — mondja 
--- Talán a vendéglőben.

Igaza volt. Szalag, a fiatal half, 
nagy buzgalommal karambolázik. 
És panaszkodik, hogy nem lehet 
játszani az aszta'on, mert a gumit 
parafa helyettesíti a széleken.

— Hadiasztal — mondja valaki
— Rossz pálya — toldja meg Sa 

ros.
Szalay győz, Szalav Kikap, majd 

újra győz.
— Jó lesz megnézni, mi van az 

öltöző kerül — jut eszünkbe.
Csakugyan jó volt megnézni Né

hány játékos készülődött már s ha
marosan a pályára sza'adt. A palya 
ismert homokja vékony hótakaró 
alá bújt. Talán szégyenében, hogy 
ne lehessen látni téli kopárságát, 
kellemetlen fűtelenségét. A  ho 
azonban nem akadályozza a moz
gást, a labda járását, lehet rajta 
futballozni. Sőt, arra is jó a ho
takaró. hogy gyerekes jókedvet tt- 
<-emtsen azonnal a fiúk között Vi
dám hancúrozással indul a tréning 
az egyik kapu előtt. A 1 áló elé 
P. Szabó áll, jobbszélre Avar megy 
ki, belül meg Kővágó, Dudás, Kö
ves, Volentik, Vörös emelgeti a lab
dákat kapu felé Közben állandóan 
hangzik:

— Misi, Misi! No Mist emeld 
ide. Misi, told be!

Avar a Misi, illetve az, ak* jobb 
szélen van S kacagnak m'ndennek 
a játékosok. F Szabó v gyesen na
gyon jól fogja a labdákat, a töb
biek meg ügyeljek, hogy közelrő’ 
ne rúgjanak erőset.

— De mi ez a folytonos Misi 
kiáltás ?

— A Táncos Misi miatt. Aki 
jobbszélső, az a Misi.

Avar kap minden .abdát s min
det szabályosan igyekszik középre 
adni. Iszonyukat csúszik, de úgy 
rohan minden labdáért, mintha a 
legkomolyabb mérkőzésen kellene 
elcsípnie azokat. Nagyot esik, 
amint jól rádől az egyik beadásra 
s gyerekes vidámsággal kaoag:

— Olyan jót estem — kiált fel.
A többiek is csúsznak, csuszkái

nak, hiszen fagyos a föld, a Kevés 
hó pedig meg síkosabbá teszi. No 
meg a lábakon nincs futballcipö. 
Valamennyien tornacipőben van
nak de a rúgások éppen oiyan erő
sek .tiszták, mintha stoplis tenne 
rajtuk Közben a többiek közé ve
gyül már Sáros, Sas is, kibújik az 
öltözőből Borsányi és Fogoly III. 
is P. Szabó megunja a dicsőséget s 
átadja helyét Kővágónak, a lei szin
tén áhja ai ostromot <■> igyecszik

Dmewlly, Görgey, Szirma?
egyesült szőlő- és pincegazdasága 
Tolcsván és Táliyán
Központi iroda: Budapest, 

Vili., Mária-u. 34. Tel.: 399 21
Ugyanott kiváló tokaji borok li
terenként már 1 pengőiéi kezdve 
kimérve; mindenféle minőségű 
tokaji szamorodni és aszuoorok 
palackozva is kaphatók. -  Te e- 
fonrendelésre 10 liternél na
gyobb mennyiséget költség
mentesen házhoz szállítunk

különböző mókás formákban elhá
rítani a gólokat.

Az egész jelenet olyan, mint mi
kor a gyerekek játszana:í a grun- 
dón. Elmondhatatlan jókedv, sok 
kacagás, üdeség, életvidámság Ha 
visszagondolunk azokra a nagy. ko
moly mérkőzésekre, idegeket tépő 
csatákra, amelyekben ezeket a játé
kosokat láttuk, nem ismerünk rá
juk. Ei kell felednünk azt, hogy 
ezek a futballisták már hosszú évek 
óta rúgják a labdát s nem egyszer 
hallottuk tő'ük is, vezetőiktől is. 
hogy pihenésre szorulnak, mert 
megkopott a labdaéhségük, a já
tékkedvük. A sportember határta
lan sportszeretete táncol itt a sze
münk előtt tiszta valóságában

Mint a gyerekek a grundon. 
övül. aki valami jó mozdulatot, jó 
rúgást tett, kacag mindenki, ha az 
egyik megbotlik, vagy elcsúszik S 
közben mindegyik zsonglőrként bá
nik a labdával a havon, a gumi
talpú tornacipőben is.

önkénytelenül az jut eszünkbe 
amint ezt a nagyszerű szórakozást 
látjuk, hogy ezek a hivatásos játé
kosok most sptrtolnak igazán. A 
mérkőzés esetleg nehéz feladat szá
mukra. kemény munka, amit siker
rel és becsülettel el kell végezniük, 
talán komoly produkció, amit a kö
zönségnek be kell mutatniuk. Ez, 
amit most csinálnak, ez a játék, a 
snort, a szórakozás. A játékosok 
játéka, sportja, szórakozása.

És olyan jó nézni, olyan kellemes 
vele örülni, kacagni, szórakozni 
ezzel a vidám társasággal!

Már a sokáig készülődő Szalay 
is a pályán van, kijött Kármán is 
P. Szabó indítványoz:

-  Felállhatnánk két kapura1
— Hol a vezetőség — mondia 

tréfásan más. — Két órára kiren
delt bennünket s most, háromkor 
sincsenek még itt,

— Fegyelmi elé állítjuk őket a 
kapitánnyal együtt!

— Az ám, a Jancsi sincs itt 
Szép kis kapitány!

De mintha rendezték volna, már 
lön is Langfelder Ferenc, utána 
Bányai Lajos, sőt pár perc múlva 
Aknai is megérkezik.

— Fegyelmi, fegyem i — Kiált
ják feléjük.

— De most már álljunk fel két- 
Kapura —  ajánlja P. Szabó. — 
A mi csapatunk meg is van

Némi tanakodás után csakugyan 
szembe áll Bányai bíráskodása mel
lett. a következő két csapat:

Kővágó, Dudás —  Kármán, Sza
lay — Aknai, Fogolu III., Köves.

Avar, Ligeti —  Volentik, Bor
sányi — Sas, Sáros, Vörös, P. 
Szabó. A  kapuba mindkét olda
lon egy-egy fiatal ember kerül, 
akik közül Dikit nagyon sokra 
tartják, mert mindkét fél őt 
akarja megszerezni. Nos, „Diki”  
a Kővágó, Dudás pár mögött fog
lal helyet a háló előtt.

Langfelder mosolyogva mondja:
—  Meglátjuk, hogy egyetlen 

passz nem lesz a játékban, hanem 
mindegyik addig viszi a labdát, 
amíg csak le nem szerelik.

Nem válik be a jóslat. A mér
kőzés nagyon komolyan megy. 
Legkomolyabban Aknai veszi, 
akinek a hangja folyton hallat
szik. Mihelyt társánál van a 
labda, rohan előre s torkaszakad- 
tából kiabál:

— Üres vagyok, elém! Józsi
kám, ide!

S a játékosok komolyan veszik 
a dolgot. Ofszájd természetesen

nincs s jól adott labdából Köves 
szerzi az első gólt. Aknai serege 
fellelkesül s nagyon belefekszik. 
Avar még csatárt játszik s hátul 
Ligeti nem bir az ellenféllel. 
Fogoly átvágja a labdát s Aknai 
csukaugrással fejeli a hálóba. 
Szép volt. Alig megy tovább a 
harc, megint Aknai lő, a vissza
pattanó labdát pedig újra hálóba 
fejeli.

Avar nem bírja nézni tovább 
a dolgot, P. Szabó pedig izgatot
tan vezényli csapatát. Ricsi hátra 
megy bekkelni s egyszeriben vége 
szakad Aknaiék gólszerzésének 
Avar minden labdát elszed, küldi 
előre a csatárokhoz s pompás tá
madások közben egyre jobban 
szorul Diki kapuja. Kármán miatt 
tizenegyest érvényesít P. Szabó, 
majd hamarosan újabb két góllal 
ki is egyenlít. Erre Fogoly Jóska 
gólja a válasz, de P. Szabóék újra 
egyenlítenek.

— Elég, fiúk, — hangzik Bá 
nyai hangja.

— Szóval megint 4:4 — mond
ja Langfelder. — Nektek mind
egy, akár az Ambrosiána ellen 
játsztok, akár egymás ellen. A 
négy gólhoz hozzászoktatok!

— Hadd játszunk még egy ki
csit — süvít P. Szabó hangja.

— Aki akar, játszhat — mond
ja Bányai.

Erre a két kapitány, Aknai és 
P. Szabó sorsol, azaz kivesz.

Mint a gyerekek a grundon . . .  
Hangosan, nagy nevetésekkel, paj
kos örömmel megy a két csapat 
kialakítása, de most már csak 
öten jutnak egy-egy oldalra.

Aknaiék győznek 2:1 arányban. 
Aknai, meg Fogoly Jóska szerzi 
a gólt s P. Szabó csak eggyel tud 
válaszolni, miközben többrendbéli 
gólszerző alkalmak maradnak ki. 
Eljátszanának akár sötét estig 
ezek a fiúk, ha Bányai végét nem 
jelezné a harcnak. Avar szinte 
gyerekesen könyörög:

—  De Bánijai úr, hiszen már 
vagy két éve nem játszottunk, 
úgy érzem.

Nagy kacagás fogadja a kö
nyörgést, de nincs irgalom. Lang
felder Ferenc tájékoztatja a játé
kosokat a következőkben:

— Csütörtökön még itt talál
kozunk, a pályán, Akkor beszél
jük meg a végleges útitervet, 
fürdő és masszázs lesz, no meg 
a Berlinbe indulók elviszik a fel
szerelésüket.

— Mikor indulunk? —  kérdi 
Avar.

—  Pénteken reggel hét óra 15 
perckor a Nyugatiról

— Mikor érkezünk Berlinbef 
Este fél tizenegy órakor. .

— Brrr, nem lehetne előbb 
menni?

— Ez a legkényelmesebb. így  
mindenki itthon alszik s a szom
bati meccs előtt is jól kipihenheti 
magát. De azért szó lehet arról, 
hogy csütörtökön megyünk.

Aknaival beszélget még az új
pestiek igazgatója, majd kérdé
sünkre a következőket mondja:

~  Két mérkőzést játszunk a 
német fővárosban. Szombaton a 
Tennis Borussia, vasárnap pedig 
a BSV 92 lesz az ellenfelünk. A 
két játék után, az eddigi terv 
szerint hazajövünk. Éppen ezért 
csak ' 18 játékost viszünk el. 
Aknai könyökével van valami baj, 
de játékra képes és így velünk 
jön. A többiek: Kővágó, Fogoly
III., Borsányi, Volentik, Szalay, 
Vig. Sas, Avar, Sáros, V.örös, 
P. Szabó.

— Ez csak tizenkettő.
—  Igen. A tizenharmadik já

tékos kijelölése még nem történt 
meg véglegesen. Dudás családi 
okok miatt nem mehet.

Az öltözőben • nagy vita folyik. 
A különböző gólokról, a tizenegyes
ről, meg Aknaiék győzelméről.

— Ha a Diki nálunk véd, ak
kor egészen más o.z eredmény — 
mondja P. Sz.abó.

Bizonyos, hogy ezek a nagy 
gyerekek ma éjjel éppen úgy 
arról a gólról, arról a mesés lasz
tiról álmodnak, mint az igazi 
gyerekek, mikor a grundon ki- 
futbaílozták magukat s álmukban 
folytatják a csatát. . .

Aki ma látta Újpest játékosait, 
az látta a futball igaz örömét, 
gyönyörűségét!

Nádas X3d’6n — BSE
— Saját tudósítónktól —

A budapesti amatőr alszövetség 
egyik leglelkesebb, legbuzgóbb s leg
szélesebb látókörű embere Nádas 
Ödön. Nádasnak eddig a Ferencvá
rosi Vasutas volt az egyesülete, még 
ma is sokan el sem tudják képzelni 
a Fér. Vasutast Nádas Ödön nélkül.

A téli holtszezon most szinte vá
ratlanul érdekes tárgyalásokról rán
totta le a leplet. Nem kisebb ügyről

Jó hatás
— Hogy tud ez a Vita!
— Mióta megfogadta, hogy 

többet sose versenyez, határo
zottan fejlődik!

van szó, mint arról, hogy Nádas 
Ödön egyesületet változtat. A vasuta
sok ugyan meg akarják tartani to
vábbra is Nádas Ödönjüket s Ná
dasnak sem jutott volna eszébe 
egyesületet változtatnia, ha közben 
erre nem kérték volna fel. A BSE 
már régen szükségét látja széles 
látókörű futballvezetőnek s éppen 
ezért Nádas Ödönre gondolt. A tár
gyalások megindultak, sőt — amint 
hírlik — már be is fejeződtek s az 
eredmény ennek a cikknek a címe.

A dologban a legérdekesebb az, 
hogy ugyanakkor nemcsak a BSE, 
hanem a Budapesti Vasutas is szí
vesen venné azt, ha Nádas Ödön kö
telékeibe lépne. Amatőr körökben ér
deklődéssel várják, hogy a BLASz 
társelnökének fenti problémája mi
ként oldódik meg.

‘portóiméi!, ólaiéitól! és
rzoörofe.serlefieS.i 
el?én?e<! íegolcsóböan Morzsányinál Badapes 

I!. itt.. Eskü-öt s.



Sm őm T
K o v á c s  IS.
Q Csikóknál marad

Teleki €i mcsi mérkőzés utón már 
át leér ill ci ML kér* FC—Saberia 
egyesített csapa thoz

— Saját tudósítónktól —
_ Tegnap este Fodor dr. a •szövet

ségből telefonbeszélgetést folytatott 
Herczog Edvinne], aki a Csikó-csa
pattal mái megérkezett Stuttgartba. 
Több érdekes ügyet tárgyaltak meg. 
Így többek között Fodor dr. közölte 
Herczog gat, hogy Kovács II. szabad
ságát január 20-ig meghosszabbí
tották 3 így továbbra is a Csikókkal 
maradhat: nem kell hazajönnie Ez
zel szemben azonban Telekit a pén
teken hajnalban Stuttgarton ke
resztülutazó III. kér. FC—Sabaria 
egyesített csapatnak már át kell 
adni. Tekintve azt, hogy Kovács II.

marad a mannheimi mérkőzésre is, 
a Csikók tudomásul vették azt, hogy 
Teleki már most csatlakozik a kom
binált csapathoz.

A beszélgetés során egyébként ki
tűnt, .hogy a Csikók a stuttgarti 
mérkőzés után is Stuttgartban ma 
radnak s vasarnap délelőtt onnan 
utaznak át Mannheimbe.

Egyébként a Csikók jelentették, 
hogy nincsen semmi baj. Minden 
rendben! Fodor dr. lelkűkre kö
tötte, hogy „jó lesz nagyon vi
gyázni” a stuttgarti mérkőzésre.

