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Kom fádi:
Kétszer k e li ^mep- 
nyerrsi az o lim p ia i 
vízipólo bajnokságot!

— Saját tudósítónktól —
A válogatott üsző- és vízipólókeret 

tegnap tartotta első ízben csütörtök 
esti tornáját. A MUSz az olimpiai 
készületed kiszélesítésére ugyanis 
ezentúl nem kétszer, hanem három
szor tart tornát.

Tegnap este az olimpiáról való tá
volmaradás riasztó hírének ellenére 
is — vagy talán azért — teljes volt 
a létszám. A válogatottakat — ért
hetően — jobban izgatta az, lesz-e 
kimenetel vagy sem, mint maga a 
torna. Hiszen nyolc éve másért sem 
dolgoznak szakadatlanul és lanka
datlanul, csak azért a győzelemért, 
amit kétszer a sors kegye tagadott 
meg tőlük, harmadszor pedig most, 
—  nos, de- ez aligha marad meg vég
érvényes rendelkezésnek.

Komjádi. Béla nyugtatta meg a 
fiúkat a következő szavakkal:

— Az olimpiát kétszer kell meg
nyernetek. Előszóé itthon, hogy ki
mehessetek, másodszor ott kinn. Hi
szem-, hogy éppen az akadályok sar
kallnak benneteket arra, hogy meg
mutassátok és beigazoljátok, jogotok 
van kinn megjelenni.
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Szombaton kezdődnek a küz
delmei! az ifjúsági M úzó-

úajnoksáiért
— Saját tudósítónku l - ____

Hetvenegy budapesti és 33 vidéki 
birkózó ad egymásnak találkozót 
szombaton és vasárnap, hogy az 
ifjúságiak között az elsőség kérdését 
eldöntsék. Olyan hatalmas szám ez, 
különösen a vidékieké, ami azt mu
tatja, hogy a birkózás ismét kezdi 
régi népszerűségét visszanyerni

Pehelysúlyban 28 nevező közül 
Dobó Szegedi Vasutas, Blumenstock 
Pécsi AC, Balogh MTE és Mocz 
Kecskeméti TE között kell az elsőt 
keresni.

Könnyűsúlyban 24 bajnokjelölt 
van. Közülük Fecske MTE, Bodolay 
FTC, Maksai UTE és Víg Törekvés 
esélye a legnagyobb.

Kisközépsúlyban 25 versenyző in
dul. Itt Rendok MAC, Fábián Deb
receni TE, Szűcs Szegedi Vasutas és 
Balogh Kaposvári Turul közül nyer
het valaki bajnokságot.

Nagyközépsúlyban 15 birkózó ne
vezett. Gibölya Bp Vasutas, Grabics 
BSE és Tihanyi Postás között kell a 
bajnokot keresni.

Nehézsúlyban 12 jelölt van. Bics
kei MAFC, Vitális Bp Vasutas, Hül- 
big MTE és Putnoki Vasas közül 
bármelyik első lehet.

A versenyzők nagy számára való 
tekintettel a küzdelmeket két szőnye
gen bonyolítják le. Szombaton este 
fél 6-tól fél 7-ig a pehely- és köny- 
nyűsúlyúcsoportok versenyzőit mér
legelik. Utána ezek a súlycsoportok 
mérkőznek. Vasárnap reggel 8—9-ig 
pedig az Összes többi súlycsoportok 
mérlegelnek. A  mérkőzéseket a Mű
egyetem aulájában rendezik meg.

Nincs elzárva a Los Angelesbe 
vezető út . • • csak nehezebb/ 

küzdelmesebb/ tövissel hintett • • •
Kern történt generális letiltás -  A saját erejükből, vagy  

külföldi segítséggel kijuthatnak legérdem esebbjeink
Az am erikai gyűjtés ká lváriá ja  — Az OTT olimpiai szak
bizottsága ma összeül s igyekszik pótolni a mulasztottakat

és menteni a menthetőt
— Saját tudósítónktól

A bécsi Wacker Görögország
ból jövet megállt Belgrádban és a 
Beogradski ellen 3:0 (2:0) arány
ban győzött Walzhoffer, Branz 
és Ostermann góljaival. Ma a 
Jugoslavia ellen játszik a 
Wacker.

Három angol játékos is szerepelt
a Szeged FC ellen szerdán az AS 
Padova csapatában, — ez is magya
rázata annak, hogy a padovaiak két- 
szerannyi gólt tudtak rúgni a sze
gedieknek, mint azok a padovaiak- 
nak.

’ é c e k b ő i  csak H A Z A M

Borús, viharfelhős volt az ég, 
de ezt a villámcsapást mégsem 
várta a magyar sporttársadalom. 
Ezt a reményeket megtépő —  re 
ményeket széttépő — miniszter- 
tanácsi döntést. Nem várta, mert 
kedd estig valami furcsa nyugodt
ság lakott minden sportember lel
kében. Hiszen megalakult az 
olimpiai válogatóbizottság, tagjai 
összeültek és válogattak. Biztató 
nyilatkozatok keltek szárnyra a 
sportvezérek szájáról s a bizako
dás — mely abban a hitben gyö
kerezett, hogy az olimpiai eszme 
nagyságát még a nyomorú _ gazda
sási helyzet sem ingathatja még 
— a körülmények alakulásától se
gítetten megteremtette azt az 
atmoszférát, amelyben  ̂a sport
társadalom élt —  egészen kedd 
estig.

Kedd este szállt szét a hír:
— Magyarország nem vesz 

részt az olimpián!
A  hír lesújtott, megdöbbentett 

mindenkit, akinek valaha is csak 
valami köze volt a sporthoz s ebből 
a döbbenetből nehéz volt a ma- 
gunkhoztérés.

A kormány döntése hivatalos 
fogalmazásban látott napvilágot, 
de ebből a hivatalos közleményből 
a közvélemény nem tudott tájé
kozódni a döntés következtében 
előállott helyzetről.

A jelentés nyomán két véle
mény alakult ki:

az egyik a kormány döntését 
„letiltás’’-nak értelmezte, a másik, 
a higgadtabb, azt vitatta, hogy a 
minisztertanácsi döntés csak arra 
vonatkozik, hogy a kormány a mai 
gazdasági helyzetben a magyar 
sportolók olimpiai részvételét nem 
tudja anyagiakkal támogatni s 
így a kikvMetéseket csak külföld
ről szerzett devizák segítségével, 
tehát gyűjtés útján vagy túrák 
közbeiktatásával lehet megvaló
sítani.

Negyvennyolc óráig volt bizony 
talanságban a közvélemény a kor
mánydöntés tényleges jelentőségét 
illetően, míg végre napvilágot lá
tott a félhivatalos közlés, mely eny
hítette . azt a nyomasztó érzést, 
ami a fekete-kedd óta keserűen 
szorította a magyar sportolás mil

liónyi barátjának, hívének lelkét. 
S míg kedd este villámgyorsan 
terjedt szét a gyászhír, addig 
tegnap déltájt szivárogni kezdett 
az első reménysugár:

— Nem letiltás!
A bizakodóknak volt tehát iga

zuk s ebben a pillanatban teljes 
fontosságában, sorsdöntő jelentő
ségében lépett ismét előtérbe

Sí vegyen meri a külföldi
vel egyenértékű és csak 
feleannyiba kerül
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összes legújabb típusú bel- és 
külföldi márkás rádiókészü

lékek, hangszórók

Hschner György
elektrotechnikai, rádióké
it zii lékek és anyagok nagy* 

kereskedése

Készpénzért Részletre is 
Buita3es!,V!.,Poilinaaiczlnf-3.2 1
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az amerikai magyarság köré
ben megindított gyűjtési 

akció.
Ez a gyűjtési akció közel egv 

esztendős és ennek az akciónak 
története magyarázatot ad arra a 
nyugodt bizakodásra, mely a kor
mánydöntésig hónapról hónapra, 
hétről hétre jobban hatalmába ej
tette a magyar sporttársadalmat.

Hónapok múltán megérkezik 
Amerikába a külügyminisztérium 
átirata, mely megengedi a konsu-

K arik atú rák  a  vezérkarró l

...1931 óprHis 5-én cikket közölt a Nemzeti Sport 
A cikk címe ez vo lt:

„Egész Amerika magyarsága meg
mozdult a magyar olimpiai jelöltek 

érdekében",
majd az alcímek:

„A Magyar Athletic Club ot 
Los Angeles nagyszabású 
gyűjtést indít és a Nemzeti 
Sporttól kér felvilágosítást 
az itthoni sportviszonyokról 
—• Newyorki tudósítónk már 
az amerikai magyarság veze
tőinek kedvező állásfoglalá

sát is közli.”
Ez a cik ismertette először az 

amerikai magyarok gyűjtő-akció
jának gondolatát. (Nem a Nem
zeti Sport kezdeményezte a gyűj
tést: maga az amerikai magyar- 
sáa tette meg az első lépést!)

A Nemzeti Sport akkori cikke 
így kezdődött:

„A  losangelesi olimpia előkészí
tése mind sportbeli, mind pénz
ügyi szempontból állandó gondja 
a magyar sport vezéreinek. Az el
ső inkább a számításba jövő ver
senyzőktől követel meg önfeláldozó 
és csüggedetlen munkát, a máso
diknál külső segítségre is szükséa 
van.’ ’

A továbbiakban szembeállítottuk 
nz ország szegénységét az olimpia 
hatalmas jelentőségével, s az ered
ményes szereplés fontosságával, 
majd

ismertettük losangelesi mun
katársunk levelét,

mely beszámolt az amerikai ma
gyarság körében meginduló gyűj
tés tervéről és információkat kér. 

Ugyanekkor

newyorki tudósítónk levelét 
is nyilvánosságra adtuk

s ez a levél szintén a gyűjtés kér
désével foglalkozik, s hangsúlyoz
za, hogy

a mozgalomnak hivatalos Jel
leget kell adni.

Kilenc, hónappíí ezelőtt látott 
napvilágot ez a cikk lapunk hasáb
jain. Háromnegyed éve, hogy meg
indult az akrió, mely már az első 
lépésével kérte, hogy az óhaza, — 
amelyen segíteni kívánt — ne te
gyen mást, csak nyomja rá a hiva
talosság bélyegét.

A gyűjtés hivatalos elisme
rése azonban nem akart meg

születni

s május 13-án a következő clín 
kiáltott a Nemzeti Sportból a hi 
vatalos körök jobbindulatú meg 
mozdulásért’

„Az amerikai magyarság olimpiai 
gyűjtése a magyar külügyminiszté
rium Hozzájárulásán áll, vagy bukik"

A gyűjtés ugyanis megindult a 
legjobb úton. De mert az utóbbi 
években újra ’ súlyos visszaélések 
diszkreditálták, az üym  akciók be
csületességét, Amerikából újra a 
hivatalos elismerést sürgették, s 
ekkor kértük, hogy az amerikai 
magyar konzulátusok kapcsolód
janak bele az amerikai magyarság 
nemes megmozdulásába.

Ekkor még úgy látszott a dolog, 
mintha csak a bürokratikus las
san járásról v l̂na szó. És — némi 
vaskalaposságról. Mert valami 
évekkel azelőtt kelt rendilet para
grafusaiba kapaszkodva maradt le

a gyors, megértő cselekedetről 
külügyminisztérium.

Május derekán megalakul a 
Los Angelesi Magyar Olim- 

, piai Bizottság, mely 25.000 
dollárt akar gyűjteni az olim

pia megkezdéséig.
Beszámolunk a Losangelesi Ma
gyar Athletic . Club estélyéről 
mely egymagában 800 dollárt jö. 
védelmezett a magyar sportolók 
olimpiai kiküldetésére. Magasran
gú államférfiak . erkölcsi támoga 
tásáról adunk hírt és az amerikai 
magyarok lelkes igyekvéséről. . .  

A válasz . .  ?

Lázár Andor dr.,
az OTT elnöke.

látuso’cmk, hogy a gyűjtött össze
geket á t v e g y é k  és n y u g 
t á z z á k .  Csak ennyit . . .

Az amerikai magyarok oldalán 
állt a kezdeményezés, melyet mi
— a fekete-kedd, sajnos, igazolt!
— helyes felismeréssel, teljes 
erőnkből támogattunk. A hivat*, 
loe oldalon . . . ?

. . .  Vájjon amit elmondottunk, 
nem volt-e alkalmas arra, hogy ffi 
magyar sporttársadalomban vala
mi fölényesen bízó hitet ébresz- 
szen?! Hogy azt a hitet keltse, 
mintha olyan jól állnánk, hogy 
nem kell a „fekete-napokra” felké-

J U j . Q Í ö l f  ̂  iH tf?



szülni... Mert a h i v a t a l o s  
f ó ru mok  nem segítettek felké
szülni 1

1982-be fordult a naptár, s ja
nuár 4-én —  egy nappal a fekete- 
kedd előtt, (melyet mi sem álmod
tunk meg előre) Bonyhárd JÁszlő 
így fejezte be a Nemzeti Sportban 
közzétett levelét:

„Még nem késői Egy megértő 
rendelet jóváteheti, amit a másik 
elrontott” . *

És mi, idehaza azt írtuk:
„A z elmaradt dollárokért, illet, 

ve az ezek nyomán esetleg elmara
dó magyar sikerekért pedig vala
kinek majd vállalnia kell a felelős
séget a magyar- sporttársadalom

Péntek, 1032 január 8.
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Rekrimináitunk, de nem azért, 
hogy rekrimináljunk! Mert, ismé
teljük, amit már elmondottunk ki
lenc teljes hónapon át:

—  Még nem késő!
M a még nem késő . . .

Lázár Andor szavai megvilágítják a kor
m ány kényszerű helyzetét és legalább 

afelől nyugtatnak meg, hogy nem történt
elvi és teljes vonalbeli letiltás

Az olimpiai kiküldetésA gyűjtési akció sorsdöntőén fon
tos kérdése tehát ma aktuálisabb, 
mint vaiaha. Úgyszólván az egyet
lenegy út, mely Los Ange.esbe még 
elvezethet. (Laké Piacidról majd 
később . . .)

Kérdést intéztünk tehát LáziU 
Andor dr.-hoz, az OTT elnökéhez s

elsősorban a gyűjtés folytatá
sának érdemi részét tisztá
zandó, megnyugtatást kér
tünk a kormányrendelet ér

telmezése tekintetében:
—  Ezzel a kérdéssel pénteken az 

OTT olimpiai szakbizottsága előtt 
foglalkozni fogok —  mondotta Lá
zár dr. — , s ott ebben a dologban 
már érdemleges kijelentéseket te
szek. A holnapi ülésnek elébevágni 
azonban nem szeretnék.

( — A sportközvéiemény nyugta
lan és választ vár arra, hogy a mi 
nisztertanácsi döntés letiltást je- 
lent-e, vagy az anyagi segítség meg- 
vonását? S ha az utóbbit, úgy foly 
tatni keil-e a gyűjtési akciót?

— A gyűjtést mindenesetre foly. 
tatni kell. Demonstratív letiltásról 
szó sincs, hiszen a minisztertanács
ban is sportférfiak ültért, akik a? 
olmpia jelentőségével tisztában van
nakr

Az OTT elnökének szavaiból ki- 
érezzük a kiküldetési támogatás 
megvonásának főokát:

az ország, amikor külföldi hi
telezőit nem tudja valutával 
és devizával kielégíteni, nem 
adhat olyan célra külföldi fi
zetési eszközt, mely az or
szág effektív tartozásaihoz 
képest csak másodrangú fon

tosságú célt szolgál.
A külföldi hitelezők elő'ttf. reputá
ciójának megóvása miatt a kormány 
valóban kényszerű helyzetben csele
kedett, amikor ismeretes döntését 
hozta.

Ezt, aki magyar, és hazafi, el 
kell, hogy ismerje. '

—  A helyzet tehát az — mondot
ta Lázár dr. — , hogy az összes kö
rülmények figyelembevételével a 
kormány nem cselekedhetett más
ként, mint ahogyan cselekedett.

— Most azonban a társadalom
nak kell megmutatnia, hogy szereti 
a sportot. A külföldre szakadt 
magyarokra gondolok, akik ugyan
úgy áhítják az olimpia magyar győ
zelmeit, mint mi, idehaza.

(—  A külföldi magyarok gyüj- 
tését illetően hivatalos részről sok 
mulasztás történt —  mondottuk, a 
vázoltuk az amerikai magyarok 
gyűjtési akciójának hivatalos ves
szőfutását. —  A lassúság most 
már végzetesé válhat.)

—  A gyors munka embere vagyok 
—  jelentette ki az OTT elnöke. — 
Nem szeretek sokat pepecselni, 
hanem igyekszem gyorsan megta
lálni a véleményem szerint helyes 
megoldást, s aszerint holadéktala 
nul cselekedni.

Majd
az amerikai magyarság gyűj

tési akciójáról
szólva köszönetét mondott a Nem
zeti Sport eddigi nagy és lelkes 
munkájáért, melyet lapunk, helve* 
érzékkel ismerve fel a gyűjtés fon
tosságát, már hónapok óta folytat

i— Kérem a Nemzeti Sportot —  
folytatta Lázár dr. — , hogy to
vábbra is ilyen odaadással tárna 
gassa ezt a hatalmas horderejű 
ügyet. A gyűjtés részletkérdései
ről még a holnapi illés keretében 
tanácskozást kívánok folytatni. 
Megbeszéljük az önök által felho
zott amerikai háziipari kiállítással 
kapcsolatban adódó lehetőségeket is. 

Ezután Lázár dr.
saját amerikai kapcsolatai

nak latbavetésérSl szólt:
—  Nekem is van meglehetősen 

kiterjedt amerikai ismeretségem.

Mint a Magyar Nemzeti Szövetség 
amerikai csoportjának elnöke, ma- 
gom is kint voltam, Amerikában. 
Remélem, hogy összeköttetéseimet 
szintén a gyűjtés szolgálatába állít
hatom. ügy érzem., bízhatunk ben
ne, hogy a dolog sikerülni fog!

Az OTT elnökének biztató nyilat 
kozatát újraébredő reménykedéssé* 1 2 
adjuk tovább olvasóinknak, a ma
gyar sport két napon át levert. 
szinte kétségbeesett hadseregének.

Újra előre indulhatunk tehát. Az 
út — Los Angeles felé — most ne- 
hezebb és küzdelmesebb lesz, mint 
ahogy solca-n elgondolták. De a si
ker, amit a világ népei közt talán 
majd kiverekedhetünk, jobban eső, 
kiérdemeltebb és még inkább föl
emelő lesz, ha tudjuk, hogy nem
csak maguknak, az óhazának tarto
zunk vele, . hanem elsősorban ide
genbe szakadt testvéreinknek.

vaiutáris kérdésének megoldásához 
érdekes tervet ajánl vitéz Uhlarik 
Béla dr., a földművelési miniszter 
titkára hozzánk intézett levelében. 
Uhlarik javaslata a következő:

„ . . .  Szerintem legnehezebb va
iutáris kérdés is megoldható vol
na úgy, hogy a pengőösszeget 
itt befizetnénk a budapesti ame
rikai követség folyószámlájára, 
hisz a követség itt úgyis pengőt 
költ s ők rendelkezésre adnák 
érte a szükséges dollármennyisé
get. Nem hiszem, hogy ettől ar 
amerikai követség elzárkózna, 
hiszen elvégre amerikai érdek is, 
hogy az olimpián tényleg ott le
gyenek a többi nemzetek is.”

„Én azt hiszem, hogy ilyen ala
pon elindulva meg lehetne találni 
a megoldást arra, hogy kétségte
lenül esélyes versenyzőink mégis 
csak dicsőséget hozhassanak Ma
gyarországra.”

Kik az^Angol Kupa 
idei esélyes pályázói?

ci szombatiAngol seregszemle 
kupaforduló előtt

— Saját tudósítónktól —•

Ma reggel elindul Újpest 
Berlinbe, noha 
csak egy meccse lesz, 
mégpedig vasárnap

Saját tudósítónktól

Újpest csapata ma ismét vo
natra ül. A lilák ezen a télen nem 
bonyolítanak le összefüggő, kiadós 
télj . túrát, mint máskor tették, 
hanem csak apró kirándulásokkal 
veszik ki részüket a kalandozá
sokból. *'

A Milánóban lejátszott Anibro- 
siana mérkőzés óta pihen a csa
pat. Ott maradhatott volna olasz 
földön, hiszen az Újpest bősége
sen kapott ajánlatot, - a különböző 
egyesületektől, ezek az ajánlatok 
azonban nőm voltak olyanok, ami
lyeneket az Újpest, a magyar 
bajnok elfogadhat. Amint a veze
tői mondják, ennyivel az Ambro- 
sianának is tartozik a csapat, 
mert az Ambrosiana komoly ösz- 
szeggel fizette meg Újpest kirán
dulását, Éppen ezért nem teszik 
meg az újpestiek, hogy a többi, 
kisebb egyesület ajánlatát el
fogadják, mert akkor a milánói 
dub méltán neheztelhetne.

így történt tehát, hogy Újpest 
nem túrázik, hanem ma ismét ki
rándul, mégpedig a német fő- 
városba. Tegnapig úgy volt a do
log, hogy Újpest két mérkőzést 
játszik Berlinben. Egyet a Tennis 
Borussia, egyet pedig a berlini 
BSV 92 ellen. A berliniek azonban 
újabb tervet .terjesztettek elő. 
Arra kérték Újpestet, hogy mond
jon le az egyik mérkőzésről. Ber
linben komisz idő jár, az elmúlt 
vasárnap is csak egyetlen mérkő
zést lehetett megtartani s így na
gyon félnek a rendező egyesületek 
a ráfizetéstől

Újpest udvariasan teljesítette 
a kérést, ilyenformán csak vasár
nap mérkőzik, a fenti két csapat
ból összeválogatott együttes ellen. 
Az útitervét ' azonban, játékosai 
kérésére, eredeti formájában tar
totta meg a vezetőség. Elég lenne 
holnap, szombaton reggel indulni, 
a játékosok kényelme szempontjá
ból azonban már ma reggel hét 
órakor vonatra ül a Nyugatin a 
csapat s Lángfelder Ferenc, va
lamint Bányai Lajos vizetésevel a 
következő játékosokkal utazik el: 
Aknai, KőMgó, Fogoly III., Bor- 
sányi, Volentik, Vig, Szalay, Sas, 
Avar, Sáros, Vörös, P. Szabó. A 
tizenkét játékcs közül vagy Via 
vagy pedig Szalay lesz a tartalék 
a mérkőzésen. A társaság már ma 
este, tizenegy óra előtt Berlinbe 
érkezik s így bőségesen lesz ideje 
az út fáradalmait kipihenni. •

Az újpestiek nagy bizalommal 
néznek a mérkőzés elé, hiszen a 
csapat nagyszerű kondícióban van, 
mert a pihenő nagyon jót tett 
neki.

A Postás nagyon komolyan készül 
a tavaszi idényre. 14-én megkezdik a 
tornatermi edzőgyakorlatokat, majd 
mezei edzésre fognak kirándulni a 
játékosok. A kitűnő gárda egyébként 
megerősödött; Kása, a volt Sabaria- 
csatár, akit most visszaamatőrösítet- 
tek, ismét anyaegyesületében fog to
vább futballozni.

A csehszlovák—magyar Amatőr 
Európa Kupa-mérkőzésre más nap 
kitűzését kéri a prágai szövetség. A 
mérkőzést a profik találkozásával 
együtt, szeptember 18-án kellene le
játszani, de a csehszlovákok szeret
nék más napra tenni. Érdekes a ké
résnek az a része, hogy Budapest 
helyett vidéki városban szeretnének 
játszani. Az MLSz még ntói tárgyal
ta a kérdést.

Mióta 1872-ben a Wanderers az
óta már megszűnt csapata l:0-ra 
megverte a Royal En-gineers (Kirá
lyi mérnökök) együttesét' a* Angol 
Kupa első döntőjében, azóta ötven- 
batszor álltak ki az angol csapatok 
a híres trófea döntőjére és az 1932. 
év hozza meg az ötvenhetedik _ dön
tőt. A selejtező fordulókat már az 
ősz folyamán lejátszották és

január 9-én már belekapcsolódik
a küzdelembe az angol futball
elitjének tábora is, az I. és a II. 

liga is.
Ennek a fordulónak esélyei tartják 

most izgalomban az angol ̂  futball 
közönségét és ezekről az esélyekről 
a következőket írta a Daily Maiiban 
Carruthers, az angol szigetország 
egyik legszakavatottabb sportírója:

—  Amikor kutatgatjuk a kilá
tásokat, önkéntelenül is feltolul a 
kérdés: vájjon mi a siker legelső 
tényezője? Egy bizonyos. Bár
mennyire fontos, hogy a csapat 
gólt lőj jön, éppen olyan fontos, 
hogy ne kapjon gólt. Ha ebből 
indulunk ki, akkor azok között a 
csapatok között kell keresnünk a 
wembleyi döntő előrelátható részt
vevőit,

amelyek a legerősebb véde
lem fölött rendelkeznek.

—- A tudományos stílus értéke 
problematikus az ilyen knoek-out 
küzdelmekben. A játékban persze 
szükséges a tudás is, de ennek 
fölébe lehet kerekedni. Nem hi
szem, hogy volna csapat, amely 
bőségesebb tapasztalatokat szer
zett volna ezen a téren, mint a 
Newcastle United, még pedig ab
ban az időben, amikor ötször is 
bekerült a döntőbe, de csak egy
szer tudott győzni ott.

— A sikertelenségek után a 
játékosok próbálták megmagya
rázni az- eredménytelenség okát, 
de ezek a magyarázatok nem vol
tak meggyőzőek. Az igazság pedig 
egyszerűen az, hogy ezek a játé
kosok nem tudták megszokott já
tékukat produkálni a Crystal Pa- 
lace-pálya elektromossággal telí
tett légkörében és amikor egyszer 
sikerült győzniük a döntőben, az 
is úgy történt, hogy a Barnsley 
ellen döntetlent érvén el, a meg
ismételt mérkőzést Liverpoolban 
játszották le, mint semleges pá- 
Iván.

—  Az első mérkőzés félidejében
nagyszerűen megérezte ezt Mac 
Cracken, a híres Newcastle-hát 
véd, amikor odaszólt az egyik 
Barnsley-játékoshoz: „Ha újra
játszás lesz, azon bele sem fogtok 
rúgni a labdába!”  És a jóslat 
pontosán bevált.

Ezen a liverpooli döntőn dia
dalmaskodott először a tudás.
—  De lássuk most már, hogy

Hat jelöltje van
) a Hungáriának 

áz egyiptomi útra
Az itthonmaradó kék-fehérek
megkezdték pihenőjüket

í i  Saját tudósítónktól —
A  Hungária játékosai tegnap 

délután- a hungáriaúti pályán 
egybegyűltek, hogy likvidálják téli 
túrájukat Felgyüiemjett járandó
ságaikat kapták meg, majd uzson
na keretében ismertette Senkey 
tréner a tavaszi SMSÓii megkez
dése előtti programot. A játéko
sokat két csoportfA osztotta:

1. azok. akik számbajöhetnek az 
egyiptomi túrán,

2. azok, akiket Ján. 20-ig sza
badságol a vezetőség.

Az egyiptomi túrára számba- 
jöhető hat Hungária-játékos a 
következő:

Újvári, Mándi, Híre* Ba- 
rátky. Titkos, Kalmár.

Ebből a névsorból valaki kit 
marad, amennyiben a három 
nagyegyesület között az a meg
állapodás, hogy öt kék-fehér játé
kos vesz részt az egyiptomi úton. 
A végleges névsort az indulás

előtt fogja kijelölni a Hungária 
vezetősége. A felsorolt hat játékos 

január 12-ig kapott tegnap 
szabadságot.

Január 12-én megkezdik a komoly 
edzést, hogy Egyiptomban telje
sen harcrakészen álljanak rendel
kezésre. ^

A többi Hungária-játékos ja
nuár 20-ig élvezi a szabad

ságot.
Január 20-tól kezdve a tavaszi 
előkészületeket kezdik meg éspedig 
Senkey tervei szerint 4— 5 be
melegítő tornatermi tréninggel és 
pályára január 29-én lép a gárda 

Ami a sérülteket és beteget 
illeti, javulás állott be az összesek
nél. A végső megállapítást azon
ban ma tudja meg a vezetőség, 
amennyiben Barátky, Kalmár. 
Sárvári, Kompőti, Wéber és Szabó 
orvosi vizsgálat alá kerül a mai 
délelőtt folyamán.

melyek azok a csapatok, amelyek 
jő védelemmel dicsekedhetnek. 
Mindenekelőtt a West Bromwich 
Albiont és a Huddersfieldet kell 
felemlíteni. Az Albion eddig le
játszott 24 bajnoki meccsén csak 
24 gólt kapott, pontosan meccsen- 
kint egyet, ami igazán elsőrangú 
teljesítmény. Hiszen az Everton 
43 kapott feólal áll a bajnoki ta
bella élén és a harmadik helyezett 
Aston Villa hálóját ugyanennyi 
góllal terhelték már meg ellen
felei. Az Albion két hátvédjének, 
Shaw-nak és Trentham-nék játé
ka az egymás megértésének a leg
magasabb fokát jelenti. És ha 
Hibbs, a Birmingham kápusa el
veszti helyét az angol válogatott 
csapatban, akkor csak Pearson 
lesz az oka, az Albion kapusa.

—  Húddersfield 32 kapott gól
jával szintén igen előkelő helyen 
áll védelem dolgában. Portsmouth 
helyzete hasonló. A világért sem 
akarom ezzel azt mondani, hogy 
ezek közül kerül ki idén a kupa 
nyertese. Túl nagy dolog lenne az 
Albiontól, ha meg tudná őrizni a 
kupa védelmét, de viszont meg 
kell objektiven állapítani, hogy

ha az Albion keresztül tud
ja verekedni magát az első 
forduló nagy akadályán, az 
Aston Villa oroszlános csa
patán, akkor hosszú út vár a 

további fordulók során.
Húddersfield kilátásait a gyenge 
csatársor rontja le.

—  Az Arsenal jelentősen ron
tott gólaranyán a karácsonyi ün
nepei* alatt a Sheffield Unitedtől 
beszedett hat góllal, gólaránya 
mégis igen jó 50 adott és 34 ka
pott góljával. Véleményem szerint 
az Arsenalra is hosszú szereplés 
vár az idei kupában. A Newcastle 
Unitedné! figyelembe kell venni a 
csapat nagy eredményességét. A 
Bolton Wanderers olvan csapat, 
amelynek jó formája rendszerint 
kellő időben jelentkezik, meg kell 
azonban várni, hogy legutóbbi 
eredményei nemcsak átmeneti fel- 
lobbanásra vezethetök-e vissza.

—  A másik érdekes probléma, 
hotrv ,

a bajnokságban vezető Ever- 
tontól milyen szereplés vár

ható a kupában.
Én kétségesnek tartom, hogy az 
Everton csapata, csatársorának 
minden kiválósága ellenére is, 
olyan együttes volna, mint ami
lyent mi kupa-csapatnak nevezünk. 
Elég kalandos az ő mindent-a-gó- 
lért stílusuk és amennyire eredmé
nyes ez, ha megy a játék, annyira 
veszedelmes az ellenkező esetben. 
Everton azok közé a csapatok 
közé tartozik, amelyek a saját 
osztályukból való ellenfél ellen 
tudnak legjobban játszani és 
könnyen zavarba jönnek, ha ala
csonyabb osztályú ellenféllel kerül
nek szembe.

—  A kupastílussa! járd bizony
talanság ellenére és a régi tan
tétel ellenére ia, hogy t. i. a ki
tartó é3 kemény játékkal le lehet 
küzdeni a nagyobb tudást , is, mon
dom, mindezek ellenére alapigaz
ság marad, hogy a jó futball min
dig a legjobb talizmán. Ez a tétel 
sohasem veszti el érvényét.

—  Lehet olyan csapat, amely a 
mindennapi téma lehet az elkövet
kező három hónapban, mert a csa
pat gyors, ügyes és életerős. Az 
ilyen csapat lelépheti több ellen
felét is, ezen a módon azonban 
nem nyerheti meg a kupát.

—  A kupa története igazolja 
ezt a megállapítást. És az ilyen 
csapatok akárhány fordulóból ke
rülnek is ki győztesként, Wembley* 
be nem juthatnak el.

Gyűjtőivel kellett fölfektetnünk és
úgy — tizf illér ékből — tudtuk csak 
Összeszedni a 10 pengő óvásdijat — 
meséli nekünk Pátyus, az FSE egyik 
vezetője —, hogy Szollár jogo
sulatlan szerepéltetése miatt meg
óvhassuk a B. Vasutas-mérkő
zést. Különben nem tudtuk vol
na beadni az óvást, mert nálunk Uz 
oengöt egy vezető sem bírt volna 
egyszerre leguberálni. így fest egy 
óvás 1932-ben,

é
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Lázár tír. közei kétórás 
m egbeszélést fo ly ta to t t  

a futball vezérelvei
J jí M L S z  á ia á ía  ®#fiSer#esslásé# —  A tá r-  
jfjritlás  S l ia im a s  vént* d e  a z  e re d m é n y  

m á r is  v a ló sz ín ű t le n n e k  iá i m ik
— Saját tudósítónktól —

A  bemutatkozások során, melyek 
az Országos Testnevelési Tanács új 
elnökénél, Lázár Andor dr.-nál foly
nak, tegnap este az MLSz is sorra 
ke»iilt. A MASz, MOTESz és te- 
aiszezövetség után hét órára ké
rette magához az OTT elnöke a 
futball vezetőit, illetve elnökségét, 
mely Tibor Lajos társelnök vezeté
sével a következők személyében le
lem meg nála: Rosenberg Emil dr., 
Zsamóczay János, Erdély Ernő, 
Kenyeres Árpád és Fodor Hen
rik dr.

Míg a többi szövetségek nagyon 
rövid idő alatt informálták az el
nököt ügyss-bajos dolgaikról, addig

a futballvezetoség elnöksége
közel két óra hosszat időzött 

Lázár dr, szobájában,
ahol Prém  Lóránt! dr. és Ivánka- 
vita Kálmán is jelen volt.

A r. MLSz elnöke átadta azt az 
előterjesztését, amelyet áss OTT 
decemberi, majd Prém  dr. január
2-án kelt levelében kért. Ez az elő
terjesztés magában foglalja a fut- 
baüref ormok tervezetét s rámutat 
azokra a körülményekre, amelyek a 
futball helyzetét tarthatatlanná 
teszik,

A  reformok két csoportba oszt-

tési felfüggesztést kér a szövetség 
a futball számára.

2. Á  második kérés az utazási 
kedvezmény sürgős visszaállítása 
olyan értelemben, hogy amint a 
turisták, úgy a futballisták is 
50 százalékos kedvezménnyel 
utazhassanak.

8. A  labdarügősport ideiglenes 
megsegítése. A  szövetség, amint 
K'.rafiáth elnöksége alatt is tette, 
százezer pengő segélyt kér a nyo
morban levő futball megsegítésére 

Végűi a leventekérdésre és a 
Süortmúzeum helyiségeinek átadá
sára tér ki a gondos előterjesztés,

WESTEND SZÁLLODA
v t„  B«riiitM*r 3. flfraati a. o. terített*

Telefon: 174 -65.
S z e n z á c ió s  á r a k : utcai vrobék, me

31 p e n g ő -  leg-> b,áeg ío15'6
■  i | T  .  *  vfe és közponi 

“  ® ré  fűtéssel.
Újonnan átalakítva! Új veze'é*

H ó n a p o s  s z o b á k  
6 0  pengőért

központi fűtéssel és fflniűbassnálattai
Csapatok elhelyezése renákiiriil ialtoyosa’ 
Sportembereinek küiSo árengcdméit

hatók —- Írja az előterjesztés. Az 
első csoportba azok tartoznak ame
lyeket a szövetség maga oldhat 
meg, a második csoportba tanwA 
reformok megvalósítása azonban 
külső tényezőktől függ- 

Az első csoport pontjai a kövei 
kezők:

1. A szövetség és az alszövet- 
ségek költségeinek olymérvű le
építése, hogy a leépítés a spor
tolás lehetőségét meg ne abadá
lyozza.

2. A  feleslegesnek mutatkozó 
alszövetség megszüntetése. Ennél 
a pontnál —  szól az előterjesztés 
—- a PLASz-ra gondolunk, amelyet 
vagy az országos szövetséggel vagy 
pedig a BLASz-szal egyesítenénk 
ügy. hogy Budapesten csak egy al
szövetség működne.

S, Az egyesületek kebelén belül 
szintén a legnagyobb mérvű gaz
dasági leépítés.

4. A labdarügősport iránti ér
deklődés felkeltése, melynek ér
dekében szükségesnek tartjuk a 
szigorúan szétválasztott rendszer 
helyett a vegyesrendszer beveze
tését.

Az előterjesztés ezután ismertet: 
az eddig tett és a tervbe vett intéz
kedéseket, felsorolja az elért és 
®iég elérhető megtakarításokat, 
Wajd áttér az kra a körülmények
be, amelyek a további enyhülést le
hetővé tehetnék. Ezek a második 
csoportba tartozó okok. amelyek a 
következők:

1. Az adók és illetékek eltör
lése, illetve moratórium adása.

a) Vigalíni adó. 
bJ Forgalmi adó. 
cl Testnevelési járulék.