Szerda, 1.932 január 6.

A  B L A S z  in t é z e b lz o lfs á g a  
te g n a p e s t i ü lé s é n  m e g - 
se m a n lslte fle  a H L  b é r. Í V E  

M TK. 3 12  a r á n y  b á n  v é g 
ződött b a jn o k i m e ccse t s a 
k el pontot az MTíí. javá
ra ír t a

— ^aió.i -udósH ónktól —

November 8-án játszották le a
III. kér. TVE—MTK amatőr bajnoki 
meccset, amelyet az óbudaiak nyer
tek meg 3:2 arányban. Az MTK 
megóvta az óbudaiak ellen elvesztett 
meccsét azon a címen, hogy ifj. Pau 
lin János igazolását nem a szabá
lyoknak megfelelően eszközölte a
III. kér. TVE.

A budapesti kék-fehérek óvását 
tegnap este tárgyalta a BLASz I. sz, 
intézőbizottsága és hosszas tárgya
lás után meghöz+a ítéletét. A bizott
ság jogosnak találta az MTK óvá
sát, megsemmisítette a mérkőzést, 
s a két pontot 0:0 gólaránnyal az 
MTK javára írta.

_ Az ítélet indokolásában megálla
pította a bizottság, hogy ifj, Pauiin 
János 1931 szeptember hó 7-én alá
írt igazolólapját a III. kér. TVE 
1931 október 14-én, tehát a szabá
lyokban előírt 30 nap elmúlta után 
nyújtotta be a szövetségben. Megál
lapítja továbbá a bizottság — hivat
kozással az MLSz általános rendsza
bályára, amely 1931 január 1-én lé
pett életbe —, hogy bárhová csak az 
■igazolható azonnali hatállyal, aki a 
folyamőrséghez 6 évre kötelezte ma
gát, amelyet le is szolgál. Ifj. Pau- 
lin. János ügyében ez az eset nem 
állhat fenn, miután Pauiin mindösz-

! sz® két évet to’ tött a folyamőröknél.
Ezek alapján a bizottság ifi. Pau

iin János igazolását a III. kér. TVE 
részére megsemmisíti s az MTK-nak 
az óvásdíjat visszautalja.

Az óbudaiak az intézőbizottság 
ítéletét megfellebbezik.
Az MTK egy hellyel feljebb rukkolt 

a bajnoki táblázaton
Az intézőbizottság tehát megsem 

misítette a III kér. TVE—MTK 3:2 
arányban végződött bajnoki meccset 
s így a kék-fehérek egy hellyel előbb
re rukkolva megelőzték a Ferencvá-

nokság állása most 
osztályú amatőröknél

így fest az I

1. BSzKRT 13 9 2 2 30:15 20
2. Törekvés 13 9 1 3 58:22 19
3. Postás 13 9 i 3 28:15 19
4. FTC 13 7 4 2 36:16 18
5. BSE 13 7 3 3 35:23 17
6. UTE 13 6 4 3 26:24 16
7. MA VÁG 13 5 3 5 33:32 13
8. URAK 13 5 2 6 31:28 32
9. Eléírt. 13 5 2 6 27:24 12

10. „33” FC 13 4 2 7 21:32 10
11. MTK 13 4 1 8 22:42 9
12. FVSK 13 3 2 8 24:44 8
13. BEAC 13 2 2 9 16:34 6
14. III. TVE 13 1 1 11 12:48 3

A Vasas nem hajlandó Kiss Gábort 
eladni. Ennek a közlését kérik. Kis
pest szeretné ugyanis a jeles játékost 
megszerezni.

A BSE már a jövő héten megkezdi 
a tornaié rmi edzőgykorlatokat, ha 
az algirí túra nem valósul meg. Ed
dig ugyanis még nem érkezett meg 
az a bizonyos algíri levél, ami az út 
lekötéséről szól. Pedig nagyon ren 
des lenne az az algiri túra — mon
dogatják a BSE-isták . . .

* Hyperol szájviztabletta ideá 
lis száj- és torokfertőtlenítő.

A Himnusz gramofonlemezét kér 
fék táviratilag Franciaországból i
III. kér. FC-től. Még hozzá három 
távirat is jött ebben az ügyben. A 
derék franciák ugyanis a IIí. kerü 
let mérkőzései előtt hangszórós be
rendezéssel el akarják játszani a 
magyar Himnuszt A kerületek ter
mészetesen azonnal beszerezték a 
kért lemezeket.

Becs—Paris válogatott mérkőzés 
lesz január 24-én Parisban. Az oszt
rákok persze a nagy válogatottjukat 
küldik ki erre a mérkőzésre, de 
amint most elhatározták, semmifé’e 
próbamérkőzést, edzést nem rendez
nek, mert a sok túra úgyis játék
ban tartja a válogatott keret tagjait. 
Parisból Brüsszelbe utaznak az oszt
rákok, ahol szintén Becs csaoata 
gyanánt állnak ki a belga félhivatalos 
válogatott csapat, a Vörös Ördögök 
együttese ellen.

A MÁVAG-oí még a ho’ tszezónban 
sem kímélik a sérülések. Krajcsi a 
térdét fájlalja erősen, míg Gálos II. 
bökazuzódást szenvedett a legutolsó 
mérkőzésen

Az ÜLI január 10-én tartja köz
gyűlését klubhelyiségében.

Braun Csábi 
szeretne am atőr lenni

- - Saját tudósítónktól —

— Adjon Isten Csibil Magát már 
sohasem látjuk pályám.

— Talán még igen.
— Melyik egyesület színeiben?
— Még magam sern tudom. Min

denesetre nem profi. hanem amatőr 
alapon. Apropos, nem tudná meg
mondani szerkesztő úr, hogy hova 
kell fordulnom, hogy az amatőrsé- 
gémét visszakapjam?

—- Dehogy nem.. írjon egy kér
vényt a BLASz-lmz és aztán már 
megy magától minden.

— Köszönöm. Rövidesen megcsi
nálom a kérvényt és talán már nem
sokára pályára is léphetek, újból 
mint amatár.

—- Tehát a viszontlátásra a pá
lyán Csibil

A B. Vasutas ellen ismét két óvás 
futott be a szövetséghez. Ezúttal az 
EMTK és az FSE nyújtott be óvást: 
a két egyesület szerepeltetését ta
lálja jogosulatlannak a vasutasoknál.

Molnár Frigyes, a kitűnő magyar 
edző, akj legutóbb Svájcban volt 
szerződésben, Dámába szerződött. 
Molnár szerződése szerint február 
1-én köteles új állását elfoglalni. Ör
vendetes, hogy már Dánia egyik 
legnagyobb egyesülete is magyar 
trénert szerződtetett, annál is in
kább, mert így alighanem lehetősége 
nyílik annak, hogy a magyar csapa
tok mind gyakrabban leköthetnek 
Dániában is útimérkőzéseket.

f e - w  E i É i & r .
1907, január 

(Útiköltség)
Angliában az amatőr úszószövet

séghez indítványt terjesztettek be, 
hogy ha az amatőrúszót klubja 
küldi valamely versenyre, akkor 
annak III. osztályú útiköltséget 
megtéríthessen klubja. A szövetség 
az indítványt — visszautasította.

(Hockey-sport a jégen)
Nagy arányokban folyik a 

hockey-tréning —  külföldön. Ná
lunk a MAFC két évvel ezelőtt kez
deményezett már ebben az irány 
bán jéghockey-csapatot is alakított, 
de követőre nem talált. Hazánkban 
a labdarúgóé port magas nívója le
hetővé teszi hockey-csapatok alakí
tását és biztos, hogy éppen ezért 
ez®k a csapatok csakhamar erős 
fej ődésnek indulnának. Nem győz
zük eléggé hangsúlyozni a jég- 
hockey nagy fontosságát a téli 
footballtréning tekintetében és 
footba'listáin-k helyesen tennék, ha 
petyhüdt izmaikat a jégen felüdí
tenék.

(Megszűnt a Tornaszövetség)
1907 január 5-én megszűnt a 

Magyarországi Tornaegyletek Or
szágos Szövetsége és volt tagjai 
helyesebben azok többsége kimon 
dotta, hogy elhatározta, hogv a 
megszűnt szövetség helyett meg
alakítja a Magyarországi Testedző 
Egyesületek .‘szövetségét. (A  Tor- 
vaszövetség ne átalakulása az évek 
óta folyó harcokkal kapcsolatos. A 
MASz megalakulása óta a torna- 
szövetség féltékenyen látta, hogy 
hatásköre egyre, kisebb. A MASz 
olyan sportágakkal, amelyek ko
rábban a MOTESz fennhatósága 
alá tartoztak, de amelyek ott külö
nösebb pártfogásnak nem örvend 
tele, nagy lendülettel kezdett fog 
lalkozni # rövid idő alatt sikereket 
és népszerűséget ért d. E  sikerek
re féltékeny lett a tornaszövetség, 
kitört a harc, amelynek egyik vég
ső fázisa volt, amikor a MOTESz 
megváltozott nevével is bizonyítani 
altatta, hogy nemcsak a torna, ha 
nem. mindenirányú testedzés a 
fennhatósága alá tartozik.)

(Carnegie)
az ismert amerikai milliárdos 1000 
koronát adományozott az újonnan 
alakult New York Public Shools 
A ihletik Leave-nak egy díj beszer 
zésére. Levelében azt írja, hogy 
örömmel látja az iskolákban a fej 
[ödő atlétikai életet s maga is a 
jövőben készséggel segíti elő a li 
gát törekvéseiben.

(Az iskolai testnevelés 
Németországban)

„A Sport az iskolai tanrend 
ben” címmel egy nagy német nap: 
lap cikket közöl, amelyben a követ 
kezőket írja: . . . A  mi német tan
rendszerünk a világ legtökéletesebb 
rendszere. De most még többnek 
kell, történnie. . .  A sportot he kell 
vinni a tantervbe és az azt mono
polizáló torm  uralmát meg kell 
törni és ezentúl sokkal több tanárt 
kell kiképezni a testnevelés tanítá
sára, mint azt eddig a klasszika fi 
lológusok szakvéleményei kíván
ták . .

Ajándék Sheridannak és 
Flanagannak)

Az United Irish— American So- 
cieties tagjai megajándékozták M 
Sheridant és J. Flanagant, a két 
világhírű atlétát saját bronzszob
rukkal. Sheridan mint diszkoszvető, 
Flanagan mint súlydobó van ábrá
zolva.

B a lo g h  m e g m a ra d t a  t á v o l-  
u g ró  l is t a  v e z é ré n e k ! de 

ín é n  s o k  jó  e rő  ig y e k s z ik
u tá n a

Kottái ú j r a  megerősítette a tehetségébe vetett 
hátét — Pompás a* át a®uok s az első tíz 7ö8-©»  

Se Ili — A jk 1931. év lég otsb eredm&atyei
— Tizenhatmadik közlemény —

A  tá vol ugrók tavalyi sikeres; amire elméletben már bizonyára 
esztendejét nem hazudtolta meg régen rájött, hogy az eldobbantó
az idei sem. Ha nem is történt 
minden úgy, ahogy történhetett 
volna, ha ki is csúszott Balogh 
betegsége következtében egy 
nemzetközi viadalon egy elkerül
hető vereség, ez nem változtat 
semmit azon, ho-gy távolugrásban 
a jövő nagyon bíztató, sőt egy
két új ember feltűnése kapcsán 
még biztatóbb, mint tavaly. Az 
átlagok felsorakoztatása is be
szédes tanúsága a biztos hala
dásnak:

Első öt első tíz 
átlaga

1924. 702
1925. 699.4 ' 682.1
1926. 703.6 688.4
1927. 698.7 684.8
1928. 702.6 694.7
1929. 710.6 693.7
1930. 721.2 705.1
1931. 723.4 708.9

Az Egyetértés megóvta a Köb. AC
ellen 6:1 arányban elvesztett mérkő
zését, mivel szerinte a kőbányaiak
nál Sztorek név alatt más szerepelt.

Szombaton megkezdik a III. kér. 
TVE-játékosok a tornatermi gya
korlatokat a zsigmondutcai iskolában. 
A gyakorlatokat minden szombaton 
este tartják 7—9-ig.

A Testvériség kedden már a pá
lyán trenirozik, mert februárban 
három vasutasbajnoki meccset szeret
ne lejátszani.

A KFC megóvta a TTE ellen el
vesztett meccsét, mert szerinte Far
kas jogosulatlanul szerepelt.

óvás a MILL-ben. Az NSF meg
óvta a Szondi és az EMTT rriter 
elvesztett mérkőzését mivel Miké, 
illetve Handel szerepeltetését jogo- 
sulat'annak tartja. j

A BSzKFT 14-én kezdi meg a 
tornatermi edzőgyakorlatokat,

Az idei legjobb eredmények:
741 Balogh Lajos MAFC 
727 Megyeri Jenő PEAC 
722 Koltai Henrik BBTE 
720 Szabó József UTE 
707 Fekete Imre UTE 
704 Paltz János BBTE 
702 Gőda László MAC 
697 Bácsalmási Péter TFSC 
685 Magyar Alajos MTK 
684 Farkas Mátyás MAC 
681 Bátky Zsi gmond TFSC 
679 Dombóvári Sándor KISOK 
678 Paulinyi Béla TFSC 
676 Hubai József MTK 
674 Koronghy Elemér BBTE 
673 Bodossy Mihály PEAC 
673 Havas Ferenc FTC 
666 Szentgyörgyi László MAFC 
665 Mikes László KEAC 
665 Vajda György FTC 
665 Stumpí György KEAC 
664 Somló Lajos FTC 
664 Somfai Elemér MAC 
663 Gudenus József báró FTC 
663 Halmai Tibor TFSC 
662 Jánossy István Köz EAC 
662 Aranyosi István MTK 
662 Bohár Béla BBTE 
651 Kovács Béla BEAC 
660 Mélykúti Béla TFSC 
660 Szabó Tibor BTE

lábnak az elrugaszkodásnál teljesen 
ki kell nyúlnia. Mikor ezt meg
csinálta, sikerült az ugrás, az év 
végére újra elfelejtette és akkor 
visszaesett. Ez azonban alighanem 
csak a túlságosan sok verseny ha
tása volt. Ő szerepelt legtöbbször 
távolugróink közül és 20 versenye 
közül hatszor ugrotta túl a 710 
cm-t. Ő még nagyon szépen fejlőd
het.