, d ; A rendőrségi díjak és illeté
kek

Felsorolja az MLSz azokat az 
összegeket, amelyek ezeken a címe- 

a futball-bevételeiből az állam 
Pénztárába vándorolnak e rámutat 
drra. hogy ezeknek a súlyos ter- 
heknek enyhítése nélkül nemcsak a 
futba i de a többi soortág {e 
**eiV(;mbe kerül. Kéri az 
üieggzuntetését vagy ha az 
Eea nem lehetséges, addig

is ve- 
_ adók 
sürgő- 

íize-is

amit Lázár dr. pontról-Dontra átt* 
nulmányozott és letárgyalt az 
MLSz uraival. Az egyes pontoknál 
természetesen vita is folyt, de 
semmi végleges kijelentést az OTT 
elnöke nem  ̂ tett, semmi konkrét 
ígéretet nem adott. Mindössze a 
százezerpengős segélynél mondotta, 
hogy a mai súlyos helyzetben eriw 
szó sem lehet

A hosszú tanácskozás során több
ször megígérte az elnök, hogy tel
jes jóindulattal van a '.utball irán4 
s kérte az MLSz elnökségét éppen 
agy, mint a többi sportágak szö
vetségét is, hogy ügyes-bajos dol
gaikkal mindig hozzá forduljanak. 
Mindenkor kész meghallgatni ba
jaikat s módjában álló segítségei 
is szívesen nyújt, amikor arra 
szükség lesz.

Az MLSz elnöksége meglehető
sen vegyes érzelmekkel távozott az 
elnöki szobából és semmiféle nyi
latkozatot nem tett Gsak az arcok
ról lehetett leolvasni, hogy azok a 
remények, amelyek hónapok óta ott 
érnek a futball vezetői körében, 
nagyjából elkőkikadtak és kilátás
talanoknak tetszenek.

Százakra  menő tömeg
fogadta a veretlenül

kispestieket
Rég látott ünnepi fogadtatás 
Molnár polgárm ester a fogadók élén  
Kispest csa p a .a  összetör r városával

— Saját tudósítónktól —

polgármester és Kispest városának 
több vezetőembere is.

Eddig csupán három nagy csapa
tunk, vagy a válogatott egy-egy fo 
gadtatásánál láttunk olyan nagy
számú várakozó sereget, mint 
amennyien tegnap este készültek 
Kispest csapatát fogadni.

Többszáz főnyi kispesti szurkoló 
gyűlt egybe a Délivasút szűknek bi
zonyult perronján, hogy tanúja le
gyen a diadalmasan hazaérkező Kis
pest fogadtatásának. Jóval az érke
zés előtt ott látjuk a várakozók kö
zött Molnár József dr.-t, Kispest 
város polgármesterét, Meri-cza-y 
Aladár dr.-t, a helyettes .polgár- 
mestert, Farkas Mihály dr.-t, a 
főügyészt. Kispest elnökét, a vidé
ki városok mentőegyesületének 
számos tagját Vadász Henrik dr.- 
ral az élen, akik elsősorban a túrát 
vezető mentőigazgató, Szalay Mik
lós dr. fogadtatására jöttek ki. 
Ott láttuk Andrée Blum-1, a 
D’Orsay-gyár budapesti vezér- 
igazgatóját, de képviseltette ma
gát a profiszövetség is, mégpedig 
Zsoldos Andor alelnökkel, valamint 
Máriáséit Lajos dr. szövetségi ka
pitánnyal.

A befutó vonatot nagy éljenzés
sel fogadják s az utazók fáradt 
arca az ünnepi fogadtatás láttán 
rögtön kisimul és jókedvre derül. 
A fényképészek a későesti órákban 
is valóságos rohamot intéznek, 
majd amikor kissé elcsendesednek 
a személyes üdvözlések, Molnár 
polgármester szólal meg:

—  Köszönöm, hogy megfogad
tátok útravalómat, köszönöm, 
hogy megnyertétek minden mér
kőzéseteket. . .  ami a franciák
ban velünk szemben eddig csak 
tisztelet volt, azt ti barátsággá 
fejlesztették ki.

Molnár dr. kedves szavaira Sza
lay dr. válaszolt:

—  ...Fáradtságunkat elsöpör 
te ez a gyönyörű fo g a d ta tá s ... 
diadalmasan tértünk haza, mert 
jelszónk az volt: Nemcsak erő a 
lábban, hanem érzés is a szívben.

Az ünnepi fogadtatás után al
kalmunk volt beszélni Révész dr.- 
ral, a túra vezetőjével:

—  Nagyon szurkoltunk 
mondta — , amiatt, hogy Trieszt
ben lehessük a csatlakozást, de 
aztán mégse történt baj.

—  A  három legnehezebb mérkő
zésünk —  magyaráz Hunyadi, a 
csapat veterán hátvédje^ — Bé r  
gamóban, Marseüleben és Rermes 
ben volt. Mind a három nagyon 
erősnek és keménynek bizonyult. 
A csapat azonban jól játszott, min
denhol kitett magáért. Különösen 
Kormos a csatársorban.

Mindenki örömmel hallja, hogy 
a csapatban nincs sérült. Egytől- 
egyig egészségesek. A hazaérkezők 
viszont azt hallják örömmel, hogy 
a vezetőség az egyik közeli étte
reimbe invitálja őket. Velük tart a

—- Valami jó magyaros vacso
rára már nagyon éhesek vagyunk 
a sok francia eledel után ■— ma- 
gyarázgat Rozgonyi.

így  történt aztán, hogy a haza
érkezett csapat rendes szokás sze
rint nem oszlott szét hanem
együttmaradt kitűnő hangulat
ban. A  vacsora nyomán sok felszó
lalás hangzott el, annál is inkább, 
mert nemcsak a vezetők, hanem a 
szurkolók tekintélyes tábora is 
csapattal tartott.

A  tegnapesti ünnepélyes és
nagyszámú fogadtatás, valamint 
az utána következett baráti vacso
ra arra enged következtetni, hogy 
Kispest városának társadalma fel
figyelt a sorozatos sikerekre, •— a

Alapos remény
—- Újpest biztosan legyőzi a 

berlini kambináltat.
—  Miért?
—■ M ert úgy olvastam, hogy 

,,Luck”  lesz a berlini védelemben.

féltucat győzelemre és a tavaszi 
idény folyamán talán annyira 
csapata mellett lesz, amennyire még 
sohasem volt. Ez mindenesetre ör
vendetes lenne, már csak azért is, 
mert méltóbb helyre hozná fel 
bajnokságban is a külföldön dia
dalt diadalra halmozó derék kis
pestieket.

Három lekötött görög 
m érkőzése van az  

FTC-nek,
de még nem biztos, hogy létrejön-e 
a túra. Erre vonatkozólag Kata 
László, az FTC intézője a következő 
két mondotta:

_  Valóban, három mérkőzésünk 
már fix. Ennek a három meccsnek az 
anyagi mér.ege azonban nem a leg
kedvezőbb, nyilvánvalóan ráfizetéssel 
járna, s est a mai viszonyok között 
nem kockáztathatjuk meg. Arra tőre 
kedünk most, hogy legalább még két 
mérkőzést leköthessünk, erről most 
folynak a tárgyalások — remélhető
leg sikerrel. Ha a túra létrejön, feb
ruár elején útnak kell indulnunk. 
Még azt kívánom megjegyezni, hogy 
az FTC körében senki sincs ellene a 
túrának. Sőt, mindenki örülne, ha 
sikerülne tető alá hoznunk. A fiúk 
igazán megérdemelnék . . •

Két új professzionista egylet 
alakult Csehszlovákiában, A né
metlakta Brüx-ben Most név 
alatt, Olmützben pedig Olomoue 
névvel alakult új profiegylet 
Mind a kettő a II. ligában jelent
kezett felvételre.

Ia UU í
l/fUuiuUeiii*6áu-
t*utcád is  tesz 
a közéfrcsatác 
a- u*cu*uiteúi 
i / c t t o t y o í o í é  e U e u

B e m e r n o M *

HUtyci* lesz vasárnap 
a% asszzátUtás

—■ Telefonjelentéeünk —

(A  Csikók neve alatt szépen 
elindult, majd a profiválogatolt 
neve alatt folytatott holland- 
német túra súlyos kudarcot 
hozott Vízkereszt ünnepén: a 
magyar profiválogatott 5:0 (3:0) 
arányú vereséget szenvedett 
Délnémetország válogatott csa
patátólL A Háda — We/mer, Bíró 
—  Remmer, Móré, Magyar — 
Markos, Kovács IL, Teleki, Tit
kos, Híres összeállítású magyar 
csapat nem tudott érvényesülni 
a rettenetesen felásott, mély ta
lajon, A  gólarány így sem igaz

ságos, a bíró két szabálytalan 
gólt is megítélt a németeknek. 
Akárhogyan is nézzük azonban 
a mentségeket, kétségtelen, hogy 
ez az 5:0-ás eredmény erős 
szépséghibája ennek a, túrának.)

(Profijaink a. csütörtöki na
pot még Stuttgartban töltötték, 
a péntekit szintén ott töltik és 
szombaton utaznak Mannhetmr 
be.)

(A profiválogatottakká ved
lett Csikók vezetőjével csütör
tökön este folytatott telefon- 
beszélgetésünk így szól:)

Stuttgart, január 7.
A  szerdal vereség meglehetősen ráfeküdt a csapat tagjainak ke

délyállapotára, testileg azonban mind jól vannak a fiúk.
A sajtó kritikája az eredménynek megfelelően meglehetősen 

gyenge, bár egyhangú az a megállapítás, hogy a gólarány nem indo
kolt és hogy az 5:0-hoz a bíró néhány nyilván tévesen megítélt 
gólja segítette hozzá a délnémet csapatot. Az egyik kritikus azon a 
véleményen van, hogy rossz a túra beosztása.

Nem lett volna szabad Délnémetországot hagyni a túra
végére,

amikor már a fáradtságnak feltétlenül ki kell ütköznie a hetek óta 
úton levő gárdán. A németek nagy fölényben voltak, ami a játéko
sok fizikumát illeti.

Beszélgettem Bensemannal, a Kicker szerkesztőjével, aki a kö
vetkezőket mondotta:

—  No most visszaadták a délnémetek azt a 7 :l-et, amit Buda
pesten kaptak. Ez azonban nem jelent semmit, mert tudom, hogy 
ha legközelebb Budapesten találkozik a két csapat, újra kikapnak 
a mieink.

—  Meg kell állapítani, hogy ez a magyar csapat nem volt az 
igazi, fáradt is volt már. És ami véleményem szerint a legfonto
sabb: magyar csapat sohasem fog tudni érvényesülni ilyen mély 
pályán, mert a magyar stílusnak megölöje az ilyen sár.

A fiúk különben nagyon fogadkoznak, hogy vasárnap Mann- 
heimben kiköszörülik a. csorbát, bár tudják, hogy ott a Ferencvárost 
is utolérte a végzet.

Bíró, Magyar és Belkó egyébként már készenáll. hogy induljon 
a pályaudvarra. Ez a három derék csikó ma éjjel csatlakozik a III. 
kér. FC— Sabaria— Bocskai kombinált csapatához, amely itt utazik 
át Stuttgarton keresztül.

Teleki mégsem megy még velük, itt marad és vasárnap ő lesz a 
center Mannheimben. Vasárnap este azután Teleki is elutazik Fran
ciaországba.

Vasárnap Mannhermbeö így fognak felállni: Háda —  Nagy, 
W em er —  Remmer, Moóré, Vámot —  Markos, Cseh II., Teleki, 
Brunecker, Hírős.

Herczog Edvin.

A szerencsétlen kimenetelű to
rinói válogatott mérkőzés kapi
tányi jelentése szerepel az MLSz 
szombati tanácsülésének napi
rendjén. Ugyancsak szombaton 
választják meg az országos és az 
országos amatőr válogató bizott
ságot A keleti alszövetség javas
lata is szőnyegre kerül, amely 
szerint minden vidéki profimér
kőzésén az ülőhelyek árához 
csapjanak hozíá  10-10 fillért és 
az így összegyűlő pénzt az ama
tőrsport támogatására fordítják.

* Hyperol száiviztahletta ideá
lis szái- és torokfertőtlenítö.

Weinberger Fér. Törekvés munka- 
közben megsérült A Szent István- 
kórházban ápolják.

* Ha reggel fáradtan ébred's nem 
tudott aludni, ügy a fürdőjébe okvet
lenül 40 filléres Pilavin* tegyen.

MOVE-bajnoki mérkőzés. Árpád 
KSE— I. kér. SC 0:0. Lágymá
nyos. B író: Balázs, Az ú jrajár 
szott mérkőzés, amely az őszt 
elsőséget volt hivatva eldönteni, 
az erőviszonyoknak megfelelően 
döntetlenül végződött, . bár több 
veszélyes helyzete az ÁKSE-nek 
vo lt Kornerarány 7 :2 az Árpád 
KSE javára.

Február 21-én kezdődik az amatő
rök tavaszi évadja. Az első nao sor
solása ez: ,.33” FC-FTC, URAK— 
Törekvés, Postás—BEAC, Elektro
mos—UTE. BSE—III, kér. TVE, 
MÁVAG—BSzKRT, FVSC—MTK.

A MOVE LL intézőbizottsága
21-én 7 órakor rendkívüli ülést tart

A MOVE LL-ben 21-én este 7 éra
kor ejtik meg a tavaszi forduló sor
solásait



M ár a győztes kötni meccs 
után meglehetősen lesajnáló  
lapvélem ények jelentek meg 
csikóinkról Németországban

— Saját tudósítónktól •—

Köln, január 3,
A  magyar Csikók újévi kölni 

o :2-s gy őzeméről a következő 
íapvéleményeket gyűjtöttem össze.

Kölnische Zeitung
A  magyarok, akik szerdán —  a 

Kölnben játszó válogatottak egyi- 
ke-másika nélkül —  3:2-re verték 
Hollandiát, általánosságban meg
feleltek a várakozásnak. Játékuk 
technikailag érettebb, mint a köl
nieké, némelyikük elsőrangú mű
vésze a labdának Védelmük vál
tozatosan játszott, elképpesztő 
szerelési bravúrok után durva hi
bákat vétettek. A fedezetsoruk a 
kölnieké alatt maradt. A techni
kailag rendkívül képzett csatár
sorban Titkos volt a legeredmé
nyesebb minden tekintetben, míg 
mellette Török jobbszélső tűnt ki 
leginkább.

Kölner Lokal-Anzeiger
. . .  És ezúttal sem kímélt meg 

minket a csalódás: ezúttal a talaj 
hozta a csalódást, amelyet meg
szenvedett mindkét csapat, de in
kább a magyar. A vendégek az I. 
félidőben szembetűnő, de hivatór 
sós játékosoknál megérthető tar
tózkodást öltöttek magukra. Ké
sőbb a kölniek is megérezték a 
hátrányt, de addig nagyobb koc
kázatot mertek vállalni, mint az ő 
testi kondíciójuktól annyira füg 
gő magyar profik. Rendes talajvi
szonyok mellett bizonyára még 
érdekfeszítőbb küzdelem alakult 
volna ki. Erről kezeskedett egy
részt a mi csapatunk jó összeállí
tása, fényes játékkedve s a vendé
gek magas játéknívója, amely a 
tartózkodás dacára is fel-felcsil- 
lant így is.

Ezzel a megjegyzéssel kell tehát 
megítélni a magyarok kissé csaló
dást keltő összteljesítményét, anél
kül, hogy a mi sikerünk atomnyi
val is kevesebbet érne. Ellenkező
leg maguk a magyarok is elismer
ték, hogy a mieink ötletekben gaz 
dag játékmódja gyakran meglepte 
őket.

Mindenesetre ismét olyan já
tékban volt részünk, amely mesz- 
sze felülemelkedett az átlagon s ez 
áll nemcsak a győzőre, de a legyő- 
zöttre is. A budapesti válogatott 
csapat (?), amelyből csak Avar 
és Híres hiányzott ( !? ) , nem hi- 
vatkozhatik arra, hogy az úgyne
vezett ( !)  tartalékok jelentéke
nyen változtattak volna rajta. (Ez 
a kijelentés érdekes, de nagy tájé
kozatlanságra váll, hiszen Buda
pest csapata körülbelül azonos a 
Torinóban szerepelt nemzeti váló 
gatottal s ebben a kölniek közül 
egyedül Titkos játszott, de az sem 
balösszekötőt. A két csapat között 
tehát jelentékeny különbség áll 
fenn. Szerk.)

Kölner Sport-Tageblatt
Az itthoniak általánosságban 

örvendetes benyomást keltettek, 
mert a várakozást messze felül
múlták. A nagyhírű magyarokról 
viszont az ellenkezőt kell állítani, 
sajnos. Hajlandók vagyunk sokat 
a jeges talaj számlájára írni, haj
landók vagyunk elismerni, hogy a 
professzionisták nem szívesen koc
káztatják csontjaikat, de minden
képpen hiányzott az az egységes, 
nehezen szavakba foglalható be
nyomás, amelyet klassziscsapat 
vált ki az emberből. Sikerük nem 
Valami játékbeli fölény megnyil
vánulása volt, hanem csupán kö
vetkezménye a kölni csapat hirte
len gyengeségi időszakának és 
kétségtelen, hogy a 90 percnek 
nem adja igazságos tükörképét.

El kell ismerni, hogy a vendé
gek csapatából hiányzott Dudás, 
Avar és Híres (És még néhány. 
Szerk.}, de ami mégis csalódást 

.keltett, a kaptafától eltérő egyéni
ség hiánya volt amelynek egykor 
annyira bővében volt a magyar 
futball s ami az osztrák csapatok
nál'még ma is elragadja a szak
értő szívét ( !) .  Csak néhány nevet 
említünk: Orth, Schlosser, Schaf- 
fer, Szabó, Fogoly 1. és II., Ker
tészih, Plattkó. A  tegnapi csa

patban egyetlen játékos sem volt, 
aki ezekre a nagytudású elődökre 
emlékeztetett volna.

Kölner Stadt-Anzeiger 
(Ez hozza az én kritikámat:) 
Nem osztjuk a magyar vezetők 

véleményét, hogy győzelmük meg

érdemelt volt. Természetesen a 
kölniek fölött álltak játéktechni- 
kában, de kevesebbet vették ki ré
szüket a játékból, sem- hogy a győ
zelemre rászolgáltak volna. Mérsé
kelt teljesítményt nyújtott fede
zetsoruk s védelmük sem emelke
dett túl az átlagon, sem Mándü—  
Bíró, sem Werner— Bíró összeál
lításban. A csatársor szűk helyre 
korlátozta tevékenységét, csak 
később vált mozgékonyabbá hosszú 
szöktetések révén. Mindent egybe
vetve, Budapest ezzel a saját vé
leménye szerint ma elsőklasszisú 
képviselettel, megközelítőleg sem 
érte el a bécsi klasszist. A. havas 
talaj nem mentség mindenért.

Willi Busse.

A harm incéves KEAC 
a kerületi futballba|nokság 
m egszerzésével akarja le

zárni a Szegeden töltött 
tizedik esztendőt

Riport a  „legsokoldalúbb" szegedi 
nagyegyesületről

— Saját tudósítónktól —■

RINNES, CANNES 
diadaSáiSomások

poharam a távoli kis 
Magyarország sportolóira* leg
főbb nagy követeire •• ./# — Jövő
re is szívesen látják a piros
feketéket

Két külföldön élő magyar levele a francia földet j á r ó  
kispestiekről

S.

Szeged, január hó.
Pontosan harminc esztendővel ez. 

előtt alapították a szegedi „Kitar
tás" Egyetemi Atlétikai Clubot. A;, 
egyesület születési dátuma: 1902;
helye: Kolozsvár és így az újszülött 
a keresztelőn a Kolozsvári Egyetemi 
Atlétikai Club nevet nyerte. De be
ceneve már az első perctől kezdve 
mindösze ennyi volt; KEAC.

Telt, múlt az idő. Az egyesület 
egyre erősödött, neve általánosan 
ismert lett. De jött a véres világ- 
dráma s_ ez kiszökkentette a kolozs
vári klubot̂  is a megszokott, zavar
talan életből s a KEAC vándorútra 
indult.

így érkezett el Szegedre. A hóko
ronázta hajasok honából a füzesek 
között kígyózó szőke Tisza partjára, 
ahol új élet, új környezet várta. A 
tiszaparti metropolis falai között 
már „Kitartás" Egyetemi Atlétikai 
Club lett a neve, de a négy betű vál
tozatlan maradt, ugyanúgy, mint ré 
gén volt: KEAC.

Az immár szegedi klub hamaro
san bebizonyította hogy nem üres 
tarsollyal toppant be. Egy-két esz
tendőn belül elfoglalta helyét a 
bennszülött vezető egyesületek kö
zött s változatlanul tartja is a szer
zett pozíciót.

Azóta egy évtized telt el; a kar. 
mincéves KEAC tízéves szegedi 
múltra néz vissza. Gondos építő
munka közben múltak az évek s ta
lán nem érdemtelen megállni egy 
pillanatra: mit mutat a tíz esztendő 
mérlege?

Társadalmi és általános szem
pontból a KEAC visszavonhatatla
nul nagyegyesületnek számít. Már 
ágy szegedi relációban. Nyolc sport
ágban képezhetik magukat a klub 
tagjai, akik közül nem egy neves 
atléta, futballista, vívó, teniszező, 
asztali teniszező, tornász, céllövö és 
birkózó került és kerül ki.

Föltűnhet, hogy a legsokoldalúbb 
szegedi klubnak — amint Szegeden 
nevezik —  nincsen úszó- és evezős
osztálya, holott a Tisza kéznél van, 
meg itt az újonnan épült sportszerű 
uszoda is. A magyarázat: az evező
sökkel es az úszókkal már annyira 
számol a nekik régebbi idők óta ott
hont nyújtó „Tisza” Szegedi Evezős 
Egylet, illetve a Szegedi Úszó Egye
sület, hogy az egyetemi színekhez 
közelálló versenyzők kivonása- nem 
történne minden zökkenő nélkül. A 
főiskolai versenyeken ezek a fiúk 
úgyis örömmel állnak a KEAC ren
delkezésére.

Nézzük̂  talán az egyes osztályokat. 
Az atlétáknak Ottovay Károly a 

vezére. Lázár és Boros mellett, akik 
a magyar atlétikának is számottevő 
tényezői, Stiimpf, Góby, Sófalvy és 
még egy nagy sereg ifjú versenyző 
biztosít arról, hogy a délkertileti he
gemónia körül hiba nincsen és egye
lőre nem is lesz.

A teniszezőkről?
—• Az elért eredmények alapján — 

mondja róluk az őszi közgyűlés fő
titkári jelentése —  első helyen a te
niszosztály áll... Megnyerték a kerü
leti bajnokságot... A Vidéki Kupa 
körmérkőzésein résstvettek és Sze
gedre hozták az értékes trófeát...

A vívógárda visszaesőben van —

azért így is második lett a Halász 
Zsiga-emiékversenyen.

Az asztali teniszezők dolgát ma
gasra -vitte a sors; osztrák bajno
kuk van és pedig: Gaál Magda.

De a többi osztály versenyzői: a 
tornászok Szakács Ödönnel az élü
kön, valamint a céllövők és a fiatal 
birkózógárda tagjai valamennyien 
méltán büszkeségei az egyesületnek. 
(Hátha még pénz is volna. Az ez- 
évi költségvetés kereteit éppen 
40%-ra kellett leszorítani. Ennyire 
csökkent az egyetemi támogatás.)

És a futball. Mondani sem kel
lene, hogy a KEAC berkeiben is a 
futball a favorit, noha a fiúk nem 
szerepeltek mindig dicsőségesen és 
volt olyan idő is, amikor az E-betűs 
futballegyüttes sokkal közelebb állt 
a kiesési zónához, mint a bajnokság
hoz. A nagy vágy: a bajnokság az 
1929130-as szezon végén mégis va
lóra vált.

Volt is öröm. . .  Az elmúlt baj
noki évben csak másodiknak futott 
be a KEAC, de a most folyó baj
noki startnál az egyetemiek ismét 
nagy kilátásokkal indultak. Sokáig 
úgy látszott, hogy biztos elsőként 
fordulnak a tavaszi szezonba, de az
után beütött a narancshéj-teória. 
Pont az utolsó meccsen kikapott a 
KEAC és a SzAK egy pont előny- 
nyel elfoglalta az első helyet. Sőt a 
KTK.  is az E-betűs tizenegy elé ke
rült.

Az érthető deprimáltság azonban 
már tovatűnt. <

Az őszi szezon folyamán vasár- 
napról-vasárnapra változott az ösz- 
szeállítás. És éppen a támadólánc 
volt kitéve a legtöbb forgatásnak, 
ahol pedig legfontosabb az egység. 
Tizenkét csatár játszott a ; tizenhá
rom meccsen. Ha valaki gyöngébb 
formát mutatott: mehetett pihenni, 
volt tartalék bőven. Most az őszi 
tapasztalatok nyomán máris kiala
kult a helyzet és nem lesz többé fö
lösleges cserebere. Meg is van a 
standard együttes: Csányi dr. —
Karácsonyi, Tóth III. — Gömöri, 
Ágoston, Bakos —- Thomka, Tóth 
II., Herczeg, Solti IV., ; Bukoveczki.

Nem is volna szép, ha a csupa 
tehetségekből álló csapat nem tudná 
visszahódítani az elsőséget. Tényleg 
nagyvonalúan, magas színvonalon 
álló stílussal futballoznak ezek a 
18—20 éves fiúk, akiknek a futball- 
tudományát nyári soproni vendégjá
tékuk alkalmával — amint a veze
tőség büszkeséggel vallja — még az 
éppen ott tartózkodó osztráfc Rapid 
nagyhírű játékosai is megbámulták. 

Általában nagy a bizalom.
— A tizedik szegedi esztendőt a 

kerületi futballbajnokság megszer
zésével fogjuk megünnepelni! —• 
hallani éppúgy a felelős vezetőség, 
mint a máris komolyan készülődő 
futballisták ajkáról.

—- És a Bohn?
— Hát igen. .. Azok is tudnak ... 

Am azért majd megnézzük, hogy ki 
tud többet — mondják a fiuk önbi
zalommal, de korántsem elbizako
dottan.

Hát majd megnézzük...
Kontsek László

A Délnyugati LASz tanácsa 
január 11-én, hétfőn ül össze s 
ekkor dönt a pécsi alosztály 

remélhetőleg pillanatnyi tünet—, de kettéosztásáról.

TULGORf* BBROTVftLÖVlZ RÉVÉN 2 PERC ALATT
KÉNYELMESEN BOROTVÁLKOZIK

Amiens, január 4. 
Már itthon vagyok és csak a 

Nemzeti Sportból tudom meg —  
hála a francia sportujságírás „tö
kéletességének” —  Kispest győze
delmes túrájának újabb diadalait.

A st. raphaeli 6:2
nagy szó, mert Franciaországban 
délen és északon játszák a legjobb 
futballt.

A rennes-i 3:2-s győzelem
kapcsán szeretnék még pár szót 
írni Kispest franciaországi sze
repléséről. Ezen a mérkőzésen 
még a kispestiekkel voltam és lát
tam, hogy milyen igazán nehéz kö
rülmények között küzdöttek ki a 
kispesti fiúk ezt a győzelmet. 
Sohasem felejtem el: a rennesi
bíró fordítva ítélt meg Kispest el
len egy égbekiáltó dolgot.

A mellettem ülő rennes-i al- 
elnök hozzám fordult:

— Miért nem reklamálnak 
magyar fiúk?

Es amikor elkezdtem magyaráz
ni. hogy hát Ráskai csak töri a 
francia nyelvet, meg hogy úgyis 
hiába, a francia funkcionárius 
emelkedett hangon jelentette ki a 
kispesti fiúkról:

—  Uram! Ezek valódi sportem
berek.

És amikor az esti banketten a
S-tade Rennais Université Club 
elnöke kezében a pezsgővel töltött 
pohárral üdvözölte a vacsora ven
dégeit, így szólt:

— Végül üdvözlöm a Kispest FC 
vezetőit, akik nem sajnálták tő- 
lünk bemutatni Európa egyik leg
jobb csapatát. Mi ismerjük most 
már e csapat minden egyes játéko
sának nagy tudását, a mai mérkő
zés alapján tehó,t elmondhatjuk 
őszintén, hogy hosszú idők óta 
nem láttunk ilyen játékot, amely
ben ennyi tudomány, technika és 
gyorsaság foglaltatik, de külön ki 
kell emelnem azt az úri viselke
dést, amit Kispest FC fiai ezen 
mérkőzésen bemutattak.

Végül a sport nagy békítő ha
tására tért ki beszédében az elnök, 
akinek utolsó szavai a következők 
voltak:

—  Emelem poharamat a tá
voli kis Magyarország spor
tolóira, legjobb nagyköveteire, 
szép hazájuk dicsőségére és £ 
Kispest FC boldogulására!
És micsoda éljenzés követte eze 

két a szavakat!
Mondhatom, hogy Kispest csa

pata a legszebben reprezentálta 
francia túráján a magyar fut
ballt. Remélem, hogy a III. kér.— 
Sabaria— Bocskai kombinált csa 
pata méltóképpen fogja folytatni 
a Kispest által megkezdett mun 
kát.

Világjáró Ferenc.

II.
Cannes, január 4.

Kispest cannesi mérkőzésének 
híre egybegyüjtötte azokat a ma
gyarokat, akik a Riviérán tartóz
kodnak, vagy ezen a környéken él
nek.

Nizzából Brüll Alfréd, az 
MTK elnöke is átrándult,

hogy lássa az ismerős fiúkat itt, 
idegen földön. S akik csak megje
lentünk, valamennyien örömmel 
távoztunk, mert a kispesti csapat 
nemcsak további sikerével öreg
bítette a maga érdemeit, de nagy 
szolgálatot tett a magyar sport
nak, azon keresztül általában a 
magyar ügynek.

Ilyen fogadtatásban még nem 
volt része idegen csapatnak. Th

éve vagyok tanúja az idegenek 
vend,égjárásának, de ekkora meg
becsülést, ilyen kitüntető szerete- 
tet, amit Kispest kivívott, a fran
ciák részéről még egyetlen csapat 
irányában sem tapasztaltam-.

A mérkőzést nagy érdeklődés 
várta. Az előbbi eredmények híre 
már elterjedt a közönség körében 
s ezek a hírek megtették a kellő 
hatást.

Zsúfolt nézőtér elé vonult ki 
a magyar csapat, melyen re. 
vánsot akart végre venni 
eddigi győzelmeiért a can

nesi együttes.
A franciák igyekezete azonban ha
jótörést szenvedett Kispest jó jár 
tékán. Szép és korrekt játékban 
harcolta ki a csapat a 4:l-es győ
zelmet s ezért minden tagja teljes 
dicséretet érdemel. A közönség 
lelkesen ünnepelte a mindvégig 
tetszetős játékot, mérkőzés után 
pedig a vendéglátó egyesület hívta 
meg Kispestet s a vendégségen a 
város jó néhány előkelősége is 
résztvett.

A cannesi csapat díszelnöke, Mo 
Rrett üdvözölte a győztes kispes
tieket s szavai annál kedvesebbek 
nekünk, mert Brett elnök a társa
dalmi életben is komoly szerepet 
játszik. Az elnök örömének adott 
Kifejezést, hogy Kispest csapatát 
vendégül láthatták Cannesban. 
Örül az ismeretségnek, amit a ma
gyar futballistákon keresztül így 
a magyarokkal kötöttek s bízik 
abban, hogy az ilyen kellemes 
sporttalálkozások közelebb hozzák 
az egymástól távol élő két nemzet 
szívét is.

Szalay dr. válasza hasonlóan ha
tásos volt. Elmondotta, hogy az 
ötödik győzelem után, mikor a 
csapat elhagyja a francia földet, 
felejthetetlen emlékekkel távozik 
a csapat. Örül a francia nemzet 
és felfigyel arra a sportkulturára, 
arra a sporttudásra, amit a ki
csiny magyar nemzet fiai mutat
tak.

A beszédek, melyeket tolmácsol
tam, rendkívül mély hatást váltot
tak ki s

a cannesiek fogadkoztak, 
hogy az elkövetkező évben is 
vendégül látják Kispest csa

patát.
Mi pedig, magyarok, akik láttuk 

a játékot s végigéltük ezeket az 
örömteli perceket, boldogan álla
pítottuk meg, hogy Kispest fogad
tatása, sportbeli és társadalmi si
kere párját ritkítja a francia 
sportban!

Nyúl Dezső.

Vermes, Sárközi és Kovács I.
tegnap reggel elutazott Szombat
helyről s délelőtt Győrben csat
lakozott az óbudai gárdához. lg- 
lódy otthon maradt — a szombat- 
helyi vezetők neheztelnek is ezért 
az újlaki vezetőségre.

A Pécs-Baranya újévre ezer 
pengő segélyt kapott Pécs váro
sától. A Baranya vezetősége ez
zel az összeggel kifizette a leg
égetőbb adósságokat.

A február 28*ra kisorsolt Bu
dai „11”— Sabaria mérkőzést a 
két klub közösen április 17-re ha
lasztotta el.

Angliából kapott meccsaján- 
latot a bécsi Admira. Közvetítő- 
íént a Cook-iroda jelentkezett és 
ezért kezdetben nagyon óvatosan 
fogadták Bécsben az ajánlatot. 
Közben azonban kiderült, hogy 
az ajánlat mögött a Newcastle 
United áll és így az Admira el
határozta, hogy felveszi a tár
gyalásokat. Az ajánlat úgy szól, 
hogy az angolok vendégül látják 
az Admirát három angliai mér
kőzésen.



Péntek, 1932 január 8. 5
A z  id e i fé li tóráméi*® 
kő zések ed d ig i ©red® 

m enyei
December 13.s

Athén: Csikök—Görögország -1:2
(2 :1).

Firenze? Bocskai—Fiorentina 5:2
£2:0).

December 17.;
BelgrMs Jugoslavia—Ferencváros 

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

tott 5:2 (2:0).
December 19.:
Hungária—Gradj anski 3:1Zágráb;

Ü:Ü.
December 20.::

Quimper; Kispest—Lorient kerületi 
Válogatott 3:0 (5:0).

Lngano: Ferencváros—PC Lngano
3:1 (2:0).

Zágráb;
(3:0).

BelgrMs
.(3:1),

Gradjanski—Hungária 5:2 

Profi, vakig.—Eelgrád 3:2 

December 25,:
Kispest—Stade Kennais 3:2Kennes

(2:0).
Saarbrflcken s Ferencváros—Saar-

brücken FV 05. 8:1 (3:0).
Bécs: Hakoah—Nemzeti 4:2 (3:1).
Madrid: Madrid válog.—Hungária

8:0 (2:0).
Milano: Ambrosiana—Újpest 4:4

(3:®.
December 26.:

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

Bécs: Sió van—Nemzeti 6:1 (4:1).
December 27.5

Amsterdam; Fecskék—Csikók 3:3
(3:0).

Bécs: Rapid—Nemzeti 4:0 (3:0).
Marseille; Kispest—Olimpique 1:0

( 0 :0) .

Locarnos Szeged FC—Locarno FO 
8:1 (1:1).

Catania: Budai—SS Catania 5:2
(4:1).

December 30.:
Hága: Csikók—Fecskék 3:2 (3:0).
Nápoly: Budai ,41“—Vomero 4:1

(2:0).
December 81.:

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

Január 1.5
proli vál.—Köln 3:2 

-Sport- 

5:3

'Köln: Magyar
(0:2).

Esslingen: Ferencváros-
íreunde Esslingen 8:3 (4:1).

München: Hungária—Wacker
(8:2).

St. Raphael: Kispest—Cannes! ke
rületi egyesített csapat 6:2 (3:0).

Locarno: Szeged FC—FO Locamo
2:3 (1:0).

Athént Somogy-—Apollón 5:1 (3:1).
Toulouse: Budai „11“—Clnb De-

portivo Espagnol (Bordeaux) 3:0
(1:0).

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

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

Január 3:
Haliéi Közérmémetországi vál.— 

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

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

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

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

(0:0).
Január 6-:

_ Stuttgart: Délnémetország—Profi- 
Válogatott 5:0 (3:0).

Bergamo: Kispest—Atalanta 3:1 
(1:0).

Fulda: Ferencváros—Borrussia FG 
M. 5:2 (5:0).

Vigevano: AS Vigevancsi—Budai 
»U ” 1;0 (0:0).

Padova: AS Padova—Szeged FC
8;4 (3:1).

összesítés
Veretlenek:

Somogy 
Bocskai 
Újpest

3 —- —
25:
17:
5:
4;

Változó sikerrel szereplők:
Csikók 
Ferencváros 
Budai „11” 
Szeged FC 
Hungária

Nemzeti

7 5 
7 4
6 4 -
4 1
5 2 -

Siker nélkül:
8

21:18 
27:15 
17: 7 
11:15 
11:16

3:14
Összesen: 43 26 4 13 141:98

, .U&nez KAOE a Fér. Törekvésbe 
êrt-e átigazolását.

Stáhlt, a. TLK balszélsőjét szomba
ton megoperálták a térdén. Nagy, a 
®j|aPat középfedeaete felépült beteg
ségéből és tavasszal újra játszik.

BorsaJmas tragédia történt 
a nézőtéren az uruguayi 

bajnokság döntőmérkőzésén
A N em zeti Sport m onte videói tudósító; ástak 

re^piilöpostával küldött le v e le
Montevideo, deejj. 25. — 1931.

A  soríi néha kü
lönös ja tokot űz.... 
Megnyert) ük Uru
guay bi ijnokságát. 
Veretlenül. U jjong
nom ke Hene az 
örömtől *s mégis... 
Tragikus esemény

ről kell beszámolnom. OUyan drá
mai eseményről, amely csaknem 
kiütötte kezünkből a bajnokságot. 
Olyan drámai esemén, y, amely 
arra figyelmeztet, hogy minden 
múlandó, hogy minden^ ö l öm mö
gött szomorúság tanyáz. Néha 
mérhetetlen szomorúság . .