A harmadik helyre ifjúsági ver
senyző került, Kollai Henrik, a 
magyar atlétika egyik legnagyobb 
ígérete. Azok a vérmes remények, 
amelyeket a Nemzeti Sport tavalyi 
eredményei alapján fűzött további 
fejlődéséhez, az idei események 
kapcsán nemhogy csökkentek vol
na, hanem további tápot nyertek. 
Elvégre egy még jövőre is ifjú 
sági, két éve versenyző atlétának 
nyolc verseny közű! hatszor túl- 
ugrani a hét métert, legyőzni a 
német Meiert, még akkor is óriási 
teljesítmény lenne, ha nem tudnék, 
hogy az év egy részét —  nagyon 
helyesen —  most is inkább bumli- 
zassal, mint komolv tréninggel töl
tötte

Tavalyi nagy feltörése után 
komoly visszaesést kell megálla
pítanunk a volt pécsi, most új
pesti Szabónál. Tavaly úgy lát
szott, —  most is hisszük még 
róla - -  hogy komoly ellenfele 
lesz Baloghnak, de rendszertelen, 
talán a túlságos akarás miatt 
rendszertelen és türelmetlen tré- 
ningjével csak az év végére tu
dott komoly formába jönni. Ak
kor meg a jó  távolugráshoz elen
gedhetetlen meleg időjárás és jó  
pálya hiányzott a nagyobb ered
ményhez. Még így is ötször ug
rotta túl a hét métert. Lehet, 
hogy a Münchenre való kora
tavaszi készülés (ott kinn a 
747-es Mölle verte) zavarta meg 
egész^ esztendejét. Jövőre minden 
csorbát kiköszörülhet.

Balogh Lajos veretlenül fejezteI ” * * * “  - feJ,ül.
be az idei szezónt. Ez még akkor is o - P  t , t  f ,oda ,ls- Előbbi - ieg motor ( kettő nem folytatott komoly tré-nagy szó lenne, ha nem találnék a - i • , komoly tré-
magyar ellenfeleken kívül —  akik! ! ,- i£  t’ -U °bbl önkéntest evet szol
szintén nem lebecsülendők__N o-1 ez sokat ment gyengébb
wak és Peintner nevét is a legyő- ^  fH?be"hóba ugrott csak
zöttek listáján. Pedig ismét sok í. k?'s. Ma.t7 áí> egyetlen egyszerzöttek listáján. Pedig ismét sok 
bajjal kellett megküzdenie. Tanul
mányai végleges befejezése kétség
telenül sok időt és energiát kívánt,

Somfai,' a lábát fájlalta Somló és 
operáció vetette vissza Halmait.

Pompás fejlődéssel szo’gált vi
szont Bácsalmási Péter, akinékhozzá még éppen a legjobb forrná- szo? t ? l . . ______

jában érte nyáron olyan betegség, csa. meí? egy kicsit jobban kellene 
amelynek következtében például a sPnntelni, hogy jóval túljusson az 
Berlin— Budapest viadalon való '* ’” ' ls nflorvr,ri u *
részvéteiről, majd a magyar— olasz i ,  . . - —
válogatottságáról is le kellett mon-1 bv^ '  a hosszúlábú Hubai, a kissé 
dania. Előbbi versenyen ugyan az | n̂ 0Xl e?„e.r7 ikus Havas
ifjúsági Koltai a legnagyobb siker
rel helyettesítette, de a másikon 
Ma,fjei kiforrottabb tudása előtt 
versenyzőinknek meg kellett ha 
jolniok.

Balogh még feltétlenül fejlődés-

és Vajda (főleg előbbi tűnt fel 
meglepő gyorsan) és az első har
mincon kívül is van néhány igen 
szép reményekre jogosító ifjú.

Az átlag még a tavalyi nagy fej-
------„ ree x ^ u c u u i  iejioues-1 ?df® .után is meglepő újabb javu-

képes és ha minden jól megy, az 1 , hiutat. Az első (745— 741;)
elkövetkező.évben érheti el formája cs?kneip teljesen ugyanaz, a har- 

xt—  t—■> ü i . ^ -  I mincadik pedig tavaly is, most is 
660, az első öt átlaga azonban 721.2 
em-röl 7234-re, az első tízé

tetőpontját .Nem kell túlságos op
timizmus annak feltételezéséhez, 
hogy ez a javulás egyúttal olimpiai 
helyezést is jelent. Már az idén is, 
a magyar— lengyen viadalon volt 
egy olyan ugrása, amely csak egé
szen szerencsétlen véletlen miatt 
"em lett érvényes és ahol 756 
m>nél ért talajt.

Balogh az említett okok miatt 
kevés versenyen indult: Eredmé
nyei : 685, 698, 718, 723, 737.5, 
7U1, 719, 721. Átlaga 717.7 cm 
(tavaly 722.1).

A második helyre a tavalyi 
ötödikről Megyeri Jenő, a pécsiek 
nagyon tehetséges ugrója rukkolt 
elő. Igen nagy fejlődése annak kö
vetkezménye, hogy most a gyakor
latban is meg tudta valósítani azt,

FUTÓ, FOOTBALL, BOX, 
VÍVÓ, BIRKÓZÓ-CIPÓK

•pwlátfi ké* un*
Afnaeft Ferenc. Zslgmomf-utea §

705.1-ről 708.9-re javult.

Az eddigi hét tnéteren felüli 
magyar ugrók:

745 Balogh Lajos MAFC 1930.
731 Szabó József PSC 1930.
728 Püspöki Tibor MAC 1926.
727 Megyeri Jenő PEAC 198.1 
723 Farkas Mátyás MAC 1929.
723 Paitz János BEAC 1930
722 Haluska József dr. BEAC 1923.
722 Koltai Henrik BBTE 1931.
716 Somfai Elemér MAC 1925. ’
714 Molnár Ferenc MAC 1923.
712 Bakó Kálmán MAC 1925.
710 Kovács György BEAC 1*913.
708 Schmidt Gusztáv BEAC 1910 
707 Goda László MAC 1930.
707 Fekete Imre UTE 1931.
704 Szathmáry Kálmán MAC 1912, 
702 Gáspár Dezső MAC 1931.

Ladonmeguc"pk fia született. A
\ anciák nagy futóját rmládi öröm 
-’rte: az elmúlt héten fia született.
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T é ten  s e m  v e s z é l y e s  
ftíc&dtá a Balatwibauh

J

. (Nyikorogva sírt a kocsink fék- 
ahogy megálltunk a balaton

kenesei Fővárosi Üdülőtelep nagy-, 
szállójának kapujában. Némi ké
tely út lelkűnkben, hogy csikorgó 
télen találunk-e embert a Balaton 
'Partján. Annál nagyobb meglepe
tést keltett, amit bent- láttunk és 
am.i kellemes kilátásokat ébrmz 
tett bennünk az elkövetkező na
pokra. St. Moritz nagyszállóinak 
kényelme; a fűtőtestek trópusi me
leget ontottak s lépteink nesze el
ven, ett a vastag szőnyegek puha 
fényűmében. Itt is, ott is emberek 
kártyaszoba, bridzsezők, a társal
góban halom újság, magyarok 
mellett a Manchester Guardian és 
az lllustration, szóval komoly 
nyugat, a szomszédban gépzene, 
gramofon, rádió terem : néhány
öregúr megható figyelemmel hall 
gatja a földmívelési minisztérium 
rádió előadását: „hogy ültessünk
tyúktojást?” Az étteremben 
gong dallamos hangja hív friss 
energiagyüjlésre. . . )

TUoh a  Baicd&u,
. . .  talán borzasztó álom . . .  Fé

lelmetes ágyúdörgés, vagy pergő 
tűz s mellé mintha a hangosfilm 
vadállatjai ordítanának rekedt 
torkukból egyszerre . . .  vagy me
sebeli óriás gurgulázna a Balaton 
egész vizével. . .  Nyomasztó álom 
(••.talán sokat ettem vacsorára: 
ömlik gondolatba az impresszió, 
®h°gy félálomban kezd éledni ön
tudatom.) De a zaj, amit fülem 
Közvetít az agyamnak, mindig 
íuegbemarkolóbb. Mi az, talán föld
rengés, vagy fölrobbant alattunk 
a kazán? Felugróm, az ablakhoz 

.tok és előttem a Balaton — 
rian. A természet csodálatos kon- 
certje most fülsiketítő krescsendó- 
ua csap s mintha égbeli orgona 
bömbölne végig a nagy jégtábla 
alatt: szörnyű remegéssel reped 

a feszülő jégmező. Szinte nem 
‘s 'átszik jégnek. Színe, mint nyári 
/telepben, csodálatoson zöld, csak 
Jtasé jobban vakít a nap fényében.

jK it lá tom ... mintha, valami 
^dáUitos égi hatalom egyetlen 
*; fonat alatt beléfaggasztotta vol- 

j®* életet s  a szél okozta kis fod- 
*n<l-k nem lett volna idejük elsí-

szörnvi ^  arcán a léggel vívott 
közeiJh ^Vilmájukban. A part 
láni f t n egyetlen hatalmas hul- 

fehérsége — jéggé dermedve!

*unkrana^°'< alatt kapkodjuk ma
percért ? , ruhát- Minden másod- 
ebből a kar’ am^  elmulasztunk 
ínyből c^ ^ at08 természeti ado- 
a pusk.; Hamar a korcsolyákat és 
húznak mer*' vadludak milliót 
jég k ö z e T s *  kiáltozás mellett a 

Ve felé, a rianás felé, ahol

egy kis vizet lehet találni. Futva 
megyünk a jég partjára s útköz
ben vadászszenvedélyünknek áldo
zatul esik egy kis szürke mókus — 
menyétnek látszott a fán . . .

UúUúu. a iégvitodás, 
a fakutya  <y a ktetsolya

A jégen már „zajlik”  az élet. 
A fakutyák szép katonás sorban 
állnak s most „fűtik”  a jégvitor
lást. Kis társaság száll belé. el
bújnak az ellenzők mögé, mert a 
százkilométeres sebesség, amivel a

A sekély víz feletti jég átlátszik 
e a fövény lágy fodra úgy emlékez
tet a nyári örömökre, hogy szinte 
kedve lenne az embernek a puha 
homokba be-elépni. Itt a sekély víz
ben a part mellett, fejtik  a jeget, s 
itt csak lassan fagy vissza a jég. 
Egy nő arra fakutyázik: a vékony 
jégréteg betörik alatta s nyakig ül 
a vízben. Néhány sikoly s kihúzzák.

Mi pedig indulunk végre a ria 
nás felé. A vadlibák hangja mu-

három borotvaélen futó vitorlás 
száguld: ugyancsak fé'elmetes. A 
.kapitány”  is helyet foglal, meg

lökik a hajót s az alig érezhető 
szellő pokoli iramban viszi a vitor
lást. Ezzel könnyű és veszélytelen 
menni, mert a nagy sebesség játsz
va röpíti át a vitorlást utasaival 
másfélméteres rianáson is. Hamar 
eltűnik szemünk elől Füred irányá
ban. Percek alatt Füreden lesz, ha 
csak nem kerül szélcsendes zónába.

A part meglett néhány korán 
kelő korcsolyázó ír le nyolcasokat.

—Gyere Füredre — hívja egyik 
a másikat —, egy óra alatt ott va 
gyünk.

S már indulnak is a'hatal- 
mas „pályán” Füred felé, a vitor
lás után.

Mi is szerelünk. Fakutyán. Ké
nyelmes szék, lábtartóval s két szö
ges, szabályszerű síbottal. Úgy csú
szik vékony acéléle a jégen, mint a 
korcsolya. De ülni csak nőnek illik 
rajta, ha az ember a lábtartóra áll: 
teremtett sí a jégen.

A két bottal aztán segíteni lehet 
Élvezik is jobbra-balra. Nők, fér
fiak, öregek, gyerekek mozognak 
őssze-viesza, ki korcsolyán, ki fa
kutyán a napsütéses jégen.

No gyerünk a rianás felé. A 
mennyei dübörgés egyre tart s 
mást nemcsak Tihany visszhang
zik, hanem az egész Balaton rezonál 
a koncertre, amely úgy szól, mint
ha száz expresszvonat dübörögne s 
mindegyikem ördögi zenekar húzná 
a természet ritmikus, furcsa dalát, 
rekedt hangszereken.

tatja az irányt. Hamar elérjük, 
még csak akkor jön felénk, túlme
gyünk rajta nézni. Hatalmas se
bességgel reped a jég s közvetlen 
közelből ugyancsak élvezzük az égi 
zenebonát. Közben valaki méregeti 
milyen vastag a jég. Szöges botok 
kai lyukat fúr bele: 11 cm vastag. 
Az erős napsütésben olvad, de még 
nyugodtan tanyázhatunk rajta. Me
leg van, lekerül a kabát, pullov^r s 
ingujjban mozgunk. Közben a ria
nás hangja erősödik, a szakadás 
jón felénk, már látjuk, hogy válik 
el a hatalmas jégtábla., hogy reped 
ketté , ,

Észbe kapunk, hamar vissza, 
mert a rianás elválaszt a parttól. 
Már mellettünk a rés, tehát futni, 
hátha még meg tudjuk előzni. Ro
hanunk . . .  versenyt a rianással a 
félelmetes zenében. Fut a szakadás 
is 8 már kezdünk kifulladni, mikor 
félmátcrrel megelőzzük! Hamar dt 
a túloldalra! S mögöttünk betörik 
a jég. A másik társaság nem volt 
ilyen gyors. Lekéstek s így most a 
rianáson akarnak átugrani: egy 
loccsanás, az első benne van a friss 
vízben. Kihúzzák, de az aranyórája 
ottmarad. Ez most nem számít, fő 
az élet.

Aztán délre hazajön mindenki s 
komoly fürdő után ("kádban, meleg 
vízben) ebéd s a kártyaezobában 
bemondjuk a négy pikket. . .  Estig 
folyik a játék. Este újra sportem
berek vagyunk s megyünk a Bala
ton jegére. A hold majdnem nappali 
fényt ad s most puskákkal felsze
relve megyünk korcsolyán s faku
tyán „libázni”  a rianáshoz.

Heilá.

Newyork, december 24.
A Nemzeti Sport olvasói, mire 

tudósításom megérkezik, már rég 
értesültek arról, hogy az AAU az 
eredetileg megállapított dátumokat 
tartalmazó végleges szerződését 
elküldte a magyar úszószóvetség- 
nek.

A amerikai szövetség felkérésére 
küldött kábelem, amelyben az ere
deti dátumok egy héttel korábbi 
időpontban történő elfogadását 
kérték az amerikaiak - miként 
azt egyik napilapban olvastam —, 
egyeseknél azt a látszatot keltet*-:, 
hogy a.z amerikaiak tulajdonképpen 
a megbízottjuk által vállalt szerző
dés álól akarnak kibújni, sőt fél
tik ( ! )  az amerikai úszókat a ma
gyar úszókkal való találkozástól és 
nem tudnak a magyar vízipólcsapat 
ellen megfelelő csapatot kiállítani.

A Nemzeti Sport olvasóinak 
nagy táborát — mint a helyzet 
h'apos ismerője — a következőkre’ 
óhajtom ebben az ügyben felvilá
gosítani: A végleges szerződés ké
sedelmes elküldésének kizárólag 
egyetlen oka az volt, hogy a new- 
yorki háromnaoos mérkőzésre az 
egyetlen megfelelőnek látszó meg 
oldás keresztüvitelének olyan tech
nikai akadályai voltak, amelyeket 

még mai napig sem toltak 
képesek

az amerikaiak végleg megoldani.
Tudvalévő dqlog ugyanis, hosrv 

Newyorknak ezer embernél na
gyobb befogadóképességű uszodája 
nincsen. Miként azt már a Nemzeti 
Sport olvasóival közöltem,

a terv az volt, hogy a Madi- 
son Square Garden arénájá
ban egy hordozható úszótan
kot fognak elhelyezni az 

úszóversenyek cáljaira.
Már a szerződés is készen volt te 
csupán a newyorki városházának 
építkezési osztálya engedélye volt 
szükséges a szerződés aláírásához

Teljes két hónapig tartott, 
amíg az engedély megérke

zett.
A legnagyobb akadály azonban csak 
ezután következett. Kiderült, hogy 
a Garden padlózata alatt egymástól 
tíz centiméter távolságban csövek 
vannak lerakva, amelyek segítségé
ve  ̂ a hokkiversenyekhez szükséges 
műieget állítják elő. A  műszaki hi
vatal engedélyezté ugyan egy uszo
dának felállítását, azonban átadott 
egy tervrajzot, atnely szerint az 
egész padlózatot hosszában és szé
lességében acélrudalckal kell meg
erősíteni.

Ezért a munkálatért, vala
mint a csövek elkészítéséért 
e«y pittsburghi acélgyár nem 
kevesebb, mint kerek hétezer 

dollárt kért.
Az AAU még ezek után sem adta 
fel a Gardenban rendezendő ver
seny esélyeit, hanem újabb tárgya
lások kezdődtek meg Wifiiam A. 
Carey, a Garden elnökével. Az ame
rikai szövetség azt az ajánlatot 
tette, hogy amennyiben elvállalják 
az acélcsövek beszerzését és elhe
lyezését, három esztendőre garan
tálja Amerika fedettpálya úszóver- 
senyéinek a Gardeban való meg
rendezését. Ezek a tárgyalások 
újabb hat hetet vettek igénybe és 
azzal végződtek, hogy

a Garden a költségek három
negyed részét magára vál

lalja.
Ezekután Mr. Ferris, aki az AAU 
részéről ezt az ügyet plein pou* 
voirral intézi, az úszótankot ké- 
szíto_ ponyvagyároshoz fordult ga
ranciáért, hogy a megrendelendő 
tankért kezességet vállaljon. A leg
nagyobb meglepetésre, az amerikai 
ponyvagyár — ellentétben a szó

beli megállapodással — nem volt 
hajlandó írásbeli garanciát nyúj
tani. a •■ponyva esetleges kilyuka- 
dása folytán előállható anyagi és 
erkölcsi károkéit. Mindezek figye
lembe vételével

a Madison Square Gardenban 
rendezendő üszómérkőzések 

terve teljesen meghiúsult.
Közben periig sűrűn jöttek a ma

gyar úszószövetség részéről Donáth 
Leó dr. által írt sürgető levelek a 
végleges szerződés elküldése céljá
ból. Sürgetéseimre a válasz mindig 
egyforma volt: „Amint megvan a 
newyorki uszoda szerződése, abban 
az órában postára adom a fiókom
ban aláírva fekvő szerződést” . Jó
magam felkutattam Newyork és 
külvárosainak uszodáit szinte kivé
tel néikül, de egyiket sem találtam 
megfelelőnek. Végül, hosszas tár
gyalások után,

a Newyork-Egyetem hajlandó 
volt beleegyezni abba, hogy 
hordozható tribünjeit a mér
kőzések három napjára az 
AAU-nak kölcsönadja, miál
tal a mérkőzés rendezése biz
tosítottnak látszott bármely 

uszodában.
Ezekután bízott meg Mr Ferris a 
már ismeretes kábel elküldésére, 
hogy a megváltozott dátumok elfo
gadása után azonnal küldi a szer
ződést. A mérkőzés dátumainak 
megváltoztatása azért mutatkozott 
elkerülhetetlennek, mert Frank W. 
Bkmkley, az olimpiai úszóbizott
ság elnöke, úgy az amerikai férfi, 
mint női próbaversenyeker. részt 
óhajtott venni és dacára Mr Ferris 
ellenvetéseinek,

július 7, 8, 9 napokra állapí
totta meg a női próbaverse

nyek dátumát.
Ezáltal lehetetlenné vált volna, 

hogy Amerika legjobb nőversenyzői 
is résztyegyenek az AAU verse
nyén, sőt még konkurrenciát is je
lentett volna az ugyanakkor tar
tandó versenyek rendezése. Donáth 
Leó dr. határozott tartalmú kábele, 
melyben a szerződés elküldésének 
legkésőbbi időpontját január else
jei határidővel jelölte meg, úgy ne
kem, mint Mr Ferrisnek is segít
ségül jött. Azonnal táviratot me
nesztett Blankleynek, amelyben hi
vatkozva Donáth kábelére, a leg
erélyesebb hangon a már kitűzött 
női olimpiai próbaversenyek meg- 
’-'á'toztatáeát kérte azzal a határo
zott kijelentéssel, hogy

az AAU felhatalmazásából és 
nevében Bonyhárd az előzetes 
megállapodást aláírta és a 
magyar úszószövetségnek az 
eredeti dátumokhoz való ra- 
kaszkodását teljesen jogos

nak ismeri el.
Az igazság kedvéért meg akarom 
még említeni azt a tényt is, hogy 
Mr Brundage, az AAU nagytekin
télyű és abszolút korrektségéről is
mert elnöke, Chicagóból azonnal 
táviratokat küldött az amerikai 
olimpim úszóbizottság tagjaihoz, 
amelyben felkérte őket az olimpiai 
női próbaverseny dátumának meg. 
változtatására.

Az eredmény ismeretes és en
gem különös elégtétellel tölt el az 
a tudat (mint a túra létrehozóját), 
hogy

a magyar úszók túrája ked
véért az amerikai szövetség a 
már elhatározott olimpiai 
próbaversenyek dátumát meg

változtatta.
A magyar úszók .

lég győztek Ameriká___  ______
okunk sincs kételkedni abban, hogy 
a tényleges küzdelemből is győzte- 
en fognak kikerülni.

Bonyhárd László.

tehát erkölcsi- 
kában. Semmi

W
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Berlin l e p i  vízipófózói és 
YliiteÉery pisÉesÉor Buda

pesten i
— bajái tudósítónktól —

Megírtuk, hogy a MUSz a pün
kösdi nemzetközi műsor ^kialakítása 
kapcsán meghívást intézett a ber
lini német álszövetséghez és a 
Weissensee vízipolo csapatát, vala
mint Wittenberget hívta meg a pün
kösdi ünnepekre. Pár nappal ezelőtt 
ment el a levél, amely a MXJSz ké
rését tolmácsolta s tegnapra már itt 
is volt a válasz, a berliniek a legnar 
gyobb Örömmel jönnek Budapestre, 
csak még a német fószövetség enge
délyét fcell megszerezniük.

Á Weissensee vízipólócsapata a né
met vízipóló bajnoki döntő fináléjá
nak résztvevője volt s május áő és 
28-án az VTE és az MTK közös
versenyén a két magyar csapat ellen 
áll ki egymásután. Május 29-ére pe
dig a MÚSz Berlin—Budapest válo
gatott mérkőzést vett tervbe.

Ma két versenye v a n  
a vívásnak

Budapesten az EMTE junior kard
versenye és Szombathelyen gunior 
tőrverseny

— Sorját tudósítónktól —

71 versenyszám : 
az FTC klubbajnokságai

— Saját tudósítónktól —
Háziversenyeket a tilalmi időben is 

szabad rendezni. Így hát van a. szi
gorú tilalmi időnek is úszóeseménye.

Ma délután fél 7 órakor
a fedett uszodában rendezd az FTC 
klubbajnoki versenyét, amelyen a 
klub versenyzői nem kevesebb, mint 
21 versenyszámban mérik össze ere
süket. A bajnoki versenyszámokban 
áz FTC minden férfi és hölgyúszója 
felvonul. Tömegek mellett nevek es 
tehetségek vonulnak fel, hiszen az 
FTC ma a legnépesebb úszóegyesü
let, amelynek tagjai egymás között 
vetélkedve is épkézláb versenyt tud
nak összehozni. . _ .

Sípos Maígit, Maiasz Margit, Csa- 
nyi Boriska, Somogyi Hedvig, Csu 
kay Lívia, Bábel Zsófia, Bethlen 
Margit, Somogyi Valéria, Zsoldos 
Ilona, Tusák Éva a hölgyek közül, 
Házi, Szecsey, Bokor, Farkas, Nagy 
Barna, Forray, Lantos, Sárosy, Me- 
zey, Hunyady, .Elénk, Molnár, Miho 
és még sok más jelenti azt, hogy a 
háziverseny országos verseny nívó
ját is elérheti.

A versenyt a közönség is meg
nézheti 60 filléres jegyekkel.

A mai nap egy fővárosi és _egy 
vidéki vívóversenyt nyújt a vívás 
barátainak. A fővárosban az 
EMTE junior kardversenye folyik 
a honvédutcai iskola tornatermé
ben. A  juniorversenyben igen sok 
kiforrot és tehetséges vívó indul s 
éppen, mert sók jelöltje van a 
győzelemnek: nagyon nehéz meg
mondani, hogy ki minősíti magát 
szeniornak ezen a versenyen, 
Mégis

Berczellyt tartjuk a legna
gyobb eséllyel induló vívó

nak.
BerczeMy az utóbbi versenyeken 
állandó jó formát mutatott és ké
pességei szerint benne látjuk a 
győztest. Mellette a tőrvívásban 
rutinirozott Dunuy Pál a legjobb. 
Dunay ugyan a legutóbbi verse 
nyen kiesett a döntőből, ezt azon 
bán csak rossz napja rovására tud
juk Imi. Dakó, Romáromy, Szida- 
nits, PoXócz és Kerekes követke
zik egyforma eséllyel. Palócz ezek 
között árnyalattal a legjobb, úgy 
hogy őt fetétlenül a mezőny ele

jére várjuk, Rónay, Babnigg, 
Bartl, Lányi és Klugesherz azok 
még, akiket a döntőbe várunk. Kü
lönösen Bartl, Klugesherz és Bab 
nigg mutatott sokat a múlt verse
nyen s Duronelly mester keze 
alatt szinte hihetetlenül sokat fe j
lődtek az utóbbi hónapokban. Az 
elektromosok juniorversenye kö
zönségsikerre is számíthat, mint
hogy több verseny a fővárosban 
nincs és a verseny megérdemli az 
érdeklődést.

A mai ünnep másik vívóese-
ményfc

a Szombathelyi VC junior 
tőrversenye.

A versenyt a Faludi Ferenc fő- 
reáliskola tornatermében tartják 
s minthogy a versenyt komoly elő
készület előzte meg, sikert jóso
lunk neki. Maga a nyugati kerület 
kitűnő vivókkal fog résztvenni a 
versenyben, azonkívül a főváros
ból a MAC, a TV C ésa BEAC be
nevezte legjobb fiataljait s így  ̂ a 
konkurrencia nagyon magas szín 
vonalú lesz.

Primo Carnerénak még mindig 
nincsen startengedélye. Paris, Berlin 
és London egyaránt nagy érdeklő
déssel vái ja az olasz óriás startját. 
Már jóval Karácsony előtt hazaérke
zett Carnera, sőt január 11-re már 
ki is tűzték a párisi mérkőzést Bou- 
quillon ellen, de ez a mérkőzés egye
lőre vízbe esett. Carnerának nincsen 
startengedélye. Az olasz szövetség 
ugyanis bejelentette az IBU -nak, 
hogy Carnerának egynémely _ adós
ságai vannak, még abból az időből, 
mielőtt Amerikába vitorlázott volna. 
Az egész összeg nem sok, csak 65.220 
líra. Igaz, mikor Carnera hazatért, 
már törlesztett ebből az összegből 
25.220 Urát, de az olasz szövetség 
pénztárosa nagyon szőrös szívű em
ber és a hátralékos 10.000 lírát is 
követeli. Már pedig addig, amíg ezt 
a pár vasa' Carnera ki nem gube
rálja a. lajbija zsebéből, addig nin
csen mérkőzés Európában részére!

Ballangrud mögött még
öten futottak a régi 10.000 
méteres világrekordon belül

Hogyan született meg az első 
„rudli-világrekord"?

Részletek a 16 : 46.4-hez
— Bajái tudósítónktól —

Az MTE nemzetközi munkás úszó
versenyt rendez január 16-án a Nem
zeti Sportuszodában.

Ezentúl hetenkint háromszor tart 
a MUSz a válogatottak részére tor
nát. A keddi, és szombati napokhoz 
csatlakozik most a csütörtök. Az 
úszószövetség ezúton is felhívja a 
válogatottakat, hogy csütörtökön fel
tétlenül jelenjenek meg a tornán, 
mert fontos olimpiai ügyek várnak 
megbeszélésre.

fíacsls Aidái
U&ziU c t r i/Mcíq

— Saját tudósítónktól —

A MOVE Mátyás király Lövcsz- 
egyesület január 3-án, vasárnap ren
dezte a Repold Károly-vándórserieg- 
versenyt. A versenyen 84 egyéni és 
9 csapat indult Az eredmények a 
következők: Aranyjelvényes mester
lövök: 1. Tattay István Gödöllő 183 
pont (2 álló sor). Mester- és .főlö
vészek versenye: (1 álló, 1 fekvő so
rozat).: 1- Egry József Gödöllő 187 
pont, 2. Bodor Barna „Szemere” 186 
p, 3. Landherr Jenő „Mátyás” 186 p. 
Lövészek és kezdők versenye: (1 álló, 
1 fekvő sorozat): 1. Wéber Gyula 
,Mátyás” 190 p, 2. Ineky Ödön 
„VIII. kér.” 188 p, 3. ifj. Selmeczy 
Jenő Újpest 186 p. Polgári lövészek 
versenye (1 álló, 1 fekvő sorozat): 
1. Bíró F’erenc ISC 189 p, 2. Habé? 
Jenő 188 p, 3. Lippert Nándor Bul
csú 187 p. Junior csapatverseny: 1. 
MOVE Mátyás király LE B) 899 p. 
Szenior csapatverseny: 1. MOVE
Kispesti Szemere LE 918 p, mely 
egyúttal a „Repold-serleg” védője 
lett.

V Í V Á S A
A szövetség intézőbizottsága pén

teken ülést tart. Az ülés tárgysoro
zatért rendkívül fontos tárgyak sze
repelnek, többek között két óvás, 
melyet az egyéni épéebajnokság ellen 
adtak be. Az egyiket a MAC adta 
be, a másikat Hajdú János.

Vitéz Somogyi Pál tábornok ván. 
dordíjat alapított. A nyugati kerület 
elnöke a vidéki vívósport fellendíté
sére vándordíját alapított, amellyel 
olyan kardcsapatversenyt jutalmaz, 
amelvben a nyugati kerület egyesü
letei vehetnek részt,: A versenyt elso- 
ízben január 24-én rendezik meg.