De kezdem elölről.
Hosszú és heves küzdelmei után 

végre eljutottunk a bajnok iig  be
fejezéséhez. A véletlen úgy'ftozta 
magával, hogy utolsó, döntő >mér- 
kőzésünket a szintén magyar em
ber, Garat által edzett Defítt'sor 
ellen kellett játszanunk. Rendeáí kö
rülmények között ezt a csapatot 
3— 4 góllal verjük, de miután élttől 
a mérkőzéstől függött a bajnok
ság sorsa, a felfokozott izgalomban 
minden egészen másként alakult., A  
mérkőzés előtt

két tiszta ponttal álltunk az-
első helyen a Nációnál előtt.

Azonban a Nációnál megóvta a 
Penarol elleni mérkőzését s ag 
óvás sorsa rendkívül kedvezően áll \ 
a Nációnál javára.

A z  öltözőben
Ha óvását siker kíséri és mi 

nem tudjuk megverni utolsó ellen
felünket —  leszorulunk!

Érthetően izgatott volt min
denki.

—  Fiúk csak nyugodtan, csak 
nyugodtan! —  szónokoltam az öl
tözőben. Semmi hatás. Legtöbb
jük oda sem fi'ryel. Érzem, hogy 
hiba van. Hirtelen más hang
nembe csapok át:

—- Fiúk! —■ ordítottam, har
sogtam. •— Utolsó lehelletig bele, 
küzdeni az utolsó lehelletig. Min
den erőtöket ebbe a, mérkőzésbe. 
Hallottatok már valamit a magyar 
huszárokról? A magyar huszárok 
hajrájáról? __

Dörgő szavaimnak rögtön más 
hatása lett. Mindegyik felütötte a 
fejét. Mind figyelt. S én valamivel 
gyengébb hangon így fejeztem be:

—  Ez a győzelem legyen az az 
ajándék, amit ti adtok nekem-

Még az elnök beszélt, aztán kivo
nultak a pályára, amely ezúttal 
ugyancsak meg volt koszorúzva a 
nézők karéjától. Mint valami sás
kajárás, úgy rontott felénk a 
fényképészek serege. Mind a leen
dő bajnokcsapatot akarta fényké
pezni. Alig tudtunk megszaba
dulni tőlük. S aztán sípolt a bíró. 
Kezdetét vette a mérkőzés, ami- 
ilyent életemben nem éltem még át.

A  Defensor —  amelyet egyéb
ként edzőtársam, Garat is szépen 
feljavított —  frissen vezette egyre- 
másra a támadásokat, a legveszé
lyesebb támadásokat.

—  Mi ez? —  tűnődtem magam
ban. —  A fényképészek serege  
lassan átvándorol a Defensor ka
pujától a miénkhez?

A Defensor kapujánál már nincs 
is fényképész. Ott legfeljebb a 
körmüket piszkálhatnák.

Védelmünk, amely legjobb hát
védünk, Florio helyén tartalékkal 
állt fel, kétségbeesetten veri visz- 
sza az ellenfél támadásait. M eg
újuló támadásait! Csatársorunk 
mintha meg lenne babonázva: kép
telen rendes akcióra. Mint ahogy 
ilyen esetben rendesen történni 
szokott, mindegyik maga akarja 
belőni a győztes gólt.

Az idő rohamosan fogy. Ered
mény : 0 :0 . . .  A nap forrón tűz
le. Alig győzöm törölni a homlo
komat. De mindenki izzad. Főle 
az izgalomtól. Az embertömegbő 
itt-ott hisztériás roham tört ki. A  
pályán meg tizenegy játékosunk 
szinte esze tveszti a nagy siker

telenség közepette. Ezzel szemben 
a Defensor, amelynek semmi 
veszteni valója sincs, gyönyörű 
támadásokat vezet nyugodt lélek
kel egymásután. Legtöbbször csak 
a szerencse menti kapunkat a 
góltól. A  góltól, mely —  ha be
megy —  elvesztjük a mérkőzést.

A szerencsétlenség
Már a félidő végénél tartunk. 

Végre centerünk gyönyörű labdá
val tisztára játssza Figuerva bal
szélsőnket. Veszett iramban szá
guld a szélső a kapu felé. A  ke
resztező hátvédet kicselezi. Most 
már csak a kapus áll vele szem
ben . . .  Még: néhány lépést tesz a 
labdával s aztán

két lépésről kapu fölé emeli 
holtbiztos helyzetben.

Mindannyian megdermedünk. Á 
szélső haját tépi. A  közönség őr
jöng. De szól a bíró sípja: a játé
kot folytatni kell.

Most hirtelen különös morajlás 
fut végig a zsúfolt tribünön. Em
berek ezrei rohannak össze-vissza.

50.000 néző között pánik 
tör ki.

Érthetetlen, vad pánik. Kiabálá
sok, ordítások.

—  Mi az —  gondolom magamban 
— , már senki sem figyeli a játé
kot?

Mindenki csak fölfelé néz. Rossz 
Sejtelmekkel eltelve nézek újra hát

ira  s látom, hogy ói’iási tömeg fut
efelé a pályára, a bíró felé. Ter

mészetesen rögtön arrafelé igyek
ezem jómagam is. Alig teszek né
hány lépést, izgatott ember ravadja 
nseg a karomat, Eosenberg Gábor 
h.&zámfia, hírlapíró, az „El Pais” 
tudósítója. Magyarul súgja, szinte 
reszketve a fülembe:

— »«■ Borjas meghalt! ? . . .
f i i ig  hallottam a hangját. Még 

egy feer megkérdem:
— í Mi történt?
—-  jporjas meghalt a- *tribünön. 

Akkof,, amikor Figuerva ki
hagyta azt a holtbiztos helyzetet. 
Szívszé&hüdés! . . .

Szegtitiy Borjas. Nemrég kelt 
fe! a betegágyból s kijött a mér- 
kőzésünkVe. A  döntő mérkőzésre, 
Nem akarta elszalasztani azt az 
alkalmat,, amikor csapata, a Wan- 
derers ?k  év után újra megnyeri 
a bajnokságot.

—  Mellette ültem - -  lihegi va
laki a fülembe —•, amikor Figuer
va célt té vesztett.

—  Jaj kiabálta szivéhez kap
va s már atig tudta mondani — , 
nem bírom tovább . . .

—  Leforftvlt az 'ülésről. Néhány 
perccel késöbí> a szolgálattevő men
tőorvos megalapította a halált:

—  A  nagy izgalom ölt -meg —  
mondta — , dffyban kellett volna 
még maradniaV

Szerencsére a bíró nem fvesz
tette el a léldVielenlétét. Néhány 
perc múlva hjftújta a játékot. 
Félidő. A  játétWeok akkor még 
nem tudtak sentenit. Azt hitték, 
hogy valami fcrttrány tört ki a 
tribünön. Az öl Sözöt természete
sen rögtön lezáiiam . Két tapin
tatlan ember azcfiiban mégis be 
tudott furakodni. Nem tudták a 
szájukat tartani p  néhány perc 
múlva

hangos zokogás yerte fel m  
öltöző U

Alig tudtuk lecsillítpitani a játé
kosokat.

Mind könnyes sstammeí ment 
ki.

G y á s z s z o b e l
És a második félidő’ • ötödik per

cében a bíró már meg v*s állította 
egy percre a játékot. JU’V-ákosok és 
nézők némán gyászolták; Borjáét, 
Uruguay válogatott ce g^erétj aki

még itt volt kö-az elsV félidőben 
zöttünli'-.

Aztáfi megindult újra a játék, 
amelyhez hasonlót a közönség még 
nem látott. A Wandererseí mintha 
kicserélté k volna. Szinte hengerelte 
az ellenfelet. Egyremásra vezettük 
a tárnádéit okát. Már nem. volt egy 
játékosunknak! sem könnyes a sze
me. Mindegyikből mintha vakur g 
nagy, férfia s  erő sugárzott voln 
Mindegyik (mintha ezzel a játék! jgj

€\i síi GáéóIÜl
Már f f  ,:t hisszük, hogy döntetlen 

lesz az • eredmény, amikor a 37. 
percbei j gyors lefutás után öt'himi 
center.1 j  állunk kapja vissza a lab
dát. T j  gy megvágja, hogy mind
annyi f  ,n csak akkor ocsúdunk fel, 
amik ó r a  megrökönyödött kapus a 
háló' óól kotorja ki.

Ó tf iási ujjongás és zaj követte a 
gye ates gólt. Hirtelen azonban 
mi yhha mindenkinek elvágták vol- 
ng ,  a torkát. Elült a zaj. Mindenki- 
n Jfc Borjas jutott az eszébe. Bor- 
j is  halálának szomorú emléke ott 
1 ibegett a pálya felett.

így. történt, hogy meccs után a 
/győztes csapat, amely elérte a 
legszebb sportdicsőséget, a baj
nokságot, szinte temetési hangu
latban vonult el győzelme színhe
lyéről.

akart volna áldozni holt baráJ ja
Borjas emlékének. Minden tárni ,jflás 
lövéssel zára)!, de a balszere p--se 
nem tágított mellőlünk/ Egy ^ás- 
után három kapufa, fölé töv fe és 
mellé. . .  A D ef ensor kapusa & jeg- 
lehetetlenebb Evéseket is sorra 
védi.

A  tem etés
Borjast másnap temettük. Olyan 

pompával, olyan részvéttel, ami
lyent el sem tudtam képzelni.

5000 autó
kísérte a halottaskocsit, amelyben 
Uruguay egyik legnagyobb játéko
sa feküdt.

Rottmann József.

Cipőt var mák,
gyűjtenek, csűrbe 
sikálnak és sú

de nem h agy  fák, hogy most az Élet 
verje le őket, amikor már a rivális 
klubot sík erűit nekik leverniük!

Kis egyletek  —  nagy gondok
. —  Saját tudósítónktól —

Nincs pénz — nyon 
rúság — nincs pen? 
mindenütt . . ,

pozás&g. Nyonio- 
jj ea a refrain j

— Az őszi szere] l̂éssel elégedett 
vagyok — mondott & Kovács intéző 
az OTC-játékosokn; jk,

— Sajnos, tavasz nem tudom, ho
gyan lesz. Hossz a felszeretés és nincs 
pénzünk, hogy ú jfat vehessek. Jól 
tudjátok, hogy a > félcsapat civileipő- 
ben küzdötte vé gjg az utolsó mécs
eseket. Készüljet gr. el a legrosszabb
ra: nem tudja jg megkezdeni a sze-
zónt,

A  hír lesújtól ^  hat. Óriási kétség- 
beesést vált ki. j Most, amikor a baj- 
niíktóg elnyeréí jébe-n reménykedtek — 
viSöKalépnii Ne kn, ez nem lehet való
ság, ez csak ; jcnosz ólom.

A nagy vés bély szüli a nagy gon
dolatokat. Az egyik játékosnak me
rész ötlete tó: madt:

— Vau kö: jrünk állásnélküli aszta
los, ma$d es grái kaptafákat. Suszter 
is akad égj rnóhány, majd megjavít
juk a (fipők

így tivrtér jt.
*

— Tavr(s7 jga beszüntetjük a műkö
dést — jatv afsoi’.ía az egyik tag a VT. 
kér. ETO % rtüav:ztmáqyi ülésén.

—■ A  tag fi fc állás nélkül. Nagyobb 
baj, hogy i aj őst már a.' vezetőség nagy 
része is íg g álf. Fe.fiiig geszt és alatt
vagyunk, y íert »  szövetségi illetéket 
nem tudjuk megá’izetnlá Mondjuk ki, 
hogy bizirkj /tálán idei\g szünetelünk.

Am nem:: így történi. Aki az egye
sület színei,' bez hozzánőüt, nem egy 
könnyen mj egy ilyesmíbís bele. Fölállt 
az egyik v ezető;

— Van ! egy indítványom. Tegyünk 
egy perste) yt az asztalra. Tavaszra a 
pénz össisf sjön.

Még ne? m érkezett el s szezánkez- 
dés, de »  pénz már együtá van.

•

A kitf! gyesnleti edző bcjéíeníéssel 
fordul a, vezetőséghez:

—■ Ha, a bajnokságban elért pozi 
triónkat meg akarjuk őrizni, lépést 
kell te) tani riválisainkkal. (Fontosnak 
tartom, a téli edzést. Ehfeea persze 
tornak! ;rem kellene.

— 11 zt mi ig tudjuk! — bí ontották 
többe 11 —, de honnan, hkoa üres a 
pénz' j ir.

Rö (j/id vita után elfogadtak m  el
nök /indítványát: erre a eé|ts szerez 
egy , 25 méteres hosszá csűjft — díj
mer jfMwen.

M fcst „tornateremben" föl sík  az ed- 
tM ,

•
{  íz egyik egyesület esté'|yfc rende- 

*eí fc A mulatság kerttébeii "készült 
ür toepelni futballcsapatát, f/niBly az 
év tadban sikert sikerre hal giozott, A

bevételből kell a téli kiadásokat, fe
dezni. így  nagy gondot fordítottak 
arra, hogy a kiadás minél kisebb le
gyen. Tormet is díjmentesen kapták. 
Bár nem volt sok köszönet benne. A 
teremben előzőleg nép gyűlés volt. A

Sl
SPORTSZÖVETEK
nagy raktára, a legjobb mi
nőségben o lcsó  árakon

Pártos Arfhur
Budapest, VI., Kjirály-u. S. 'SwmlwitsrbaiO 

Telelőn : Aut. 223-5®
Egissöleteknek. csoporíoknak nser árkeöíízmén?

mulatság kezdete előtt egy órával ré
mülve tapasztalták, hogy a padló csu- 
ua sár. Tanakodásra nem volt sok 
idő. A játékosok nekigyürkőztek és 
felsikálták a termet.

Az estély kitűnő erkölcsi sikerrel 
ért véget. Az anyagi oldala) Huszon
hét pengő a tiszta bevétel.

Néhány pengővel kiegészítve meg
van u tagdíj a holtszezonra,

•

—• Fiúk, a mai nappal lemondok — 
jelentette be az intéző az értekezle
ten.

— Miért? Miért? — Kétségbeesetten 
kiáltottak fel valamennyien.

— Jól tudjátok, hogy eddig saját 
zsebemből fizettem a költségeket. 
Pontosan 228 pengőt adtam ki az el
múlt szezóhban. Nem sajnálom. Ez
után is szívesen tenném. Azóta azon
ban tönkrementem. Fáj a szívem ér
tetek, de tovább nem tehetem,

. . .  tJj intézőt kerestek;
«

Ez a néhány apró kis eset híven 
ecseteli a, kisegyesületek sívár hely
zetét.

Kis egyesület — nagy gond . ,  *
De nagy a sgortszeretet is.

Király Lajos.

Oessewiíy, fiörney, Szirmav
egyesüli szüle- és pincegazúasása 
Tolesvén és  TáUyán 
Központi iroda: Budapest, 

Vili., Mária-u. 34. Tel.: 399-21
Ugyanott kiváló tokaji borok li
terenként már 1 pengőtől kezdve 
kimérve; mindenféle minőségű 
tokaji szamorodni és aszuborok 
palackozva is kaphatók, —- Tele- 
icnrendelésre 10 liternél na
gyobb mennyiséget 
mentesen házhoz szálli
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99A helyisei kétségbeejtő"
A világbajn ok és Európa-bajnők 
magyar páré tk kifutása Laké Pia- 
cidbe teljest ín valószínűtlennek 
látszik, bár ben@¥ezé$Sk meg-

\ lóriéul
Lázár Andor dr., az O 'TT elnöke nem fart ja célrave

zetőnek az ide,.'haza történő gyűjtést
— Saját , tudósítónktól —

A  műkörcsolyázófronton a bel. V* 
zet kedd este óta változatlan. Sí h 
talán még sötétebb, vígasztala r 
nabb, mint ahogy a kormány is ' 
meretes határozata pillanatában 
látszott. A  műkorcsolyázók ugyan
is pillanatnyilag csali a felett a 
400 dollárnyi amerikai segítség 
felett rendelkeznek, amit az Uni
ted States Figure Skating Asso- 
eiation a MOKSz-naik kilátásba he
lyezett. Mivel pedig az amerikai 
gyűjtést —  pár héttel az olimpia 
kezdete s egy héttel az elutazás 
előtt —  eredményessé tenni csak
nem lehetetlen, a magyar színek 
legesélyesebb képviselői alkalma
sint idehaza fognák maradni.

A  BKE —  iavaslatunkra •— 
ugyan tervbevette az olimpiai nap 
rendezését s arra számított, hogy 
az ott befolyó összeget kölcsön 
felvételével egészíti ki s ezen a 
ezen a pénzen —  pengőben váltja 
meg idehaza az elutazási jegyeket. 
E zt a tervet azonban keresztül
húzza a legújabb kormányrendje
let, melyről az egyik déli lap adott 
hírt. Ez a rendelet ugyanis inától 
kezdődően betiltja a pengőért 
való külföldi utazásokat, mert a 
pengőért vásárolt utazási jegyek 
rendszerét a fennálló valutaren- 
deletek megkerülésének tartja. 
Ilyenformán pedig a műkorcsolyá
zók sem válthatják meg pengőért 
vasúti és hajójegyüket, valutájuk 
pedig —  nincs.

A BKE akcióját illetően kér
dést intéztünk Lázár Andor dr.- 
hoz, az OTT elnökéhez is, aki kér- 
dezősködésünkre készséggel ren
delkezésre állt, felvilágosítása 
azonban csak még jobban meg
pecsételte a műkorcsolyázók hely
zetét:

—  A z itthon rendezendő gyűj
tést —  mondotta az OTT elnöke 
™  nem tartom célravezetőnek, 
mert a kormány sem külföldi f i 
zetési eszköz, sem pengő kivitelét 
nem engedi meg. Az utazási je 
gyek idehaza történő megváltásá
nak letiltása folytán tehát az ide
haza, pengőben való gyűjtés sem

m i t  sem segíthet. Külföldre kell
segítségért fordulni.

Noha a korcsolyázőszövetség és 
a BKE helyzetét az olimpiai ki
küldetés anyagi vonatkozásaiban 
is jól ismerjük, felkerestük Szent 
Györgyi Imre dr.-t, a MOKSz 
elnökét, hogy véleményét kérjük.

—  A Rotter— Szoüás, az Orgo- 
■nistar—Szalay és a Gállá— Dilim- 
ger pár olimpiai nevezését ma fél 
2 órakor elküldöttem. Hogy azon
ban a szükséges pénzt elő tudjuk-e 
keríteni, az ma még teljesen bi
zonytalan.

Felsoroltuk a MOKSz elnöke 
előtt azokat az űjabb akadályokat, 
melyeket cikkünk első részében 
ismertettünk s egyúttal közöltük 
az OTT elnökének felvilágosítá
sát is.

lőttünk. A  kormány döntése 
melynek jogosultságát és kény
szerű voltát elismerjük —■ az el
utazás előtt közvetlenül zárta be 
az ajtót a műkorcsolyázók, előtt. 
Ha két héttel ■ előbb jfen, 
még nem zárta volna el az 
piai sikerek útját is . . ,

talán
olim-

Veadas Márton 
1 bécsi tanulm ányútja: 

yj ’ szahadkorcsolyázás- 
sct I vonul fel vasárnap
Fái r 5£Ő tsz osztrákokról, 

az olimpiáról
— Saját tudósítónktól —

Voa fás Márton műkorcsolyázó- 
baj női tünk, aki a bajnokság előtt 
pár n sípra. BécSbe utazott, hogy 
Sebő,ff érrel együtt készüljön, már 
hazaért tezett.

—-  N e \gyon szívesen fogadtak az 
osztráké 'k —  mondja. — Scháffer 
miattam a szokottnál többet volt 
kint a j. égen- Legalább fél órát 
dolgozott . naponta. Ez nála jelem 

i dő . . .
az osztrákok? 
isak a műkorcsolyázókat 

hát. azok fl.Linrn.navn.k.!

fős nagy
—  Jók
—  Én

figyeltem, \ hát- azok elsőrangúnk! 
A párosok .nagyon fejlődtek. Igen 

nyekre jogosít a haj
énak harmadik helye- 
—Holzmann. Alig volt 

együttes edzésre az 
azonban már számol-

nagy reme. 
nokságban 
zett Wrede- 
idejük az 
idén, jövőre

a magyar párok-

- Ha igy átt a dolog —  mondta 
Szent Györgyi dr. — , akkor hely
zetünk egyenesen kétségbeejtő. 
Kizártnak tartom, hogy külföld- 
rSl valutát tudjunk szerezni. Erre 
nézetem szerint már fizikailag 
sincs idő.
.. Megkérdeztük, hogy amennyiben 
az olimpiai út elmaradna, szó le
het-e a párisi Európa-bajnóksá- 
gon való részvételről? Szent 
Györgyi dr. errevonatkozóan így 
válaszolt:

—  Nem tudom. A magyar bírót 
tegnap este táviratilag bejelentet
tük. Elfogadása v a g y . el nem 
fogadása azonban nem a fran
ciáktól, hanem Salakomtól, a 
Nemzetközi Korcsolvázó Szövetség 
Emőkétől függ. Választ még —  
tudomásom szerint —  nem kan- 
tünk. Magyar bíró nélkül Pártéba 
nem megyünk ki. Ezt már előre 
Elhatároztuk.
í ;  . ' .

Szerettünk volna valami bizta
tót felfedezni a téb olimpia ma

vonatkozású r ’~áz probY'má-

ni kell velük 
nak is.

—  A hőig fék?
—- A mai mar hölgyek ■közül 

aligha lcerülht tn e be az első hét 
osztrák közé valaki! Láttam a 
fiúikat is, sí ikkal rosszabbak a 
mieinknél, tehá V nálunk a „ fé r fi 
utánpótlás”  biz tatóbb. A lányok
nál éppen fordí tott a helyzet, itt 
felülmúlnak min két az osztrákok. 
A fiatal L. Lai \dbeck ritkán lá
tott szén szabadi wesolyázó futást 
mutatott be. Na, iyóbbakat ugrik, 
mint akárhány fe r f i !

—  Készülnek az olimpiára a 
bécsiek?

—  Párost nem küldenek ki, 
csak Scháffert és egy hölgyet. A  
bajnokság erednu ínye alapján 
Hűdé Holowskynai ’c kellene _ ki
utaznia, de az ö ré szvétele kétes. 
Édesanyja beteg, 1 '■Mküle pedig

gyár v. 
Iában.

nem akar elmenni. 1 0U valószínű 
lég Fritzi Burgerre ' kerül sor. 
Scháffer egyedül tGrafströrntöl 
tart, aki már Amer illában van. 
Azt hiszem, hogy Grv 'fström nem 
is indul majd el az áh mjtián. Biz
tosan m egint nem lesz • megeléged
ve a pontozót ír ók list< íjával. . .

—  Jönnek Budapesti fz az oszt
rákok?

—  ígérik . Februárt 
BKE nem zetközi mvM 
versenye. Erre sokam 
Becsben. É nlekes, hogy 
hagyják Duvost és SS. 
az idén. N em  érnek r á .,

Most a bécsi út során 
ról beszél "Vadas.

—  B écs ien  elsősorban 
badkorcso\yázásra vetettel n súlyt. 
Több újt gyakorlatot t anulta-m 
meg, péShlául. . .  Különb en ezt 
most nem, árulom el, nieffb ypetésül 
szánom - vasárnapra. . .

5an lesz a 
trcsolyázó- 

készülnek 
ők  is ki- 
Moritzot

tanultak-

a sza-

A  szer fiai gyorskorcsolyád » ver
seny fire< fményei. 500 m I. 8 3zt.: 1. 
Kirsimerli mg 47.8, 2. Wintner I 17.9, 3, 
Blazejovsfcv és Lindner 48.3, t »* Vita 
48.5, 6, f  íchne’ ler 49.0 mp. — , 300 ra 
II. oszt.) 1. Bih-ary 50.9, 2. Most inszky 
51.1, 8. fJogschütz 51.2 mp. — - 1000 
m I. osfifc.: 1. Vita 1:40.2, 2. VA hitner 
3:41.5, g í Kimmerling 1:42.3 m p. — 
1000 m II. oszt.: 1. Brodsky 1 547.5, 
2. Bihary 1:47.6,. 3. Mosái tszky 
1:47.& m p.

A BBTTE Ujtátraffireden 5:2-r a ki
kapott a, fi osztrák Pötzleinsdorft ?! is 
s így  végeredményben a hái más 
döntő harmadik helyére került. 1. 
T.TC TVsha, 2. SpV Pötzleinsdorf 3.

Bevalljuk, kudarcot val- BBTE. $  feszesen 14 csapat indult.

Méterét hé, Timiiéig, » i 
riligrekoiftr és Sím  

Dacosban
(ietvSs Zoltán levele)

Davos, január 5.
Az Európaszerte nagy hóesésből 

ide 'is jutott mintegy 80 centimé
ternyi takaró másfél nap alatt, s 
így a híres dajvosi pálya napokig 
hó alatt bujkált, Ma délutánra 
ígérték, hogy valamennyire rend
behozzák. Ekkor persze már alig 
1marad idő a versenyig, amire te
hát kénytelen leszek nagy-pálya 
tréning nélkül kiállni.

Az európabajnoki mezőny bizony 
elég sovány lesz. A. norvégek eddig 
nem jelentkeztek; van dér Scheer, 
a nagyhírre szert tett holland 
bajnok szerelemre adta fiatal fejét 
s a tavaly még a norvégeket verő 
ifjú  üstökös úgylátszik végleg le
tűnt.

Tulajdonképpen hat rendesebb 
futóra van kilátás: Thunberg.
Blomquist, Ricái, Heiden, Moser 
és —  én, {Azt  hiszem, ez lesz a
végső sorrend is.) Van aztán még 
5 hollandus, a német bajnok Bar
im, 2 lengyel és a lengyel gyors
korcsolyázó világbajnok-nő, aki ál
lítólag kiáll ellenünk is. Láttam 
korcsolyázni s ennek alapján sür
gősen izenem hölgyeinknek, hogy 
c/jZonnai szálljanak be ők is, meri 
könnyen lehetnek világrekorderek, 
A tanítást elvállalom. ( Talán a
nők körében nagyobb sikerem 
lesz . , .)

Davos után Engelbergbe uta
zom, de itt az osztrákok már nem 
indulnak, mert 19— 20-án van az 
osztrák bajnokság.

E, Z.

A 4x200-as staféta 
útiköltsége már 
meglesz — 
amerikai dollárban!

A clevelandi verseny teljes iovedel** 
mét a MUSz-nak ígérte — költségek 
fedeztisére — Mr. Ferrls

Salát tudósítónktól -»

Versenyzők, bírák
a holnap kezdődő műkor
csolyázó bajnokságokon

•— Saját tudósítónktól —
Szerdán este zárták le az 1932., 

évi magyar bajnoki műkorcsolyázó-., 
verseny nevezési dstáit. A  bajnok
ságokra összesen 13 egyes-versenyző 
és 3 pár jelentkezett.

A férfi bajnokságban Vadas Már
ton, Kertész Ferenc, Pataky JJén 
Terták Elemér, Szendrö István &> 
Szekrényessy Attila indul.

A női egyes bajnoltságra Invr édy 
Magda, Nyilas Vilma, Szilassy Na- 
diné, Kertészt Sári, Wemwurm Eíaby. 
Székely Zsuzsi és Kiss Henrietta ne
vezett,

A párosbajnokságnak a Roiter-— 
Szollás, a Gallé—Dűlinger és if. Tu- 
sák—Baldzs-pár lesz résztvevfő jn.

Ugyancsak szerdán este állították 
össze hosszas megbeszélés írtján az 
ötös pontozóbíróságot. Az !jt bíró: 
Farkas Ivor, Jaross Pál, Meszléri 
Tivadar, Orbán László és Zöllner 
Ottó. Mind a három bajnokságban 
ez az öt bíró bíráskodik, a/.fcí bizony 
alaposan igénybe fogja vefimi a bí
rák „állóképességét” .

„Agárdi olimpiai játékok; . . , Laké 
Velence. ... J részvétel dija 1 dol
lár . . jegyzetek a vas árnapi „ ve
lencei'‘ napot bcharangozii vigasztaló 
hirdetményből, mely a, BKE egyik
edzöszobájának ajtaján függ. A bu
dapesti versenyzők különben lázasan 
készülődnek. Különösen a hokkizókal 
izgatja a „Laké Velencd". Ok: sokan 
még nem is láttak labdlethokk.it, ehhez 
használatos alacsony korcsolyájuk 
sincs és igy a kanadoji hokkikorcso- 
lyát fogják igénybeve pni. Fontos a 
labda és az ütő, a töjfjbí majd jön 
jön magától — mondifik.

Eötvös Zoltán Da'víosban holnap és 
holnapután versenyei. Szombaton az 
Eurőpa-bajnokság 500 és 5000 mé
teres futamában irflul, vasárnap az 
1500 és 10.000 m/iíeres távra kerül 
a sor.

Az arosai jégfeokkitorna utolsó 
napján, csütörfíjkön a Zürcher 
Schiittschuh Cii&b 1:0 arányban 
megverte Oxfoinl együttesét. A 
zürichiek ezen a meccsen a 
GrasshopperstőJ kölcsönvett Put- 
tee-t szerepeltették a kapuban, a 
csatársor tengelyében pedig  az 
ugyancsak kanadai W atson ját
szott.

Három atagol hölgymökorcso- 
lyáző megy Ijake Placidbe. A z an
goloknak irryan semmi esélyük 
sincs az olirápiai hölgy m űkorcso
lyázásban, mégis három verseny
zőjüket küllőik ki Laké Placidbe. 
A három Jíölgy: C. Collett, A.
Taylor és B. Philips. A  párisi 
Európa-by#nokságra Anglia Miss 
Joan Di^.et és a Mc Kenzie há
zaspárt pievezte,

(Az olin ipiai kiküldetésekről ho
zott korm ányhatározat teljesen bi
zonytalant á tette a magyar úszók 
szereplését, is, noha az 'úszók jobb 
helyzetben vannak, mint sporttár
saik. Tud oalevöleg a válogatott úszó- 
csapat <f>: olimpia előtt és után 3—S 
hetes tivrát bonyolít le, amely a fos* 
angelesi- költségeken kívül a, New- 
yorktólU-Newyorkig. terjedő út öss- 
szes kaUtségeit fedezi. „Csupán” a 
losangtelesi tartózkodás, a hajóút és 
az eu pópai vasúti költségek várnak 
fedezésre. Különös aktuálitást kap 
newift>rki munkatársunk most érke
zett levele a változott helyzetnél 
fog oa. ö  még nem tudott róla, hogy 
az olimpiai kiküldöttek tisztán a kül
földi anyagi segtíségre lesznek 
ut fiivá.)

Newyork, december 24.
Tudvalévő, hogy az 

fi w i - w l W J  amerikai szövetség a 
magyar úszók részé
re az olimpiai, ver-1 
senyek utánra is 
megfelelő túratervet 
készített elő, ame

lyet elvileg a magyar úszószövetség 
megbízásából Donáth Leó dr. el 
is fogadott. Minthogy a mérkő
zések nagyobb része New-Yorktól 
négy-ötnapi távolságra fekvő he
lyeken lesz, így az ottani klubok
kal való megállapodások megtár
gyalása hosszadalmas levelezést 
igényel. Úgy tapasztalom, hogy 
három-négy héten belül azonban 
a most már fokozottabb gyorsa
sággal folyó szervezési munkálatok 
teljesen befejeződnek és határozott 
ígéretem van arra, hogy

február hó folyamán az ere
deti terv szerinti végleges 
szerződés is a magyar úszó

szövetség birtokában lesz.
A  newyorki lapokból, valamint 

Donáth Leó dr. magánleveléből ér
tesültem azokról a pénzügyi nehéz
ségekről, amelyek még határozot
tabb formában, mint a múltban, 
szükségessé teszik minden elérhe
tő anyagi kedvezmény megszerzé
sét, amely a magyar úszók olim
piai kiküldetését megkönnyítse.

Egy Mr. Ferrissel elköltött ma
gyaros ebéd kellemes hangulata 
után, indíttatva éreztem magam 
a számtalan pénzügyi nehézségek

kel küzdő Magyarország nehéa 
helyzetére rámutatni az olimpiai 
kiküldetések ügyében. Tájékoztat
tam őt azokról a magán értesülé
seimről, amelyek szerint még az 
E urópa--bajnok 4x200 méteres 
úszóstaféta kiküldetése sem. látszik 
biztosítottnak az egyre rosszab
bodó pénzügyi helyzet miatt. (Rég 
volt!) Arra figyelmeztettem Mr. 
Ferrist, —  aki nagyon csodálko
zott, az előadottakon — , hogy az 
amerikaiaknak módjukban állana 
a staféta kiküldetését előmozdítani 
egy kis megértéssel és egy kis jó
akarattal. Hivatkoztam arra, hogy 
a visszafelé való mérkőzések utol
só állomása Gleveland, ahol több, 
mint százezer magyar él, akik 
nagyrésze elmenne megnézni a 
versenyt, ha tudná, hogy jelenlété
vel megkönnyíti a magyar úszó- 
csapat olimpiára való kiküldetését. 
Arra kértem őt, hogy

ennek a mérkőzésnek tiszta 
jövedelmét adja a magyar 
úszószövetségnek, arra a cél
ra, hogy a 4x200 méteres 
staféta költségeinek teljes fe- * 

dezésére fordítsa.
Végtelen örömmel tudatom a Nem
zeti Sport nyilvánosságán keresz
tül az egész sportszerető közönség
gel, hogy Mr. Ferris prepozíció
mat teljes egészében magóAvó, tette 
és ezzel ismételten „kézzelfogható”  
bizonyítékát adta a magyarok 
iránti szeretettnek és nehéz hely
zetünk méltányos megértéséről.

Tekintettel arra, hogy New- 
Yorktól Los Angelesig és Los An~ 
gelestől. New Yorkig a teljes ma
gyar úszócsapatnak a legnagyobb 
kényelmű utazási, étkezési stb. ősz- 
szes költségei fedezve lesznek, két
ség sem fér ahhoz, hogy

a clevelandi mérkőzés tiszta 
jövedelméből nemcsak a sta
fétaúszók hajójegyeinek költ
ségeire, hanem az európai 
utazási költségek fedezésére 

is bőven fog jutni.
Ez pedig a mai viszonyok között 

nem lebecsülendő eredmény.
Bonyhárd László.

Az FTC jéghokkicsapata Kassára 
készül. A zöld-fehérek vezetősége 
tárgyalást, kezdett a kassai túra 
ügyében. Január 30. és február 1, 
között játszana az FTC két mérkő
zést a KSC és egy kassai kombinált 
ellen.

Hircsák új egyesületet választ. Az
FTC jéghokkiesapatánnk fiatal ka
pusa a BBTE-be szándékozik lépni.

A troppaui mükorcsolyázóversenyt 
január 30. és 31-én tartják meg. 
Résztvesz Vadas Márton is, aki a 
férfi versenyre kiirt vándordíját 
védi.

A gyorskorcsolyázók vasárnap 500, 
3000 és 5000 (elöverseny) méteren áll
nak rajthoz a müjégen.

A Hungária Evezős Egylet kedden 
este tartotta a Tiszti Kaszinó helyi
ségében január havi családi össze
jövetelét, amely szép sikerrel a reg
geli órákban ért véget. A nagyszám
ban egybegyült klubtagok és vendé
gek lelkes tapssal honorálták Lauri- 
sin Lajos és Pusztay Sándor opera
énekeseket, az egyesület tagjait, akik 
a családi est során több énekszám
mal szerepeltek s művészetükkel el
ragadták hallgatóságukat, nemkülön
ben Laurisin Miklós zongoraművészt, 
aki a kíséretet látta el

mmxm
Scfimidt Ferenc a tan'ieui 

proli leniszliajnokeii
— Távirati jelentésünk. —.

Beaulseu, január 7.
A francia Riviérán az elődöntőkig 

jutott a francia professzionista baj, 
noki nemzetközi verseny, melyen 
Schmidt Ferenc, a legkiválóbb ma
gyar mesterteniszező is résztvesz, 
Schmidt az elődöntőbejutásért a kölni 
Mogendorffot 6:3, 6:2, 6:4 arányban 
verte. Schmidttel együtt Karéi Köze- 
Juh, Plaa és Ramillon jutott a dön
tőbe. A párosból Schmidt, aki Negro. 
val játszott együtt, kiesett, mert a 
Plaa—Közel uh kettőstől 6:3, 6:1, 
6:3-ra kikapott.

Pályán
— Ki az a fiatalember?
— Segédtréner!
—  Talán edzőgyakornok!
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&VIVASM
A BB nyilatkozatban 
magyarázza meg 
eddigi működését

Reméljük, hogy a béke álfát 
mutatja meg a nyilatkozat

Saját tudósítónktól
& Bírák Bizottsága tegnap 

ülést tartott Schenker Zoltán ez
redes elnökletével. Az ülésen fog
lalkozott azokkal a támadásokkal, 
amelyek a BB-t az utóbbi időben 
érték. Tárgyalásainak eredménye
képpen nyilatkozatot adott ki és 
a nyilatkozatban eddigi működését 
kívánja megmagyarázni. A  nyi
latkozat így szól:

„Ellentétben minden híreszte
léssel és téves sajtóközleménnyel 
®'BB leszegezi, hogy a verseny
bírák osztályozásáyiál csakis a bí
rák képességeit vette alapul és 
&em egyesületi, sem személyi 
szempontra figyelemmel nem volt. 
A BB ezenkívül két elvet vitt ke
resztül az osztályozásnál:

L ff régi elnöki, listán elválasz
totta a tényleg működő bírákat 
azoktól, akik csupán honaris 
eausa szerepeltek ott vagy évek 
óta nem, bíráskodtak. Az utób
biakra vonatkozólag a BB az egy
idejűleg megtett javaslatok alap
iam előterjesztést lesz a szövetség 
tanácsához, hogy örökös tisztelet
beli zsürielnökké válassza a vívó
sport terén szerzett hervadhatat
lan éredemei elismeréséül.