Steve Klómnak, a válogatott 
ökölvívók edzőjének a zsebében az 
újév utáni első tréningen irdat
lan nagy csomag kandikált ki. 
összehajtott amerikai újságok és 
levelek tömkellege az. Rövid koto- 
rászás után kiteregeti az egyik 
amerikai lapot. A New-York Ame
rican decemberi száma az.

Érdeklődve nézzük, mit mutat? 
—  Csupa fénykép a, Tómról! 
Csakugyan öt felvétel Kocsisról. 

Az elsőn . útibörönddel látható. Ba
rátságosan mosolyog, mint valami 
film . csillag. Az is a kép címe. A 
másodikon már a kötelek között 
látható. „A  bajnok, aki az olimpiai 
légsúlyú bajnokságot nyerte 1928- 
bán. A  harmadik kép Kocsist 
gyenge oldaláról mutatja be A 
bár asztal mellett iszik Tóni. Ice 
creamot szódával. Ez a gyenge ol
dala. Utána az a Signum Laudis 
van külön levéve, amelyet olimpiai 
győzelméért kapott. Majd az utol
só képen utcai ruhában a Signum 
Laudis-sal a gomblyukában. „A  
bvjszke Kocsis” . A magyar a Sig
num Laudis ugyanaz, ami a fran
ciáknak a becsületrend. így ma
gyarázza olvasóinak a képet az 
amerikai lap.

—  Nagy dolog ez, —  folytatja 
gteve. —  Külföldinek nagyon kell 
tudni, ha ilyen publicity-t akar 
kapni.

—  Na hát, a Tóni aztán igazán 
tud, —  vesszük át a szót. —  Lám. 
Vidal kétszer is le tudta küldeni 
a földre, mégis Kocsis nyerte meg 
a mérkőzést. Fene gyerek lehet az 
a Vidal.

—  Az ám. Olyasféle eset lehe
tett az, mint évekkel ezelőtt itt 
Pesten a Kubi.nyi—Kocsis mérkő
zés, amikor Tóni először ismerke
dett meg a földdel.

—  És most olvassa el ezt a le
velet, —  folytatja Klaus. —  Csak 
ezt a passzust, mert ez az igazi 
szenzáció. That’s the hot stuff.

„...A  Vidal mérkőzésért 750 
dollárt kaptam. A mérkőzés 
után ebből rögtön odaadtam 50 
dollárt a karácsonyi jótékony- 
sági alapnak, mert a mérkőzés

Egri, az MTK volt amatőr ver
senyzője ma Bécsben mint profesz- 
szionista ökölvívó áll a kötelek közé. 
Ellenfele Cerveny lesz, akinek eddig 
három mérkőzése volt amelyek közül 
egyet megnyert, egyet vesztett és a. 
harmadiknál döntetlent ért ei.

A Bp. Vasutas ökölvívóit Pozsony
ba hívják. A Sportovni Club Slavia 
Pozsonyban ökölvívó mérkőzést sze
retne rendezni. Ellenfeléül a Bp. 
Vasutas első csapatát hívta meg. A 
mérkőzés határnapjának megállapí
tását a Bp. Vasutasra bizta. Ennek 
a meghívásnak a Bp. Vasutas előre.át- 
hatólag a csapatbajnoki mérkőzések 
befejezése után — február első nap
jaiban tesz majd eleget, mert a 
meghívás szombat, vagy vasárnapi 
napra szól. Január havában pedig 
minden szombaton és vasárnapon 
csapatbajnoki mérkőzések folynak.

J É G

jövedelme erre ment. De égé 
szén jól jártam ezzel. A lapok 
a mérkőzés leírásánál erről 
mind külön megemlékeztek és 
tegnap már újabb ajánlatot 
kaptam revánstnérkőzésre Vi- 
dallal. Most már 1250 dollárt 
ajánlottak fel. December 30-ban 
állapodtunk meg”.
—• Azt hiszem, — vág itt közbe 

Klaus —  ezt, a mérkőzést nem 
tarthatták meg, mert T óninak 
minden mérkőzés után táviratoz
nia kell nekem. Ez a megállapodás 
közöttünk. Most pedig nem kap
tam értesítést. No, csak folytassuk 
az olvasást.

„ . . .  A  legnagyobb esemény 
életemben úgy látszik január
ban fog megtörténni. Archie 
Bellel akarnak szembe állítani,, 
január 22-én, még hozzá a világ- 
bajnoki címért. Bennük megvan 
a hajlandóság erre a mérkő
zésre, gondolhatod, hogy ben
nem még inkább. Drága Steve! 
Ha ezt elérem, akkor a világ 
legboldogabb embere én leszek. 
És ezt mind neked köszönhe
tem! Milyen kár, hogy ezekKen 
a napokban nem lehetsz itt. . .
— No, ez már nem érdekes, —  

állapítja meg Steve.
—  Véglegesnek lehet ezt már 

tekinteni?
—  Most folynak a tárgyalások, 

■mint azt a levélből következtetem. 
Ha 'az anyagiakban meg tudnak 
állapodni, mert hiába, a világbaj
noki mérkőzéseknél ez igen fontos 
pont, akkor Tóni. . .

Nem fejezi be a mondatot 
Steve. Csak a szeme csillogása 
árulja e'1, hogy' magyar világbaj
noki címről lehet sző.

Oslo, január 5.
Az északi népe

ket lázba hozta 
Ballangrud nagy
szerű világrekord
ja, melyet eleinte 
kétkedéssel foga
dott mindenki. Mi
vel azonban isme

retes volt, hogy az 5000 méteres 
válogató versenyt egy nappal előbb 
szintén csoportosan — ahogy ná
lunk is mondják: rudliban — fu
tották, sokan ezzel̂  akarták magya
rázni a remek időeredményt. A vi
lágrekord előtti napon tartották 
ugyanis a norvég olimpiai gyors- 
korcsolyázó válogató verseny 500 
és 5000 méteres futamát

500 méteren 5, illetőleg 6 futó 
részvételével három előfutamot 
rendeztek, melyeknek eredménye ez 
volt: I. előfutam: 1. Lindboe 46.5. 
o Ballangrud, II. előfutam: 1.
Haakon Pedersen 46.7, 2. Daesnes, 
III. előfutam: 1. Egnestangen 45.1 
2. Nygren. Döntő: 1. Haakon Pe
dersen 45.8, 2. Egnestangen, 3 
Lindboe.

5000 méteren 16 futó indult egy 
szerre. Az eredmény: 1. Ballangrud 
8:34.1, 2. C. Andersen, 3. R. Olsen, 
4. Staxrud, 5. R. Larsen. Az ered
mény tehát jó, de nem olyan sz:»:- 
zációs, hogy abból a következő nap 
elképesztő világrekordjára követ
keztetni lehetett volna. Igaz, hogy 
a válogató verseny első napján a 
levegő nehéz volt s kevés hó ts 
esett.

Ilyen előzmények után került sor 
a világrekord-napra.

1500-os nem erőltették meg ma
gukat a futók. Valamennyi várásra 
lovagolt, az iram lassú.^egyenesen 
lomha volt. Az utolsó körben aztán 
megindult a hajrá s ebből Ballan
grud 2:12.6-os, gyenge juníoridő 
vei került ki győztesen. Mögötte H. 
Pedersen végzett legközelebb.

így született meg az első „rudli- 
világ rekord,’ ’.

A válogató versennyel kapcsolat
ban juniorverseny is volt 1500: 
Haraldsen 2:33.8, 500: B. Lie 46.9, 
5000: Rönne 8:55.8.

S. B.

Mészárosnak, a MÁV weltersúlyú 
versenyzőjének Budapest bajnoksá
gai a'kalmával nézeteltérése támadt 
egyik klubtársé’, al és emiatt a MÁV- 
bóí kilépett. Az NSC-be kérte át
igazolását, de őzt most visszavonta. 
Mészáros így már a csapatbajnok 
ságban ismét régi egyesülete színé 
ben indul majd.

A 10.000 méteres futam rajtjá 
hoz 15 futó állott fel. Az idő tel- 
jesen szélmentes volt, a jég egé
szen elsőrangú. Indítás után 
Mikael Staxrud állt az élre és hét 
400 méteres kört vezetett erős 
iramban. Ezután Ballangrud vál
totta le az élről, s a tempó ma
radt. Ballangrudot Nygren, Nyg- 
rent H. Pedersen szorította le az 
első helyről. A végküzdelmet Bal
langrud nyitotta meg 800 méter
rel a cél előtt. Az utolsóelőtti kör 
ideje 37, az utolsóé 36 mp. volt! 
A rettenetes küzdelemből másfél 
méterrel Ballangrud került ki 
győztesen Lindboe előtt, akit 
Egnestangen centiméterekkel kö
vetett. A világrekord ekkor már 
nyilvánvaló volt. A három stop
peróra 16:46.2 —  16:46.4 —  
16:46.7-et mutatott. A további be
futók közül Ragnvald Olsen, Ar- 
mand Catlsen (a 17:t7.4-es világ
rekord tulajdonosa) és Mikael 
S+3xrud szintén a Carl®en-fé’e , 
világrekordon belül ért célba. A j 
„yezető díjat” Staxrud nyerte.

A BB1E csoportjának minden 
csapatát megverte, a döntő első 
mérkőzésén azonban súlyos ve- 
reséget szenvedett az LTC Praha 

jéghoki csapatától
- Távirati jelentés. —

Ujtátrafüred, január 5.
A BBTE csapata a tátrai_ torna 

tegnapi, mérkőzései során kitűnő be
nyomást keltett. Mint mar jele,nte.t- 
tük, tegnap a budaiak 5:0-ra verték 
a CSK Vysehradot. Ezen a mérkő
zésen a magyar együttesigen jó já
tékot mutatott be s Bikár (2), Há~ 
ray és Stoics góljával gólokban ki 
nem fejezett fölénnyel verte a máso
dik legjobb csehszlovák csapatot.

Ma, kedden délelőtt a BBTE az 
AC Spartával mérkőzött s azt 6:l-re 
verte. Úgy latszik azonban a nap- 
nap melletti mérkőzés megártott a, 
nagyobbrészt egészen fiatal játéko
sokból álló együttesne,k, inért dél
után, amikor a döntő első mérkőzé
sére került a sor, a BBTE súlyos ve
reséget szenvedett a csehszlovák 
bajnok LTC Prahatól. A prágaiak 
pontosan 12 gólt lőttek, amivel 
szemben a BBTE egyet sem tudott, 
elérni. Az eredmény: 12:0 (1:0,2:0, 
6:0).

A mai nap többi eredménye: Vy
sehrad,—Magaslatra 7:1, Postejow— 
Prágai Főiskolások 1 :d, Vysehrad— 
Zsolna 3:0, Pötzleinsdorf—Slovan, 
3:0, Postejow—SK Pozsony 1:0.

A három csoport végső állása a 
következő:

I. csoport: 1. LTC Praha 8 p.,
51:1, 2. SK Postejow 3 p. 6:16, 3.
Brünni Főisk. 3 p. 3:11, 1. Prágai. 
Főiek. 2 p. 2:16, 5. Pozsonyi SK 
0 p. 0:18. (A brünni és pozsonyi fő
iskolások- egymás elleni mérkőzésé
nek eredménye ismeretlen.)

II. csoport: 1. BBTE 8 p, 20:1, 2.
Vysehrad 6 p. 11:5, 8. Zsolna 3 p. 
5:11, 1. Magastátra .2 p. 6:11, 5.
Spa.rta, 1 p. 3:11.

I I I .  csoport: 1. Pötzleinsdorf 6 p. 
13:0, 2. Pihen 1 p. 9:8, 3 , Slovan 
2 p. 6:6. 1. Poprad 0 p. 2:16.

A BBTE holnap a pötzleimdor. 
fiákkal játszik. A mérkőzésen az 
osztrákok esélye nagyobb, de — fél
tévé, hogy a budaiak fiten állnak ki 
— meglepetés is eshet.

A gyorskorcsolyázók bécsi és ko
lozsvári szereplése ügyében ma dél
után dönt a BKE sportbizottsága.

Az árosai jéghokki-toma során 
ma két mérkőzést játszottak le. A 
Züricher SC 9:3 arányban győzött a 
bécsi WAC ellen, míg az oxfordi 
egyetemi csapat 4:0 arányban győzte 
le az EHC Arosa-t.



Szerda, 1932 január 6.
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Valamit fenni kell!
A smmszteri döntés híre a korcsolyázó

' egyletben
A magyar bajnoki műkorcsolyázó-

verseny
. legyen

o lim p ia i n a p !
— Saját tudósítónktól —

A  korcsolyázó egylet igazgatói 
irodájába tegnap este bekopogta
tott Rotter Baby. A világbajnok 
Rotter—Szollá s pár hölgytagja.

—  Köszönni jöttem Jenő bácsi.
—  mondja Mimch dr. igazgatónak
— hogy a troppam útra kölcsön
adta azt a pompás bundát. Olyan 
jó meleget tartott, pedig nagyon 
csúnya volt az idő. Féltem, hogy 
megfázom, és most megbeteged
ni . . .  az olimpia e lő tt . . .

Minich dr. nem akarja észre
venni, hogy a köszönet az ő gon
dosságának szól, hanem egy lépés
sel mindjárt tovább néz:

—  Szóval a bunda, jó volt. Ak
kor majd megkapja az olimpiai 
útra is. Az Olgának is kellene egy 
(az Orgonista Olgának) . .  ö  
vQyc, valamivel kisebb, mint 
Maga . . .  No, majd kerítünk egy 
kisebbet is . . .

— Mondja, Jenő bácsi, —  for
dítja aggodalmaskodóra a hangot 
Kotter Baby —  olvasta ezt?

Táskájából kihúz egy kitépett, 
földszinti lapot. A Nemzeti Sport 
keddi számának 7-ik oldala. A 
harmadik hasábon, fent, piros ce 
riizával van aláhúzva:

«a kormány az olimpiai ki
küldetés tárgyában még nem 

foglalt állást” .
—  Ez igaz? És nem jelent ez 

Valami rosszat ? . . .
Minich igazgató kezet szorít a 

Világbajnoknővel és ezt mondja:
—  Maga, kedves Baby, ne iz

gassa nwgát ilyesmivel. Korcso
lyázzon, gyakoroljon csak szépen 
Nyugodtan. A dolog rendben van!