2, Olyan vívók, akik a vívósport 
terén a szeniort fokozatot egyet
len fegyvernemben sem érték el: 
zsürielnökké nem minősíthetők. 
Ez az álláspont fedi az MVSz sza
bályait. Ezek szerint természetes, 
bogy a BB sem személyek, sem 
klubok érzékenységét érinteni 
Horn, akarta.”

A BB nyilatkozata bizonyos 
szempontból semmi újat nem 
mond nekünk. Mi eddig is teljes 
mértékben tisztában voltunk az
zal, hogy ff BB versenyzésben és 
bíráskodásban kipróbált tagjait 
személyi szempontok nem vezet
ték s hogy egyesületek sem voltak 
rájuk befolyással. Azt azonban a 
BB-nek is kétségtelenül éreznie 
kell, hogy azt a hibát , elkövette, 
hogy a bírák minősítésének nyil
vánosságra hozásával egyidőben 
nem hozta nyilvánosságra azt, 
hogy nem törölt, csupán szét
választott és hogy szándéka a ta
nács elé olyan javaslatot hozni, 
amelyikről nyilatkozatának első 
pontjában beszél.

Ha ezt a szándékát 'már 
akkor nyilvánosságra hózta 
volna, sok-sok támadásnak 
és elkeseredésnek vette volna 

elejét. ,
Reméljük, hogy ez a magyarázó 
nyilatkozaf megnyitotta a BB és 
az ellene fordult egyesületek kö
zött a békülés útját, mert nem 
győzzük eléggé hangsúlyozni, 
hogy mennyire fontos a közmeg
elégedés és a béke. A sport csak 
ebbén a légkörben képes fejlődni, 
illetve egyszerűen megélni is. 
Hisszük, hogy ez a nyilatkozat 
kezdete lesz a békülési folyamat
nak. amit a szövetség vezetőségé
nek kell elsősorban ezek után elő
segíteni.

A Pénzintézetek Sportegyesiiletei- 
*>ek Ligája vasárnap rendezi kizárá
sos kardcsapatversényét a BEAO 
v’ termében.
' Kerekes Hungária VC nyerte az 

EMTE junior kardversenyét hármas 
holtverseny után 7 győzelemmel. 2. 
Rujnovszky LASE 7 gy., 3. Rónay 
MAC 7 gy., 4. Palócz LASE 5 éy 
”• Gadó NVC 5 gy., 6. Lányi Hungá
ria VC 3 gy., 7. Bertity Elektromos 
MTjp 3 gy., s, Szidaiflts RÁC 3 gy.,

9. Hinléder Fels TVC 3 gy., 10. Pa
lócz BEAC 2 győzelem,

Eabos Endre San Remőban meccsel 
február 13-án és 14-én Gaudini ellen 
12 tusos meccsben. A meccset két 
napon keresztül vívják. Egyik nap 
hat tust s a másik nap 6 tust. Ka- 
bos ebben a meccsben aligha fogja 
tudni ellenfelét legyőzni. Egyedül 
utazik San Re ír. óba s ott tiszta olasz 
zsűri előtt vív.

A BSzKRTcsarnokában szom
baton megkezdődnek a 
csapatbajnok! küzdelmek, 
melyekbe csupa panasszal 
és kifogással indulnak az 
egyesületek

— Saját tudósítónktól —

, A  csapatbajnokság szombati nyi- 
álííf* ugyancsak nehéz feladat elé 

néhány egyesületnek az inté- 
íjjfL  E j a verseny az egyesületi in- 

képzelőtehetségét —  sőt mond- 
agyafúrtságát — éppen úgy 

KVm ,ra teszi, mint a versenyzők 
tudását. A versenyzőket fit 

t  í".lc‘óban a kötelek közé állítani 
dolga, de a csapatösszeálli- 

tá_..Pr°blémája már az egyesületi in- 
hatáskörébe vág. Kifundálni, 

fn í?  az ellenfél hogyan áll fel. Kit 
ugyasztott le és kit nevez föl. Biz 

^  z6 v , dolog, mert ha melléje fog 
»ui. nyszor történt már ez meg! 

a Wt r v% e a drága pontnak, ami 
ajnoltsághoz szükséges.

H,6 * idén még talán nehezebben 
észt? a csapatösszeállítás, mint más 
ríilVidőben. Hihetetlenül sok a sé- 
C ;*ar*enyzó. A BTK, a csapat
lesz , . 8 védője, négy versenyzőjét 
toehQi .ytelen nélkülözni. Szabó, a 
nan,*ysulyú bajnokunk, három hő- 
hevan a kartörését. Hétfőn
trén) enn voB már a szövetségi 
aaz*ingen és könnyen mozgott, de 

* erős Ütéseket még nem enge

délyezett neki Steve Klaus. Mérkő
zésről egyelőre szó sincsen. Csiszár
II. ujjtörésé, amit Budapest bajnok
ságán szerzett, még mindig nem 
gyógyult meg. Rózsa orrsövénye sin
csen rendben éá Gárdos kartörése 
még csak két hét után lesz annyira 
rendben, hogy a kötést leveszik róla 
Ezek után elképzelhető a BTK. han
gulata. Az utánpótlásból ugyan te
lik a lyukak betömésére, de vájjon 
hogy állják majd meg a fiatalok a 
nehéz csatákban a helyüket?

A Bp Vasutas sincsen sokkal jobb 
helyzetben. Igaz, nincsenek sérültjei, 
de a karácsonyi iskolai szünet miatt,' 
3 heti pihenő után, holnap csütörtökön 
tartják az első edzőórájukat. Ezen, 
kell a formát, a versenyzők súlyát 
megállapítani. Másnap esetleg erő
szakosan fogyasztani és szombrton 
már a mérkőzésre kíállani. Elég biz
tató kilátások,_ nemde?
■ Ezt á litániát mindegyik egyesü
letnél lehet folytatni. Legkedvezőbb 
helyzetben talán még az FTC van, 
ahol tervszerű munkával égy év 
alatt többé-kevésbbé sikerült a nagy 
ágyúk hiányát pótolni. A HAC, MÁV,

NSC és BSE közepes értékű csapa
tokkal áll majd ki.

Nem szabad megfeledkezni a 
BTC-ről. Ez az egyesület az utóbbi 
esztendőkben fokről-fokra javult, 
úgyhogy ma már mint mumussal 
számolnak vele. Vannak meglepeté
sekre számító szurkolók, akik min
den pénzzel hajlandók a BTC baj
nokságát fogadni. Tegyük hozzá, 
nem minden alap nélkül. Ha a beve
zetésben elmondottakat figyelembe 
vesszük, úgy bekövetkezhet. Világ
rengető nagyságok ugyan nincsenek a 
BTC csapatában, de olyan egyvá- 
gású az egész csapát, hogy a leg- 
nagyob önbizalommal nézhet a be
következő mérkőzések elé.

A csapatbajnoki mérkőzések első 
fordulója szombaton este 8 órakor 
kerül eldöntésre, amikor a HAC—• 
BSE és DTK—BTC küzd meg egy
mással. A mérkőzést a BSzKRT 
Sport-utcai tornacsarnokában rende
zik meg.

Az Örkényi ISC első nyilvános 
ökölvívóversenyét tegnap rendezte 
meg teljes sikerrel. Négy súlycso
portban indultak a versenyzők. Lég- 
súlyban Klingenberg III., bantam- 
sú'-yban Klingenberg I., weltersúly- 
ban Stfcinberg II. és középsúlyban 
Steinberg I. győzött. A mérkőzések 
után Bellák és Klein bemutató mér
kőzést vívott.

Carnera és az aranyak. A new-
yorkj Madison Square Gardenben 
derűs epizód játszódott le a Carne
ra—Sharkey mérkőzés után. A jám
bor olasz óriás hatalmas aktatáská
val jelent meg, abban a hitben él
vén, hogy részesedését, amely 27.090 
dollár volt, aranyban fizetik majd 
ki. Nagyon csalódott képet vágott, 
amikor aranyak helyett egy keskeny 
kis papírszeletet nyomtak a marká
ba. Nem is akarta elfogadni a 
csekket!

A szegedi Ágotha-serleg döntő- 
mérkőzéseit szombaton és vasárnap 
Tendezilc meg a szeged-rókusi tor
nacsarnokban. Az ötödik levente ke
rület összes ökölvívói resztvettek eb
ben a küzdelemben és a selejtezők 
utál Szeged, Kecskemét, Békéscsaba 
és Hódmezővásárhely levente ököl
vívói szerezték meg maguknak a 
döntőben való résztvéte’.re a jogot. 
Hoffmann ezredesnek, a MÖSz ke
leti kerülete elnökének és Kovács 
István kerületi titkár, előadónak ha
talmas munkája eredményezte ezt a 
versenyt, amelyen a döntőbe jutott 
négy csapat 16—16 versenyzőt indít, 
Ilyen körülmények között a versenyt 
csak két nap alatt tudják befejezni 
és még ekkor is naponta 32 mérkő- 
.zást keli megvívni. A döntörnérkőzé- 
sekre vasárnap délután kerül a sor.

A  losangelesi olimpiai játékokon a 
súlyemelő, birkózó és ökölvívó ver
senyeket az olimpiai auditóriumban 
rendezik meg. Ezt az épületet az 
olimpiai park és a város üzleti ne
gyede között építették fel 1923-ban 
és 10.400 nézőnek van benne ülő
helye. A megnyitás óta itt rendezik 
a "birkózó- és ökölvívóversenyeket, 
sőt operaelőadásokat is tartottak már 
benne; A súlyemelő versenyeket jú
lius 30-án és 31-én, a birkózást 
augusztus 9. és 13-a között rendezik 
meg.9 * II. 1 2 3 4 5 6 Az ökölvívóversenyeken a 
nagy épület földszintjén hatalmas 
emelvényen, két szorítót állítanak 
fel, amelyekben felváltva bonyolítják 
le a mérkőzéseket.

A  német Carnera, akj nagyobb és 
.erősebb, mint az olasz. A szászor
szági Chemnitz földmívesiskoláiá- 
ban van egy ifjú óriás, Zehe, aki 17 
éves, 219 cm magas, 140 kiló és 
ötvenes cipőt hord. Nem foglalkozik 
még rendszeresen ökölvívással, de 
hozzáértők benne látják a jövő vi
lágbajnokát. Ereje oly hatalmas, 
hogy a legnehezebb ekét is játszva 
emeli fel a levegőbe. Varietéit 
filmesek már eddig is elhalmozták 
ajánlatokkal, ő azonban kijelentette, 
hogy előbb elvégzi az iskolát és 
azután csakis ökölvívó lesz.

Bácsalmáson a BSC és a helyi 
leventeegyesület közösen ökölvívó
szakosztályt alakított A szakosztályt. 
Rasskovits János vezeti.

Kocsis Aníal olimpiai bajnokunk 
olvasóközönségünknek és az egész 
magyar sporttársadalomnak lapunk 
útján kíván boldog új évet.

íHÓSPORTS
A BBTE felkészül a Bély—De- 

mény-vándordíjas versenyre és ha 
bármi kevés hó is lesz, ami alkalmas 
futásra, úgy meg is tartják vasár
nap a versenyt A péntekesti neve
zési zárlat után mindjárt megtart
ják a sorsolást is, szombaton pedig 
kijelölik a pályát s ha vasárnap reg
gelig esik egy pár centi hó, úgy 10 
órakor start a Kovács-féle vendég
lőnél. Szó van arról, hogy versenyen 
kívül elindul a norvég versenyző is, 
aki inkább ugró, de a mi futóink 
között valószínű’eg nem fog messze 
hátul végezni. A verseny nevezési 
zárlata ma este 7 óra. Utónevezés 
8 óráig.

Budai hegyek és Hármashatárhegy: Nincs sízésre alkal
mas hó

Galyatető: 8— 18 cm fagyos havon 2— 3 cm porhó.
Kékes: 10— 20 cm fagyos havon 2 cm porhó. , *
Bükk „Bánkút” : 10— 12 cm.

Dobogókő: hó csak foltokban.
Ausztriában:

Semmering: 10 cm. Máriacell: 50 cm. Rax-Schneeberg: 60
cm. Zell am See (Sclimittenhöhe): 10— 60 cm. Radsstadti Tauern: 
60— 105 cm Kiihíai: 70 cm, Ariberg: 15— 50 cm. Kitzbüchel: 55 
cm. Saalbach: 50 cm. Arturhaus: 60 cm.

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

felfelé alkalmas sízésre. .;
Svájcban;

Adelboden: 25— 50 cm, Árosa: 30— 70 cm, Davos: 25-—80 cm, 
Gstaad: 25— 40 cm, Klosters: 40— 40 cm, Mürren: 25— 35 cm, 
Pontresina: 20— 70 cm, St. Moritz: 25— 40 cm, Zermatt: 8— 40 cm.
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felszerelve (talp, kötés, bot) P 20 .^ —tói 
Sífelszerelés, alkatrész, ruházat legjobb; 
legolcsóbb. N É V  A N N  G É Z  4
sportúr a d ása iban  VI., fvagymexO-u. 50., 
Vll., K á h óczi-ű i 45.. W., H aria-baxár A

A Galyatetőn van még a legalkal
masabb hó sízésre, mert a vasárnap I 
éjjeli olvadás után megmaradt hó 
megfagyott és hétfőn éjjel esett rá 
2—3 cm porhó. S tekintve, hogy a 
gályái nagy rétek nem kövesek, így 
az idei hóviszonyokat tekintve, elég

jól lehet még sízni. Mindenesetre i  
fordulatoknál és megállásnál nagy 
előnye van az élvédővel ellátott lé
ceknek, mert azokkal biztosabb *  
megállás és sokkal élvezetesebbek A 
biztos fordulatok.

-̂ 33gQS3^-
A diákftttballsport fejleszté

sére országos szervező* 
munkát kezdett a KISOK

íj
A  vidéki tanulóifjúság .és  a 

testnevelési tanárok részéről a 
múltban is és most is állandó a 
panasz amiatt, hogy a vidéki diák
ság a futballsportba nem tud bele
kapcsolódni. Sem a vidéki váro
sokban lévő helyi iskolák és egye
sületek, sem a szomszédos városok

FELSZERELÉS, 
talp, bo?, kötés, sí
kabát és kesztyű
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diákága között eddig nem sike
rült rendszeres küzdelmeket le
bonyolítani, Ezt a hiányt termé
szetesen nem csak a diákság és 
testnevelési tanári kara, hanem 
maga a KISÖK is érzi, mert tisz
tában van azzal, hogy a vidéki 
egyesületek, sőt az egész ország 
futua-llsportjának is nagy veszte
sége ez a szervezetlenség.

A hozzánk is gyakran érkező 
levelek és a kérdés megoldását 
sürgető panaszos felszólalások ■ 
legutóbb a miskolci középiskolások 
részéről — arra indítottak, hogy 
ebben a dologban eljárjunk a 
KISOK vezetőségénél.

A szabadságát külföldön, Zell 
am Seeben töltő Liber Béla dr. 
mimsz éri biztos távollétében Nei. 
denbach Emiltől, a KISOK ügyve
zető igazgatójától kértünk felvilá
gosítást.

Neidenbach igazgató a legna
gyobb készséggel állott rendelkezé
sünkre és kijelentette, hogy a 
központ teljes mértékben méltá
nyolja a vidéki iskolák panaszait, 
ismeri a futballsport fejlődésének 
akadályait és minden rendelkezé
sére álló eszközzel igyekszik ebben 
a dologban a vidéki iskolák segít- 
ség éré sietni.

— A karácsonyi szünet megkez
dése előtt indult meg a-központ

«— Saját tudósítónktól — .

szervező munkája ebben a dolog
ban ~  mondá többek között Néi- 
denbach igazgató. ,

—  Száz vidéki iskola sportköré
nek vezetőségét körlevélben szólí
tottuk fel, hogy az iskola futball- 
sportja fejlesztésére vonatkozó kí
vánságait és esetleges javaslatait 
közölje a központtal.

—  A körlevél kívánsága szerint 
az alábbi kérdésekre kell a sport
köröknek válaszolni:

1. Van-e az intézetnek, labéá-
"ugócsapata? é

2. Ha van, mily mérkőzéseken 
szokott résztvennií

3. Ha nincs intézeti csapat, mi 
ennek az oka?

4. Hány helybeli egyesületnek 
van pályája?

5. Hány helybeli ifjúsági csapát 
működik (névszerint melyik MLSz 
és MILL csapat?)

6. Lehetséges volna-e az ottani
ifjúsági csapatokkal való együtt
működés? -

—  Arra való tekintettel 
ugyanis, hogy a vidéki iskolák leg
nagyobb részének, a KlSOK or
szágos, illetve kerületi bajnoksá
gában való részvételét az utazási 
nehézségek, az idő- és a pénzhiány 
okozza, a KISOK a befutott jelen
tések után azt szeretné megolda
ni, hogy az iskolai csapatok a vá
rosok ifjúsági csapataival mérkőz
nének a város bajnokságáért vagy 
egyéb felajánlott díjért.

Ez a megoldási mód bíztatónak 
ígérkezik s ha nem is minden vá
rosban, de bizonyára sok helyen 
meg is szervezik ilymódon a ta
nulók futballbajnokságait.

Ebben a munkában mi a KISOK
központján kivül elsősorban a 
vidéki iskolák lelkes testnevelési 
tanácsaira számítunk, akik nem
csak a sportbelj nehézségeket; de 
a tanári karokban felmerülő eset
leges akadályokat is elhárítják. •
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Mit h a llu n k

a lövő héten?
Vasárnap: 9 ő.s Újsághírek, koz

metika. — 10 ó.s Egyházi zene és 
szentbeszéd. — 11.15 ó.s Evangé
likus istentisztelet. —- Majd: Zene
kari hangverseny. — A szünetben 
Sipőcz Jenő dr. előadása. — 2 ó.:
Gramofon. — 3 ó.: Földmívelésiigyi
előadás. — 3.45 ő.s Rádió szabad- 
egyetem. — 5 ó.: Cigányzene. — 6 
ó.: Helyszíni közvetítés Szombathely
ről. —• 8 6.: Sporteredmények. —
8.15 ő.: Klasszikus operettrész'etek. 
—- Majd: Esti zene (Kalmár Pál).

Hétfő: 9.15 ő.: Házikvintett. —•
12.05 Gramofon. — 4 ó.: Asszo
nyok tanácsadója, — 5 ó.: Révész
Béla előadása. — 5.30 ó.: Szalonzene. 
— 7 ó.: Német nyelvoktatás. — 7.40 
ó.: A Filharmóniai Társaság hang
versenye. — 10.15 ó,: Hangverseny- 
átvétel New-Yorkból. ■— 11.15 ó.: Ci
gányzene.

Kedd: 9.15 ő.: Hangverseny. —
12.05 ó.s Szalonzene. — 3.30 ó.:
Meseóra. — 5 ó.: Novella (Nyíri Ti
bor). — 5.15 ő.; Magyar nóták. —
6.30 ő.: Az Operaház előadásának
(Wagner: A nürnbergi mesterdalno
kok) közvetítése. —- Utána; Cigány
zene.