«
Ez a kis jelenét tegnap este 

u8y 8 óra felé játszódott le.
*

. 4  rossz hír gyorsan jár. Az 
Kazgatói iroda falai még emlékez- 

ne*  a világbajnoknő aggódó sza 
ut'ra' Bizakodó, örülő arcára. Em- 
'Aeznek arra a tárgyalásra, amit 

korcsolyázó szövetség elnöke és 
nticá igazgató azelőtt teljes egy 

át folytatott. Emlékeznek a 
°ckh°lnii táviratokra, amelyek 

]neOhett,ózott amerikai segít- 
_9flre{ bíztattak. Emlékeznek mind 
j. a. az előkészületekre, melyek a 
e„ , eny s az utolsó napokban már 
fo] a, biztosság tudatában
téa 'r^ ' (Hiszen a negatív dön- 
előtt egy héttel az elutazás

számitTtto^ ÍgaZálT 8enkÍ SCm 
J_s cseng a telefon:

a Műiden lefújva. A kormány 
véi'J' nyári olimpián való rész■ 

t l $ e n  foglalt állást!
^  M ost?!?

nviK+,az szó, ez az első meg-
‘ MoS0? 8 a , gyászhírre-Most 1 hozzak ezt a határozatot?. ht, amit™ —  i..-.- : — . . . . . .más , or egy heti idő volna 

sik utaí keresni. Vagy ezt a rná- 
dalmi T  a külföldi és társa- 
építeni ?Segítséget — teljesen ki-

a férff0ereí em az egyenes, a nyilt, 
tett vniS beszédet. De nem lehe- 
ezelőtt „ a ukyanezt két héttel 

Ezt
ezelőtt „ ugyanezt 

Ezt nie£Mondarti? 
lyázó P,!f?ndja valaki a korcso- 

ba,fy ‘etben. ahol a késő esti 
tőt vette egyhttlévö néhány véze- 

> t;ileiesen lesújtotta a szo-movú hTvClxta6-n ' ieeujtótta » 
byerhetnoi, Vi'ágbajnokaink nem 
‘̂ hétnél- - ol.irr,biát ■ • • Nem szé- 

v örömöt, dicsőséget, . .

VaIam!‘  h i t e i n

helyzete esyIet anyagi
" 'küldetést eg olyan, hogy a 
jcggel kéntewa^ z,rozní tedjes. 
PPpen üíé»„,u ’ Szerdán azonban 
’vtség tan* ■ a korcsolyázó sző- 
’>AE snornvSa! . s ugyanakkor a 

egyike ? ttsá*? is- A két 
;gy n a p ir e n d  ^ámított arra, 
!.,yos pro,fzLé! e _vára« ab«l Hven

JJorttr8!*8 ugyanakkor a 
:erv egviWn 1Z° ttsaga *s- 
;gy n a ^ irÍL ^ "1 szÓmitott 
dyos nrohi!,ere váratIanm ilyen 

Hl. De új f i n 3 MeKvitatása ke- 
Megkisévpi |adat°k előtt állunk. 

lz új feladom  k̂ megoldani ezeket 
‘ uadatokat is, bármily nehe

zeknek is lássanak. A legsúlyo
sabb —  és talán katasztrofális — 
baj az, hogy nincs már idő. Későn 
van! Olyan későn, hogy szinte 
lehetetlen már eredmény remé
nyében csinálni valamit. Ennek 
ellenére is megkíséreljük, hogy az 
amerikai segítségre és a magán
adakozásra támaszkodva, a kikül
detést mégis tető alá hozzuk.

így szól a korcsolyázó egylet 
igazgatójának nyilatkozata.

Arra a kérdésre, hogy a minisz 
tertanácsi határozatot lehet-e „le 
tiltásnak”  értelmezni, Minich dr 
így válaszol:

—  Ügy tartom, hogy ehhez a 
kormánynak -nincs joga, s így ezt 
az értelmezést ki kell kapcsolni, 

*
Annakidején, amikor a Nemzeti 

Sport a téli olimpiai kiküldetés 
kérdéséről hosszabban irt, azt 
mondottuk, hogy jól ismerjük az 
államháztartás nehéz helyzetét, s 
az esetleges kedvezőtlen döntés 
nem lepne meg. S éppen ezért fel
vetettük az „olimpiai nap” rende
zésének tervét. A terv —  egy 
napra rá — önmagától elesett, 
mert a válogató bizottság kedvező 
határozata után a sporttársada
lom abban a hitben (sa jnos: tév
hitben)^ élt, hogy a világbajnok 
és Európabainok műkorcsolyázók 
kiküldetése biztosítva van. Most 
azonban újra elő kell venni ezt a 
tervet, még pedig azonnal!
A korcsolyázó szövetség minő
sítse olimpiai napnak a most 
vasárnap dűlőre jutó magyar 

műkorcsolyázó bajnokságokat
és hatalmazza fel a BKE-t arra, 
hogy valami kis összeget kérjen 
— a belépőjegy árán felül — 
magyar olimpiai reménységeink 
Laké Piacid,-be történő kiutazta
tására. Egy pengőt! Csak egy 
pengőt . . .  '

És akkor talán mégis felszalad 
a téli olimpia árbocára a magyar 
lobogó is.

ASZTALI,
í* TENISZ

%

Kanada második napja Bácskán
Becs, január 5.

A kanadaiak második vendégjáté 
ka érdekes rendszer mellett került 
lebonyolításra._Az A) csapatban a bé
csi védelem előtt a kanadai csatársor 
játszott, a B) csapatban pedig a ka
nadai védelem előtt a bécsi csatár
sor. Győzött az A) csapat 5:3 (3:1, 
1:2, 1:0) arányban.

A gólszerzők: Bathes, Mousette,
Savageau, White, Savageau, Diet- 
richstein (öng'ól), Bathes és Reinl.

A mérkőzés gyönyörű játékot ho
zott, olyant, amilyent Becsben talán 
még sohasem láttak. Egészen nagy 
formátumú játékot mutatott, be Ba
thes és Savageau.

Bíró: Brück Walter volt.
Howorka Ottó.

A német jéghokkicsapat mégis ki
megy az olimpiára. A német jég
hokkicsapat olimpiai kiküldetésének 
kérdésében váratlan fordulat történt. 
A németek tudvalevőleg az utolsó 
pillanatban úgy döntöttek, hogy csa
patukat. mégsem küldik ki Laké Pia
ci dbe. ‘ Az amerikaiak most táviratot 
küldtek Berlinbe s ebben kiie'entet- 
ték, hogy a németek összes költségét 
fedezik, a lemondást nem fogadják 
el, a csapat tehát okvetlenül utaz
zon. Az amerikaiak egyben közvetí
tésre kérték fel Loicq-ot, a Nemzet
közi Jéghfkki Liga elnökét, hogy a 
német szövetségnél a német jéghokki
csapat minden részletében megá’lapí- 
tott amerikai útjához járuJion hozzá.

Jaross Pál Budapesten. Jaross Pál, 
a többszörös magyar bajnok műkor 
csolyázó Budapesten van s minden 
valószínűség szerint vállalná fogja a 
magyar bajnoki műkorcsolyázó ver
seny pontozóbírói tisztjét.

A magyar műkorcsolyázó bamok- 
ságok nevezési listája még nincs 
kést. A BKE műkorcsolyázó szak
osztálya csak ma dönt afelől, hogy 
kiket indít a bajnokságban.

Most vasárnap Agárdra kirándul a
BKE hokki-gárdája az MHC, az FTC 
és a BBTE labda-hokkiesapata tár
saságában.

Megjelent a
VI. Asztali-tenisz 
V ilág b ajno kság  
hivatalos kiírása

— Saját tudósítónktól —

A Cseskoslovenska Table-Tenisová 
Associace megküldte a magyar asz
tali teniszszövetségnek a VT. asztali 
tenisz világbajnokság hivatalos kiírá
sát. A csehszlovák, nemzeti lobogó 
színeivel díszített négyoldalas kiírás 
első lapján Prága látképe, alatta an
golul és németül a cím. A cseh nyel
vű felírás átfut a piros-kék-fehér 
zászlón.

A kiírás értelmében a január 25— 
30. közt lebonyolításra kerülő világ- 
bajnokságon hét szám szerepel: 
a Swavthüng-serlegért folyó csapat- 
világbajnokság (hármas csapatok ré
szére ), a férfiegyes, a női egyes, a 
férfipáros, a női páros és vegyespá
ros világbajnokság s a férfiegyes 
vigaszverseny. Ebben azok indulhat 
nak, akik a férfiegyes világbajnok 
ság első vagy második fordulójából 
kiesték. *

Düsseldorfban
—  Hogy ölte meg Lázár a 

szélsője akcióit?
—  Kéjjel!

A versenyfeltételek szerint 14-nél
kevesebb nemzet jelentkezése esetén 
a csapatvilágabjnokságot egy cso
portban, körmérkőzéssel bonyolítják 
le. Ha a jelentkező csapatok száma 
14, vagy annál több, úgy két csopor
tot alakítanak s a két csoporton be
lül ugyancsak körmérkőzéssel küz
denek a csapatok az elsőségért. A 
két csoportgyőztes döntőt játszik.

A játékidő naponta délelőtt 9- 
1-ig, délután 2—6-ig és este 8-tól 
éjfélig tart A mérkőzéseket „Téma” 
labdával játszák.

A hivatalos kiírás közli, hogy a 
CsTTA, a Nemzetközi Asztali Te
nisz Szövetség határozata érteimé 
ben országonként 5—5 versenyző 
szállásáról és ellátásáról gondosko
dik.cmm m
A várható déli szelek  
bekövetkezése esetére  
szép teljesítm ényeket 
ígérnek a vitorlázók

— Saját tudósítónktól —

Még emlékezetes az idei magyar 
vitorlázórepülő sikereknek az a so
rozata, amelyet Formanek Lajos te
tőzött be 2 óra 8 perces rekordrepü
lésével. Annakidején annak volt kö. 
szönhető a kedvező eredményeknek 
ez a sűrű egymásutánja, hogy 
ami ritkán szokott bekövetkezni 
déli irányú szelek fújtak. A Farkas
hegynek ugyanis sajnos, csak a dél 
felé eső lejtőit lehet eredményesen 
kihasználni a vitorlázásoknál. Most 
megint a déli szeleknek hoszabb-rö- 
videbb etapejára van kilátás és ez 
önt reménységet a jelen és a jövő 
rekordereinek szivébe.

*
A Szilveszter-éjt a vitorlázók 

nagyrésze a farkashegyi vitorlázó- 
otthonban töltötte. Természetesen a 
jókedv jegyében^ telt el az idő és ví-„ 
dáman fogyasztották el azt az öt 
üveg pezsgőt is, amit Hölle Márton 
pezsgögyáros fia ajánlott fel annak, 
aki az 1931-es év legjobb eredmé
nyét éri el. A díjat Formanek Lajos 
kapta meg.

Újév napján a Movero- és a 
Mávero-nóvendékek munkához lát
ták, de a csúszós talajon rosszul si
kerültek a startok s ezért néhány 
sikló és két vitorlázó repülés után 
abba is hagyták a kísérletezést.

Vasárnap szintén a kedvezőtlen 
Mőjárás akadályozta meg a sikeres 
repüléseket, mert megeredt az eső, 
amely a talajmén ti hideg levegőben 
azonnal ráfs gyott a gépekre. Azon
ban Kertész J.-nek, aki a Farkas
hegy és a Szekrényes közt levő nye
regből startolt, 'sikerült letennie az 
A-vizsgát.

kiokaflmmtsztráme «’«.,* h.z lóvá fc tshao -
L i p a Ujságiroda Bratislava. 
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F elelős szerkesztő és kiadó' 
Dr Vadas Gyula 

H elyettes szerkesztő 
Hoppé László

Nyomatott aj stéfitnm S»j(Avai|a!s| K» 
töreargógétwld -  Faiéig* gzemvezető 

Gyíry aladir

A T T C  m o io rs s s a k e s z fá iy á n a k  
sp o rtb iz o ttsá g a  su a g á é ^ á  tette 
ja v a s la t u n k a t :  t r iá lr e n d s z e r -  
r e l re n d e z i a  hó v é g é re  k i í r t  
té li m e g b íz h a tó s á g i m o to rke* 

, r é k p á r v e r s e n y f
Vasárnap délelőtt kerül vizsgálat alá a terep, 
hogy a pontozási rendszert igazságos alapon 

o.. elhassák m eg
— Saját tudósítónktól —

Tegnap este ült össze a TTC sport- 
bizottsága, hogy megtárgyalja a ja
nuár hó végére kiírt téli megbízha
tósági verseny ügyét. Egyhangú ha
tározattal magáévá tette a sportbi
zottság javaslatunkat, melyet néhány 
nappal ezelőtt közöltünk lapunkban 
és melyben felhívtuk a TTC-t arra, 
hogy a versenyt ne őramiting for
májában, hanem mint érdekes és 
sportszerű triált rendezze meg.

A részletek természetesen még 
nem kerültek megbeszélés alá, csu
pán annyit határoztak el máris, 
hogy a verseny célja nem a János-

hegy tetején, hanem, a Kesergő vé
gén lesz és hogy a. távszakasz és a 
triálszakasz között értékelés szem
pontjából nem lesz junktim. Aki. az 
előírt, aránylag eriyhe, de pontosan 
betartandó átlaggal befut a Kesergő 
lábánál lévő célba, az jogot, nyer a 
triálon való részvételre. Hogy a ha
vas Kesergőn lefutásra kerülő triái 
szabályai miképpen alakulnak, azt a 
jövő héten összeülő űjabb ülésen ha
tározzák él, a vasárnapi kísérletek és. 
terepfe-lderités tapasztalatai alap
ján.

ÜfgeSenfés
A Magjrar Touring Club út-

jelentése:
A budaV>est— győr horvát jár- 

falu'—bécsi út osztrák szakaszán 
a hóakadályokat már eltakarítot
ták, úgy, hogy az út egész hosz- 
szában szabad. Az autóbuszforga
lom ma megint megindult. A pi
lisi hegyekben és Nyergesujfalu 
környékén azonban hosszabb je
ges szakaszok vannak.

A budapest— vác— balassagyar
mati út már teljesen jégmentes.

A  budapest-—székesfehérvári 
szakaszon Baracska közelében az 
utat vastag és rendkívül síkos 
jégréteg borítja.

A  budapest— dunaföldvár— 
szekszárd—pécsi útvonalon már 
kezd ugyan- megindulni a forga
lom, de a Dunaföldvár és Szek
szárd közötti részen a nagy hó
tömegek még nagyon megnehezí
tik az előrejutást. Ugyanez a 
helyzet a budapest— cegléd— Szol
nok— karcag— debreceni út Szol- 
uok és Karcag közötti szakaszán.

Eaidőszerint csupán az ország 
északkeleti részeinek egyes út
vonalain szünetel a forgalom, 
tgy a tiszabacs— csenger— máté- 
ezalka—nyirbátor —  nyíregyházi 
és a nyirbátor— debreceni utakat 
IV2— 2 méteres hósáncok teszik 
járhatatlanná.

Általánosságban szólva az or
szág minden részéből olyan jelen
tések érkeznek, hogy Í z  utolsó 
két napos olvadást és helyenkénti 
esőket követő lehűlés az utakat 
eljegesítette, úgy, hogy egyelőre 
hosszabb útnál a hóláncok nélkü
lözhetetlenek.

Rövidesen befejeződik  
az AJS g yár költözése

— Saját tudósítónktól —
Mint tudjuk, az AJS-gyárnál meg

szűnt az alapító Stewjis-család ér
dekeltsége és az anyagi válságba ju
tott, gyárat ' Collierék, a Matchless- 
gyár tulajdonosai vették meg. Az új 
tulajdonos természetesen folytatja az 
AJS-gepék gyártását, sőt már az 
idei_ szezónban fokozott verseny- 
tevékenységgel akarja jóvátenni Ste- 
vensék nagy hibáját, a versenytétlen- 
seget. Az AJS-gyár anyagának át
szállítása a napokban ért véget és 
nem kevesebb, mint hétszázötven 
tonna súlyú árut kellett be- es ismét 
kicsomagolni, A Matchléss-gyár te
rületén serényen folyik az' AJS- 
osztály szervezése és felállítása, re
mélhetőleg néhány hét múlva már 
megkezdődik az új szériák gyártása.

. MA jm\ mnmr jw ,

Csalogatják a hézőket moziba . . .  
Természetesen Amerikában. Kará
csonykor minden jegy egyúttal sors
jegy is s a nézők között pulykát, ka
csát, csirkét, valamint 50 dollárt 
készpénzben sorsoltak ki.

Huh!...
Az egyik amerikai lapban olvas

suk: ,A  Franckenstein című film a 
borzalmak borzalmát tárja fel. A 
mese olyan izgató, hogy a színház 
vezetősége állítólag külön mén tőki- ' 
rendeltséget állított fel a nézőközön
ség soraiban elájultak életrekelté- 
séré. Mindenesetre a film méltó ver
senytársa a DrdcuMnak” . . .

Szegény amerikaiak úgy látszik 
könnyen ájuldoznak.

M agyarokról beszélnek  
az am erikai mozikban,

ii * ■ ■ ■ «n-vyrvxs?*-:r..
amennyiben most kezdték játszani 
Hatvány Lili - és Molnár Ferencnek 
ogy-egy művét. Az elmúlt napokban 
került Ugyanis bemutatásra a „Ma 
este, vagy soha” (Tpnight or Never) 
és a „Testőr” (Guardsmann) című 
film. A két film szereplőiről a Nem
zeti Sport már részletesen írt. Mind
kettő hagy sikert aratott, A Testőrt 
már hetek óta játszák,.

Zöld-fehérek. Tökéletesen ig'az%k 
van és minden tárgyilagosan .gondol
kozó ember elítéli azokat az ifjúsági 
'atlétákat, akik felhajtásra' vagy 
anélkül maguk akarnak dönteni 
vagy ellenszegülni olyan dologban, 
mint a szakosztály vezetése. Mi biz
tosak - vagyunk benne, hogy ezekben 
a fiatal versenyzőkben több a klub
juk. iránti szeretet, mint' a «régi ve
zetőjükhöz való ragaszkodás, sőt, még 
az illető vezetőben is feltételezzük 
azt az emeíkedettebb sportszellemet, 
ami ilyen, az ő érdekében megindult 
akció leszereléséhez szükséges, Min
den csoda csak három napig tart és 
fogunk még együtt örömmel tapsolni 
a . most renitenskedő zöld-fehér atlé
ták sikereinek.

Mai műsor
OPÍ5RAHÁZ; (fél 8) János vitéz.
NEMZETI SZÍNHÁZ: (3, fél S) I) u. 

Cjrano do Berger»c, Este: A  megbol 
dogult (fii.

KAMARASZÍNHÁZ: (fél 4. báróim. 81 
D. u.: Pót-cellán. Este: A három testőr.

VlGSZINH IZ: tó) Kényes válópür.
VÁROSI SZINH.vZ: (81 Cigányszerelein
MAGYAR SZÍNHÁZ: (fél 8) Rád bizoir 

a feleségem.
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 4. 8) A

toroeköi inenyasssonv,
KIHAGYSZ? M I AZ: (e, A ..Peliér tó"
FÖV. OPEKKTTSZINHAZ: (8) Maya.
ANDRASSYim  SZÍNHÁZ: (91 Az igazi 

asszony.
BETHLENTERI SZÍNPAD: (fi. 9< Drótos- 

tót.
KOMIKl SOK KABARÉJA: (fél 9) Yi 

dám műsor
ROV.ÁL ORFEUM: (fél 5, fél 9! 5 Ju- 

nofro
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 4> Rott és 

Táltori.
STEINHARIIT SZÍNPAD: íháronio 9)

Steinhardt.
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Rejtvénypályázatunkon minden olvasónk résztvehet. Feltétel: 
A 2. oldalon található rejtvény szelvény beküldése és legalább egy 
rejtvény helyes megfejtése. A borítékra ráírandó: „Rejtvénysport” . 
Megfejtési határidő: 1932 január 10. Díjaink:

1. 3 0  pengő értékű korcsolya
(SzáUitja: Lápócsy József cég)

2. 15 pengő értékű kétszemélyes
ródii

3. 10 pengő értékű Morisson-doboz
4—5—8. Lapunk egyhavi ingyenes 

küldése
7—28. A Memzeti Sport évkönyve

L Keresztrejtvény
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Víszintes. 1. Gyarapodik a súlya. 
6. Előtted fekszik, Nyájas Olvasó. 
U . Finn toronyiig róhölgy, Amster
damban helyezve. 15. Bíró hoz. 17. 
Verskellék volt. 17ia. Magánhangzó. 
18. A mozgó labda rögzítésé. 19. a al
földi magyar szerző. 20. Mással
hangzó fonetikusan 22 Testrész 
23. A A A. 25. Mutatószó, névmás, 
névelő (mindez három betű). 26. 
Egyik Magyarország—Franciaor
szág válogatott mérkőzés eredménye 
volt. 30. Ütőkártya. 31. Igekötő. 32. 
Államjövedelem. 33. Külföldi fo- 
lyócsMa. Sí, Belga fürdőhely. 36. 
Fen-összekeverve. 38. Vívóműszó. 40. 
Hades világa. 42. Háziállat táj szó
lással. 43. USA gátfutó. 45. Sport
berkekben nagy szenzáció. 48. Azonos 
betűk. 49. Olasz csatár. 52. Ilyen lap 
is van. 53. Profikapus. 54. Kártya
figurák. 57. Latin prepozíció. 58. 
Mássalhangzó. 59. Evezős egylet. 62. 
A második betű. 63. Ló teheti. 64. 
Külföldi teniszező. 65. F,nyo ide
gen nyélven. 67. Másalhangzó. 68. 
Ügyetlennel előfordul. 70. Német 
prepozíció. 71. Sakkönyvben nem 
egy van. 73. Vissza: tőzsdei kifeje
zés. 75. Szín. 76. Északamerikai író, 
államférfi és természettudós (1706—

1790).
iggoleges. 1. Híres magasugró 

volt a nuiga korában. 2. B-vel vívó.
3. Proficsapat egyik vezetőembere.
4. Idegen névelő. 5. Fénypont. 7. 
Olasz válogatott. 8. Motorban van. 
9. Főzeléknemű. 10. Évszak mással
hangzói. 11. Férfinév. 12. Görög 
mondái alak. 13. Edző. 16. Francia 
Irótestvérpár. 18. Proficsatár. 21. 
Kés része. 22. Prof ikapus. 24. A ma
gyar sport vezére (keresztnevének 
első betűjével). 27. Mohamedán hit- 
tudós. 28. Kötőszó. 29. A polinéziai 
nép fajhoz tartozó törzs. 35. Sokrates 
tanítványa. 37. Három nagy szere
pet játszó amatőrcsapatunk. 39. Az 
FTC elnöke volt ( keresztnevének 
első betűjével). 41. Kínai hosszmér
ték, 43. Kiváló bukósisakos. 44. Éke
zettel: szám. 46. Fém. 47. Gyenge 
testalkatú. 50. Magyar motoros. 51, 
Ókon súlyegység. 55. Erős lövések. 
56. Gátfutónk. 61. A ,Holló” köl
tője. 63. Kérdés (két szó). 66. Visz- 
sza: mutatószó. 69. Római háziisten. 
70. Bátorító jeL 72. Mássalhangzó 
fon. 74. Idegen névelő. 77. Latin 
prepozíció. 78. Mint a 67 vissz.

A teljes megfejtést kérjük!!
(tabi)

ön felelni fog!
1. Ki a FIFA elnöke?
2. Milyen eredményért jár 

aranyjelvény a 800 méteres sík
futásban?

3. Hány ember van egy rugby- 
csapatban?

4. Mi a százméteres gyorsúszás 
hölgy világrekordja?

5. Hány gát van a négyszázas 
gátfutásban?

6. Mikor volt a kétkezes súly do
bás olimpiai szám?

7. Milyen magas e(fy futball.
kapv?

8. Szabad a versenyzőnek meg
állni az 1500 m futás közben?

f). Hány percig tart egy jég- 
hokkímérkőzés ?

10. Mi a keresztneve Ladoume- 
gmnek?

Cserebere
Kopár
Híres
Kontár
Bárka
Agyag

Szálka
Hatás
Hatás
Batár
Muszka

E szavak mindegyikében egy- 
egy betűt úgy változtassunk meg, 
hogy a, változtatás után egy-egy 
ú j értelmes szót kapjunk. A behe
lyettesített betűk egymásután ol
vasva egy vüágrekcrder nevét ad
ják. Ki ez a vüágrekorder? (Egy  
példa: Kontár-kontúr. Itt az „U ”  
betűt kellene olvasni.)

A  rovatvezető üzenetei
Köszönettel vettük számos rejt- 

vényfejtőnk újévi üdvözletét. Viszont 
kívánunk minden j£t,

A rejtvénybajnokság plakettjei
hétfőn kedden és csütörtökön vehe
tők át kiadóhivatalunkban délelőtt

Szerda, 1932 január 8.

11—1-ig és szerkesztőségünkben dél
után 4—8-ig. A könyvet nyertek a 
jövő hét folyamán kapják meg ju
talmukat postán.

Zeisler Pál. 615 ponttal végzett. 
Újabb rejtvényei között- is akadt egy- 
kettő.

Stocker József. 632 ponttal zárta 
az évet.

A vigassverseiiy külön 'döntőjét 
jelen keresztrejtvényünk képviseli. 
Kérjük a holtverseny dön.őjének hét 
további döntőre jogosult fejtőjét, 
hogy az ábrát kitöltve, kivágva küld
jék. be a megfejtéseket. As. győz, aki

a legkevesebb hibái véti.
A VIGASZVERSENY RÉSZT

VEVŐI SZÁMÁRA NINCS ÉR
VÉNYBEN I AZ, HOGY HÁROM 
HIBÁT „BÜNTETLENÜL” LEHET 
EJTENI, MAR EGY HIBÁVAL IS 
A MÁSODIK HELYRE LEHET 
SZORULNI, HA TELJES MEG
FEJTÉS AKAD!

Lengyel L. László és Lakatos 
Gyula. Mivel kétségtelenül saját hi
bájukon kívül adták fel hétfőn leve
lüket, a megfejtéseket elfogadtuk, 
így a vigaszversenynek továbbra is 
résztvevőik.

a
— Saját tudósítónktól -

A broadeasting hullámsávban nem 
tudnak nyugodni az állomások. - A 
szakadatlan interferenciazavarok 
miatt hullámhosszukat derűre-borúra 
változtatják — az Unió pedig ösz- 
szetett kézzel nézi- -ezt a kapkodó 
keresést és semmit sem tesz, hogy 
az európai éterben végre valahára 
rendet teremtsen. A szakértők azt 
mondják, hogy a madridi hullám- 
elosztó kongresszus,., mely most nyá
ron esedékes,, sern hóz majd különö
sebb változást ebben a tohuvabohu- 
ban, ha csal? rá nem szánják magu
kat az illetékesek arra, hogy a 
broadeasting hullámösvényt kibővít
sék és ezzel az állomásoknak egy
máshoz való frekvenciatávolságát 
megnöveljék. De éppen ezen a téren 
olyan nehézségek mutatkoznak, me
lyeknek áthidalása óriási akadályok
kal jár.

Az éter telített,

ez a jelszó, a táviróadók, a parti 
rádióállomások, a rádiótelefónia-for- 
gaiom egyre terjeszkedik s az érde
keltek a létért való küzdelem harcá
ban „minden talpalatnyi hullámért” 
síkraszállnak.

Ez az áldatlan állapot állandó kí
sérletezésre kényszeríti a zavart és 
zavaró adókat. A legutóbbi. jelenté
sek szerint a következő állomások 
változtatták meg a közelmúltban hul
lámhosszukat:

Milánó 5Ö1.7 m-röl 331.4 m-re.
Nápoly 331.4 m-rői 318.8 m-re.
Vilna 241 m-röl 581 m-re.
Szó van arról, hogy Langenberg 

Lipcsével és Stockholm Hörbyvei cse
rél helyet s ha ez a változtatás sem 
használ: Hörby a hosszú hullám
hosszra vándorol, ahol már végzett 
is kísérleti közvetítéseket. * 9

M A I  
M Ű S O R .

Szerda, január 6.
Budapest 23 kw. 550.5 m: 9 ó-.í 

Hírek. — 10 ó.: Egyházi zene és
szentbeszéd a budavári koronázó fő
templomból. Szentbeszéde.t mond 
Koszterszitz József dr. — Egyházi 
zene: Démény Dezső: Szegedi mise. 
t* 11.15 ó.: Görögkatolikus istentisz
telet a Szegényház-téri gör. kát. ma
gyar plébániatemplomból. Sz'entbeszér 
det mond Kiss Andor; dr: Az énekkar 
előadja Boksay János C-dur miséjét.
— Majd: A m, kir. Operaház tag
jaiból alakult zenekar hangversenye. 
Karnagy: Berg Ottó. 1. Cornelius: 
Cid, nyitány. 2. Saittt-Saens: Halál
tánc, szimfonikus költemény. 3. Wag
ner: A nürnbergi mésterdalnokok, be
vezető a III. felvonáshoz, az inasok 
tánca és a mesterdalnokok felvonulá
sa. 4. Sibelius: A tounelai hattyú,
legenda a „Ka!evala” -ból. Angol kürt
szóié, előadja Juhász Antal. 5. Schu
bert: IV. (tragikus) szimfónia (c- 
moli). —i 2 ó.: Gramofonhangverseny. 
1. Kéler: • Magyar vígjáték nyitány. 
(Conzert Orchestra.) 2. Verdi: Álar
cosbál, Réné áriája. (Palló Imre.) 8. 
Erkel: Bánk bán, egyveleg. (Buda
pesti Kamarazenekar.) 4. Sarasaié: 
Habanera. (Zilzer Ibolyka.) 5. Adanv 
—Mozart: Bravúr variációk. (Szabó 
Lujza.) 6. Liszt: I. magyar rapszó
dia. (London Symp’nony Orchestra.)
7. Saint-Saens: Sámsoh és Delila,
ária. (Basílides Mária.) 8. Verdi: Don 
Carlos, ária. (Kálmán Oszkár.) 9. 
Bartók: I. román tánc, op. 8. (Bar
tók Béla.) 10. Weber: Oberon, Óceán- 
ária. (Németh Mária.) 11. Lehár: 
Részlet a „Paganini” -ből. (Kiss La
jos és cigányzenekara.) 12. Donizetti: 
Lá Favoritá, ária. (Anday Piroska.)
13. Poldini: Farsangi lakodalom,
Kálmán diák dala. (Halmos János.)
14. - Grosz: Quantlo la luna. (Noiret
Irén.) 15. Erkel: Hunyadi László, La 
Grange ária. (Szabó Lujza.) 16. 
Dankó: Gyöngye violának... (Palló 
Imre.) 17. Farkas: a) Gyergyóp in
nen... b) Besároztam a csizmámat. 
(Cselényi József.) 18. Medvey: Bada
csonyi nyárfás parton. (Cselényi Jó-- 
zsef.) 19. Sándor—-Szenes: Hova
viszi az őszi szél. (Cselényi József.) 
20. Erkel: Bánk bán „Hazám, ha
zám”. (Halmos János.) 21. Erkel: 
Hunyadi induló. ( A m. kir. Operaház 
tagjaiból alakult zenekar.) — 3.45
ó.: Az Országos Állatvédő Egyesület 
meéeórája. Roncs Margit meséiből 
olvas fel. — 4.20 6.: ifi. Sáray Ele
mér és cigáhyzenekarának muzsikája.
— 5.30 ó.: „Mulatságos régi szoká
sok, viseletek” . “ if j. Gonda • Béla elő
adása. —1 6 ó.t A Városi Színház ze
nekarának hangversenye. Karnagy: 
Komor Vilmos: 1. Rossini: Teli Vil
mos, nyitány, 2, Lehár: Cárevics, egy

veleg. 3. Ochs: Variációk egy német 
népdalra. 4. Meyerbeer: Az afrikai 
nő, ábránd. 5. a) Rhode: Csipkeró
zsika nászútja, jellemkép; b) Wie- 
schendorff: Éjjeli őrjárat, jellemkép. 
6. Strauss János: Déli rózsák, kerin
gő. — 7.20 ói.: „Régi magyar tobor
zás táncok és hadfogadó verbunko
sok (kállai kettős, magyar lassú, 
népi verbunkos zeneköltők)”. Bevi- 
laqua—Borsody Béla dr. előadása. 
Közreműködik Welser Tibor (ének), 
Kazacsay Tibor (zongora) és Arkossy 
Vilmos. — 8.30 óv: Hoor-Tempis Er
zsébet hangversenye. Zongorán kísér 
Polgár Tibor. 1. a) Durante: Danza, 
danza; b) G. Recli: La pastorella; c) 
Locuano: Pavo Reál. 2. a) Lányi 
'Viktor: I. Tartózkodó kérelem; II, 
Boldog éjjel; b) Kodály: Jöjj te hoz
zám; c) Szabados: Fanny áriája. 3. 
Meyerbeer: Dinorah, ámyéktánc. —
9 ó.: Bartók Béla zongorahangver
senye. 1. Purcell: Pyelude, Gavotte, 
Air-Horn-pipe, Preludé C-dur (zon
gorára átírta Bartók Béla). 2. Scar- 
latti: Domenico, (két egytételes szo
náta). 3. Zipoli: Pastoral (zongorára 
átírta Bartók Béla). 4. Bach: III. 
angol szvit g-moll. 5. Beethoven: 
Szonáta, op. 109. E-dur. — 10 ó.: 
Sporteredmények. — Majd: Jazzr és 
cigányzene Kalmár Pál énekszámai
val. 1. a) Huszka Jenő: Volt egyszer 
egy fehér galamb; b) Murolo—Tag- 
Ííaferri—Szécsi: Nápolyi szerenád.
(Kalmár Pál.) 2. Tánczene; a) Rum
ba (M. Sunshine—L. W. Gilbért: The 
peanut vendor); b) Tangó (Jpse N. 
Lucehesi: Decina Viejita); c) S!ow- 
fox (Iwan Makaroff: Tire two gi- 
tars); d) Angol keringő (Lajtai— 
Békeffi: Ne hullasson könnyet); e) 
Foxtrott (Jimmie—Monaco: Trough), 
3. Farkas Imre: Átmegyek a Király
hágón. (Kalmár Pál.) 4. Strauss Já
nos: Denevér, egyveleg. 5. a) Nádor 
József: Hazudni kell, tangó; b) -Sjá- 
phir Gyula—Kuthy György: Feledni 
nem tud maga sem, tangó. (Kalmár 
Pál.) 6, Sidney Jones: Gésák, ope- 
retegyveleg. 7. Zách István: Megcsalt 
a nyár, tangó. (Kalmár Pál.) 8, 
Hangosfilmslágerek. 9. a) Bodrogi 
Zsigmond: Alkonyat száll a pusztára; 
b) Fráter Lóránd: A fonóban szól a 
nóta; c) Kallós Dezső: Amerre én 
járok. (Kalmár Pál, Horváth Gyula 
és cigányzenekara.) 10. Cigányzene.

Csütörtök, január 7.
9.15 ó.: A rádió házikvintettjének 

hangversenye. — 12.05 ó.: Vörös Jan
csi és cigány-zenekarának hangverse
nye. — 4.10 ó.: Dénes Gizella novel
lája: „Két fekete szem”. Felolvassa 
a szerző. — 5 ó : özv. dr. Kovács 
Józsefné, a „Tejgazdasági Szemle” 
szerkesztője: „A háztartás célszerű
berendezése és vezetése (I. rész.)” . 
— 5.30 ó.: Másfél' óra könnyű zene. 
Zenekari hangverseny. Karnagy Pol
gár Tibor. -  7 6.! Angol nyelvok
tatás. (J. W. Thompson.) — 7.30.ó.: 
A m. kir. Operaház előadásának köz
vetítése. „A , zsidónő” . Dalmű öt fel-; 
vonásban. Szövegét írta Seribe. For
dította Lányi Viktor, Zenéjét szerez
te Halévy. — Majd: Magyari Imre 
és cigány-zenekarának muzsikája.

fiim sz in iítá za k  m űso ra
BELVÁROSI ilrány! o II T.i 8S 8-

29. (Előadás; 5, negyed 8. negyed 9, 
fél 10 Vas.: ‘ fái 4. 5. S, négyed 8, 
negyed 8, fél 10. A lebegd szűz (ka
cagtató bohózat. Szökő Szakáll, Dina 
Grállá.) — A láthatatlan bűnös. (Se
gítség, bankrablás!) -  Híradó.

BODOUHAI- IVIII József kórul ÜS. T.l 
38—4 —76.) Előadás: fél 5, 1, 9. Szomh.s 
fél 4. háromé ti. báromn 8, 10 Újév 
és vas.: 2.4,6,8,10 Nagyvárosi fények 
(Chaplin). — Titkos légió (Ken May- 
nardi.

fíCÍlAI APOUjO Ül Szénh tél I 51
-5—0(1.); Előaiias: fél 5. 7. fél iü Vas. 
fél 3. hároinn 5 negyed H. tiáromn Ml. 
Csókos regiment (Verebes, Gretl Thei- 
m^r, H. Tűimig, Charlott® Ander.) — 
Három ablak kelet felé. (Erich v- 
Strohoim kémkörténete.) — Híradó.

CAPiTUl fVH Bíuuss tót degviend©-
, lés: 34—S-.17 (Előadás- 4, 6, 8. 10 Vas 

3-kor i®. Buster, a Casanova (némétiil 
beszélő vígj,). — Flyppi a fegyliázban 
(trükkfilm).

CHICAGO (VII . István ót 38 T : Sí-1  
75.1; Előadás: 5, fél 8. i(). Ünnep. vas.. 
8-tól. Nagyvárosi fények. (Cbarlie 
Chaplin világfilmje.) — Elippy, mint 
incsterdetekUv. — Miki, mint hegedű- 
művész. — Híradók.

< OKSO ,IV .. Váci utca 9 T.: 87 4 (!§ 1 
Előadás: 4, 6, 8, 10. Hangos Híradók.
— Paul Rörhigei. Inén Deyers, Johan- 
nes Biemann főszereplésével; A szaké 
válóok (vígjáték). — Kutyaurnty 
(trükkfilm). — Híradók.

IH4CSI VI.. Teréz Krtro: 28 T.; 21 4 —
43. 35 9 53, 14 8 05.1 Előad.: 4. i>. g, 
10 Vas., nrmep: O kot is. Hangos hír
adók. — Molnár Ferenc világhu-ű szín
műve- Liliom. (Charles Farell, Kosé 
Habart, Esteile Tay'or.)

ELIT ;V., Lippt körút 16 1 : IS 1 51
Előadás; 4, 6, 8, 10 (Első mérsékelt 
h.) Feleségem a szélhámos. (Nagy Kató 
zenés Vig.iátcka.) — Rablók a madár
világban (kultúrfilm). — Híradó.

TE8ZEK ,V 111., József körűt 1(1 1 : 46—
0—jo,): Előadás: fél 4, fél 6. tiáromn 8, 
hái-otnn 10. Csütörtök fél 5, fél 7. fél
9. ünnep, vas.- fél 3, négy 5, háromn. 
8 háromn. 10. Üonep és vas d. e.: 
burleszkmatiné -  A 4 renegát. iNoah 
Berry, Warner B asl-i, Mirna Loy.)
-  Hangos híradó. Miki.

I’OIÍCM FILMSZÍNHÁZ Kossuth Lajos
utca 18 T , 895-43. 897 -07 ): 5. negyed 8, 
ájll) Vas. szoinb. ünnep « u. 8, 10 
Ék telesén. (Nortna Shearer filmje, a mai 
házasság problémájáról 1 -  Híradók.

IMPERIAI (VI! Dembinszky utca ét 
Aréna út sarok T 32 8 99.1 Előadás: 
5-től, vas.: fél 8 tél folyt. Feleségem 
szélhámos. (Nagy Kató vígjátéka.) — 
Ki a hűnfis (dráma; Lew Ayres) — 
Ünnep és vasárnap d e.i bürleszkm.

JOZSEFVAKÜSI Kálváriáiét 6 t ; 34- 
G—44). Előadás csőt.: fél 5. 7, 9. Újév 
és vasárnap; 2, 4, 6. 8, 10 Nagyvárosi 
fények (Chaplin). -  Titkos légió (Ken 
Maynard).

KAMARA (VII., Dohány n 42 44 Tel.:
44 —0—271 Előadás- 6 8, 10 Vas és
ünnepnap: 4-kor is. Hangos híradók 

.— Molnár Ferenc világhírű színdarab
ja : Liliom (Charles Faroll, Kosé Ho- 
bart, Esteile Taylor 1

' ' DOV1KA IN ültői ni 1(11., Előadás 
fél 5. 7. <gyn 10 Vas: 3 Ilii folvt
Montecarló bombázása (fllmoperett; 
Hans Albora, Anna Sten). — Cowboy 
szerelem (7 felv., vadnyugati törté
net);

NFP Váci ót 70 T i 92 0 80 t Hétk.i
5- től. vas és ünnepnap: 3 tol folyt.
A táneos huszár (Verebes Ernő, O. 
KaHweiss; vígjáték.) — Az óceán vér
tanúi. (Ottó Gebükr; dráma).

iIMNIA V ili.. József fcórot és Kölcsey 
Utca sarok T : 30 1 25 i Western
Eleetric-leadógépen Fél 4, fél 6, fél 8, 
fél 10. Hangos híradó. — A borneói 
maharadzsa (A pompa, a szerelem és 
az izgalmak filmje). — Burleszkek

ORION (IV. Eskü-tér 5 T.: 82 -1-02.1:
Előadás: háromn. 6. háromn. 8, háromn,
10. Vas., ünnep: háwmh. 4 órakor is. 
Leányhuség. (Ottó Walburg, Jenny 
Jugo, Max Hanson.) — Híradók.

PAl.ACE FILMSZIMI VI Erzsébet kör 
út 8 Telefon 3(55 33 • El ad i 4 6, í 
10 Hyppolít. a lakáj (Magyar han
gos film. Irta: Zágon és_ Nóti Játsza:
Csortos. ................
híradók

PATRIA (V ili.. Népszl iház-n 13 T.: 45
6— 73.): Előadás: 4. 6, 9, tó C'siitdrtök.: 
hároirtn. 5, háromn 7. háromn. 9. Ün
nep és vas : 3. háromn 5. fél 7, negyed 
9, 10. A 4 renegát INoah Berrv War
ner Baxter. Mirna Loy.) — Hangos hír
adó. — "Miki.

(Nagymező u SB— 
54 1 229 98 ?9S

50) 9 6 lg folyt,
azután b. s. 10 

»  s r . , , .  Vas és ünnep 1—4 
r ím  iiin iF A in iv  folyt., azután 6. 8, 

1Ó. Ex-feleség. (Nor
ma Shearer filmje.) — Füppy. — Hír
adók

ROXY (VII., Rákócziit 83 T.: J 4 3 -8 - 
24.). Előadás 4 tői. vas 2-től folyt 
Nagyvárosi fények Cháríie Chaplin 
világfilm je.) -  Halálos szerelem (drá
ma 10 felv.). -  Hangos híradó.

ROTÁL APOLLO Erzsébet (torul 45 t .i 
J 423 4E 419 02,1 Előadások: 5. W& 
fél 10 Rzomb va*.. 4, 8, s, 10 Vas 
d e fél 11 Lakner Báesi gverrnék 
színháza Kaiéttklsasszony 1 Boí-
váry Stólz. Ríni ttoda Hnnopeiettj* 
Fíísz Haljnay Tibor. Dolly Haas GUs 
táv Frőhlich' -  Magyar VHóghiradti

I \TR A ? X Üllői ol SS , Előadás '45, 
7, negyed 10. Ünnep: 3-tól folyt. Elsza- 
badult Afrika (vegtg magyarul beszélő 
expediclos fiira). — Az alaszkai rej
tély (dráina).

(Teréz-könít 60 T :  197— 
67 -68:1- Előad . 5. % 8, KIÓ, 
Szomb, vas., ünnep: 4. 6. 
8, 10, Táncol a kongresszus. 

(LiMlan Hapvey, Willy
Iritsch, Conrad Veilt. Lil 
Dagover -  A kom Lg jós

tanár orgonajátéka
CORVIN VIII József kórut és ü llőtő l 

-tarok T »  » é  39 5 84 - E’ő 
adás: fél 6. fél *, fél 10 Vasár 
és. ünnepnap fél 4-:kof is Leány hűség 
Ottó Wallburg. Jenny Jugo. Max 
Hansem. -  Híradók 
,f \ NI A I Rákóczi út Sí T - 160 45 és 
460—46.): Előadás: 5, negyed 3, fél 10. 
Vasár és ünnep: 4, 6, 8, 10. Táncol a
kongresszus (Lillán Harvev. Willy
Fritseh, Lil Dagover, Conrad Veidt.l -»

Gótíi Kábos stb.) — Hangos