Szerda: 9.15 6.: Katonazene. —■
12.05 ó.: Balalajkazenekar. — 3.30
ó.s Morse-tanfolyam. — 4.10 ó.:
Feszty Masa felolvasása. —- 5 ő.s
Buda László dr. előadása. — 5.20 ő.i 
Hangverseny (Kacsóh Magda és 
Sonkoly István)! — 6.30 ó.: Olasz
nyelvoktatás. -  7 ó.: Cigányzene.
— 9.50 ó.: Zenekari hangverseny.
— 11.05 ó.: Cigányzene.

Csütörtök: 9.15 6.: Gramofon. —
12.05 ó.: Cigányzene. — 4 ó.: Mese-
óra. — 5 ó.: Földmívelésügyi elő
adás. — 5.30 ó.: Házikvintett. —
6.30 ó.: Angol nyelvoktatás. — 7 ó.: 
Tánczene (Weygand Tibor). —- 8 
<5.: Ottlik György francianyelvü elő
adása. —- 8.30 ó.: A jugoszláv rádió
adóállomások műsorának közvetítése.
— Majd: Esti zene. *

Péntek: 9.15 ó.: Szalonzene. —
12.05 ó.: Hangverseny. — 4 ó.s
Heltaj Nándor előadása —- 5 ó. : 
Cigányzene. — 6.15 ó.: Gyorsíró
tanfolyam. — 6.45 ó.: Gramofon. —
7.30 ó.: Drechsler Ottó németnyelvű 
előadása. — 8 ó.: Szalonzene. — 9 
ő.: Kiss Ferenc előadóestje. —- 10 ó.: 
Szatmári Tibor, zpngorahangverse- 
nye; — 11 ó.: Cigányzene.

Szombat: 9.Í5 ó.s Postászene. —
12.05 ó.: Férfikar. —- 4 Játszó
éra. — 5 ó.s Székely Vladiniir dr. 
előadása. — 5.30 ó.s Cigányzené.—
6.30 ó.: Paskav Bemát előadása. — 
7 ó.: Mit üzen a rádió? — 7.45 ő.: 
A Budapesti Hangversenyzenekar 
hangversenye, 8,45 ó.s Külügyi 
negyedóra. — Majd: Cigányzene. —
11.15 ó.s Gramofon. ..  • % (.W‘.

H V S O IU
Péntek, január 8.

Budapest 23 kw. 550.5 m: 9.15 ő.s 
Hangverseny. Közreműködik Domány 
Sári (ének), Ragyóczy Joli (zongo
ra) és Kálmán Mária (hegedű). Zon
gorán kísér Polgár Tibor. 1. Haydn: 
G-dur szonáta. (Ragyócy Joli.) 2.
a) Mozart: Don Juan, Zerline áriája;
b) Donizetti: Don Pasquale, Norina 
áriája. (Domány Sári.) 3. Mozart: 
Szonáta e-moll. (Kálmán Mária,) 4. 
Strauss János: Tavaszi hangok, ke
ringő; b) Rossini: A szeVillái borbély, 
Rosina áriája. (Domány Sári.) 5. 
Chopin: a) Berceuse; b) Ballada g- 
moll; c) .Valse cis-moll. (Ragyóczy 
Joli.) 6. a) Hubay: Berceuse; b) We- 
ber—Burmester: Falusi tánc. (Kál
mán Mária.) 7. a) Székács A’aduár: 
Fülembe cseng egy dal; b) Vannay 
János: Kuruc legény búja; c) Erőss 
Béla: Vannak el nem csókolt csókok. 
(Domány Sári.) 8. a) Cyril Scott: 
Néger tánc; b) S. Prokofieff: Prelude. 
(Ragyóczy Jolii) — Közben: Hírek. 
— 12.05 ó.s Eugen Stepat orosz ba- 
lalajkazeiiekárának hangversenyé. — 
4 ó.s „Divattudósitás”. Szunyoghné 
Tüdős Klára előadása. -  5 „A 
hangosfilm és a közönség’’. Lohr Fe
renc előadása.- — 5.35 ő.: A Weidin- 
ger szalonzenekar hangversenye. 1. 
Kemer Jenő: /  Kossuth-nyitány. 2. 
Grancihstaédten: A királynő táncolni 
akar, keringő. 3. Müíöcker: A koldus
diák, egyveleg. 4. Damit Endre: An
gol keringő. 5. Bécce: Legenda d’a- 
mour (hegedűszóló). 6. Kálmán Imre: 
Ma önrői álmodtam, tangó. 7. Don Má
son: Youre driving me Grszy, fox- 
trott. 8. Conelly: Good nfght swee- 
thart, slowfox. 9. Amadéi: Suite Go-
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liardíca. — 6.45 Gyorsíró tanfo
lyam. (Szlabey Géza.) ■— 7.15 ő.s A 
„Törekvés” Dal- és Önképző Egylet 
férfikarának hangversenye. Karnagy: 
Kiss Károly. 1. Bárány—Misodai: 
Emelem poharam, bordal. 2. Pacius: 
Finn dal. 3. Palagren: Tengerész a 
szénégetők között. 4. Smetana—Szto- 
janovits: Táncdal. 5. Bellmann-— 
Sztoianovits: Pásztordal. 6. Kur.tze: 
Őrségen. 7. Goll: Liliomszál. 8. 
Ala.ga—Sztojanovits: Szeretlek én.
9. Hullámzó Balaton tetején, (Szto
janovits átiratában.) 10. Kék nefe
lejts... (Szto'anovits átiratában.) 11. 
Dienzl—Endrődy: Liliomszál. (Karra 
alkalmazta Dernénv Dezső.) 12. Két 
régi.magyar dal. (Kiss Károly át
iratában.) 13. Demény: Szerenád. 14. 
Majláth—Török: Makóim felett. 15. 
dr. Horváth—Farkas: Őszi magyar
ének. — 8 ő.: A rádió külügyi negyed
órája. — 8.20 é.: Gramofonhangver
seny. (Magvar táncujdonságok és 
dalok.) — 8.45 ó.: A Budapesti Harg- 
yersenvzenelcar hangversenye a Ze
neművészeti Főisko'a nagyterméből. 
Karnavv; Krins József, a kaCsruhei 
ónéra főzeneigazgatóm. 1. Schubert: 
Befejezetlen szimfónia. 2. Men
delssohn: Scherzo a ..Szentívánéji 
álom”-ból. 3. Bach—Hubay: Chscon- 
ne (bemutató előadás). 4. Csa’kov- 
szki: Patetikus szimfónia. — A hang
verseny után: Rácz Béla és cigány- 
zenekarának muzsikája.

Szombat, január 9.
9.15 ó.: Az Országos Postászene

kar hangversenye. — 12.05 -6.: A
Mándits szalonzenekar hangversenye.
— 4 ó.: Gyermekjátszó-óra. (Harsá- 
nyi Gizi. előadása.) — 5 ó.: Irásver- 
seny. Helyes Magyar írás, magyar 
helyesírás. Halász Gyula előadása.
— 5.30 ö.: Az Első Budapesti Cite-
rakör hangversenye. Karnagy: Bund- 
schuh István. — '6.30 ő.: Rádió ama
tőr posta. — 7 ó.: Vidém műsoros est 
a Zeneművészeti Főiskola nagytermé
ből. Rendezi és konferálja Kiss Fe
renc. — 9,20 ó.: Szabó-Guy László
jazz-zenekarának hangversenye. —
10.30 ó.: A Budapesti Koncert Sza
lonzenekar hangversenye.

TURISTASÁG
Vasárnapi kirándulások

Duna SC
Budai hegyek (hó esetén sítúra). 

T.: a Banántoronynái 10 órakor (a 
klub báljára való tekintettel). V.: 
Uánielis Géza.

Pátria Turista Egyesület
Budai hegyek (hó esetén sível). 

T.: : 8 órakor a Berlini-téren. V.: 
Schwartz S.
Uránia Síelő és Turista Társaság

I. Síoktató-tűra (csak hó esetén). 
T.: 8.30 órakor a Szeli Kálmán-téren. 
V.: Szendrő György. — II. Budai he
gyek. T.: 8.30 órakor ugyanott. V.: 
Grünhut Géza. — III. Hűvösvölgy,
Zsíroshegy, Hűvösvölgy. T.: 9 órakor

I g a l l i ...............a hűvösvölgyi végállomásnál. V.: 
Vajda Dezső. — Az egyesület elő
adássorozatában január 15-én, pén
tek este 8.30 órakor Szöllősy Kál
mán, a Photo Club tagja: „Fényké
pezés és turistaság” címmel, ausz
triai tájfelvételek bemutatásával, ve- 
títesképes előadást tart. Beléptidíj 
nincs. Vendégeket szívesen lát az 
egyesület (VI., Teréz-körút 40., I. 
emelet).

Magyar Turista Egyesület
Központ: 1. Gyalogtúra Farkasrét, 

Csillebérc, Máriamakk, Budakeszi, 
Hármashatárhegy, Újlak. T.: 9̂  óra
kor a farkasréti vili. végállomásnál. 
V.: Mayer Rezső. — 2. Sítúra ki
tartó síelőknek. Pilisvörösvár, Pilis-

Sólyom Turista Egyesület
1. Lakihegy. T.: 8-kor az erzsébet- 

falvai vili. állomásnál. V.: Kincze Jó
zsef. — 2. Csikihegyek, Budaörs. T.: 
9 órakor a farkasréti vili. végállo
másnál. V,: Czézner Márton. — 3. A 
budai hegyekbe, hó esetén sível. T,:
8.30 órakor a Széli Kálmán-téren. V.- 
Kapás István.

VÁC
Budai hegyek. T,: 7 órakor a Ba

nántoronynál. V.: Loránd Andor
Kedvező hóviszonyok esetén sítúra. 
— Budai hegyek. Sítúra. T.: 9 óra
kor a Banántoronynál. V.: Malek
Sándor. Csak kedvező hőviszonyok 
esetén. — A szakosztály fényképki- 
állitása f. hó 19-én nyűik meg sa

ját helyiségében ÍVL. Teréz-körút
7., I . em elet).

A Magyar Turista Egyesület elő
adássorozatában 1932 január 21-én 
Jász Géza: „Autóbusszal a magyar 
Felvidékre” , címmel tart vetített- 
képes előadást a Fővárosi Pedagő- 
gigai Szemináriumban (VIII., Mária 
Terézia-tér 8., III. díszterem) este 
fél 7 órai kezdettel. Belépődíj nincs. 
Ruhatár 20 fillér. Vendégeket szíve
sen lát a rendezőség.

A Magyar Turista Egyesület síelői 
legközelebbi síösszejövetelüket 1932 
január 15-én tartják meg a  ̂ Ko- 
valszky-vendéglőben (VIII., József- 
körüt 65. sz.) a Vándorfiúk Asztala 
rendezésében.

'film színházak m űsora

— »Végre egy rendes film . . . «
Salai tudósítónktól —

! Goiserer-varrású legjobb anyagból 
készült

vízhatlan tora-, sí-é s korcsolyacipőt
készít és javít

iij. RÚZSA GYULA
Budapest, V I., 
D ohány-n. 16. 

Telelőn J. 426-41.
szántó, Pilis, Kétbükkfa, Dobogókő, 
Öregvágás, Pomáz, T.; 6.15 órakor a 
Nyugati pályaudvarnál. V.: Pürner 
József. — Sasok: Zugliget, Julia- 
major, Nagyszénás, Borókaárok, Pi- 
liscsaba. T.: 8.30 órakor a zugligeti 
vili. végállomásnál. V.: Alberkovies 
József.

BBTE
Hűvösvölgy, Kerekhegy, Zsíros

hegy, Nagyszénás, Remetehegy, Hű
vösvölgy.. T.: 8 órakor a Széli Kál- 
mán-téren. V.: Baum László.

Budapesti Sport Egyesület
Lipótmező, Guggerhegy, Hármas- 

határhegy, Óbuda. T.: 8.45 órakor a 
Széli Kálmán-téren, V.: Morzsányi
■Károly.—  -

Végre valami újszerű, nem min
dennapi :

„Emil és a detektívek 
Az ember a nézőtéren szinte újra 

gyerekké válik és izgatottan lesi, 
hogy vájjon Emilnek és a detek- 
tíveknek sikerül-e visszaszerezniük a 
"•40 márkát.

Száznegyven márkát loptak el a 
vonaton a kis Emiltől, akit az édes
anyja a pénzzel Berlinbe küldött a 
nagymamához. De Emil nem hiába 
játszott otthon detektívhistóriákat. 
Buzgón követi a gyanúsítottat a pá
lyaudvartól s mialatt az egyik étte
rem előtt lesben áll, megismerkedik 
egy berlini gyerkőccel. Az azután 
hozza magával az egész bandáját- 
Első nap még csak körülbelül ötve- 
nen vannak. Kijelölik az öt detek
tívet, hírközpontot állítanak fel, még 
hozzá telefonnal, jelszót beszélnek 
meg. Kitartóak s másnap, mintegv 
kétszíz berlini srác, se-rit e'fogni a 
tolvajt (az utcán egy tömegben ker
getik: remek!). Kiderül, hogy az il
lető körözött bankrabló. Ezer márka 
üti Emilnek a markát s tetejébe ün
nepelt hős lesz, mert hiszen a detek

tívekkel repülőgépen együtt megy 
haza Neustadba, ahol a rendőrzene
karral az élén, az egész város várja.

Bájos kis történet. Felnőttet, gye
reket egyaránt elszórakoztat. Nem 
lehet csodálni, hogy a bemutató vé
gén a közönség tapsban tör ki. Sőt 
az egyik gyerkőc megelégedetten 
hangosan meg is jegyezte:

—- Végre egy rendes film, . . .
A nevek? A szereplők nevei? Ta

lán nem is fontosak. A főszereplők 
még mind gyerekek. A kis Emil, 
Rolf Wenkhaus, szőke kócos hajával, 
de ragyogó szemeivel. Hang Schau- 
fuss, Hubert Schm-.tx, Hans Richter 
és a többiek. No és egy kis lány. 
Inge Landgut, végtelenül bájos vala
mennyi. Annál visszataszitóbb Fritz 
Rasp, a tolvaj. Az ember önkéntele
nül maga is szurkol a fiataloknak, 
hogy bárcsak sikerülne elfogni . . .  
Megfiatalodunk e film láttán s 
eszünkbe jutnak gyerekkori emléke
ink, mert ebben a filmben az van 
benne, amit a gyerek fantáziája ki
tervez

BELVÁROSI (Irány! o 31 T.s - - 
29. (Előadás: 5. negyed 8. Begyed 9.
Eél 19 Vas.: fél 4. 5. 8, negyed 8.
negyed 9, fél 10. Trilby (John Barry- 
moore. Marion Marsch I — Egy Kiss 
ballépés. (Renata M fillér. Hermáim 
Thirnig.) -  Hangos magyar híradó.

8 0 DOGRAF (V ili  Jo*»el korul «  , *•» 
38—4—76.): Előadás: fél 5. negyed 8, 
10. Vas.: 2-től. Feleségem szélhámos 
(vígj. 10 fv „ Nagy Kató). — Halai- 
zuhatag (dráma; Louis Trenker).

Bl'DAI APUI.1,0 <11 -izeim tei I > SS 
—5~—00.): Előadás: Eél 6. 7, tél 10 Vas. 
fél S. hármon 5. negyed 8. háromti. 10. 
Buster Casanova (vígjáték 10 rv.l. — 
A szőke válóok (Paul Horbiger, Lien 
Deyers; vígj.) — Híradók.

CAPITOI. (VII. Baross té: Jegyrende
lés: 34—3—37. (Előadás- 4. 6. H. 10 Vas. 
3 kor Is. Borneoi maharadzsa (film
történet; Charles Bickford, Ro«e Ho- 
bart). — Tusi és W illj (trükkfilmh — 
Híradó,

CHICABÖ (V II , István Öt S9. T.:
75.1: Előadás: 5. fél 8. 10 Ünnep, vas.: 
3-tól. Nagyvárosi fények. (Charli® 
Chaplin világíilmje.) — Flippy. mint 
mesterdetektiv. — Mik!, mint hegedű
művész. — Híradók.

COKSO, (IV.. Váci utca 9 T.t 87 .-4-OS.) 
Előadás: 4, 6. 8. 10. Hangos Híradók. 
— Paul Hörhigei. Lien Deyers, Johan- 
nes Kieinann főszereplésével: A szőke 
válóok (vígjáték). -  Kutyauruty 
(trükkfilm). — Híradók.

Kitűnő ötlet volt ilyen filmet ké
szíteni.

Leteszik  
a fegyvereiket

azok, akik eddig azt mondták, hogy 
a hangosfilm nem lehet művészi. . .  
Hogy a hangosfilm nem hozhat, nem 
adhat művészi já tékot... Hogy a 
technika új vívmánya nem érhet fel 
a művészet határáig. . .  A „ Liliom” 
bebizonyította, hogy sokan tévedtek. 
Molnár Ferenc-nek ez a finom le
gendája mint hangosfilm is a maga 
teljes egészében jut érvényre: 
ugyanolyan mély hatást képes ki
váltani, mint színpadon. Ezúttal 
azonban az amerikaiak nem nyúltak 
bele durva kezekkel a mesébe. Nem 
igyekeztek átformálni, más mezőbe 
ültetni. Meghagyták úgy, ahogy 
megszületett s elindult világhódító 
útjára. Ugyanaz a. Liliom áll előt
tünk, akit már jónéhány éve isme
rünk. S ez a Liliom, bár csak vásznon 
mozog, mégis mintha élne, mintha 
kilépne a vászonból, mintha szinte 
mellettünk sétálna.
< Művészeket kerestek és találtak 
az amerikaiak a pompás, hatásos le
genda eljátszására. Művész Charles 
Farell, ez a nagy darab csupa sziv
arrá kedves ember, a Liliom; mű
vész az igazán szomorúan, de könny 
nélkül nézni tudó Rose Hobart; mű
vész H. B. Warner, a királyok ki
rálya Krisztusa, aki ezúttal a menny
országi fogalmazó szerepében mu
tatkozik be; művész a Fícsúr, Mus- 
kátné és a többi szerepekben bemu
tatkozó színész is . . .  S művész maga 
a rendező, Franck Borzage. „A he
tedik mennyország” kitűnő alkotója 
ezúttal sem kereste a hatásvadászó 
eszközöket s mégis olyan hatást ért 
el, amilyent filmmel a közönségből 
ritkán lehet kiváltani. Különösen 
manapság. A  lármásfilm korszaká
ban . . .

$  T E N I S Z
A Bácsalmási SC megalakította 

asztali tenisz szakosztályát. A
bácsalmásiak vasárnap már mér
kőztek is a kiskunhalasi Nagy- 
kálózi SC csapatával. A : versenyt 
a halasiak nyerték 1 4 :2 arány
ban. A halasi csapatot Beck I„ 
Viziák, Beck II. és Rokolya al
kotta, a bácsalmásit pedig Mül- 
ler, Száhl, Marton és Mausz.

A Békési TE vasárnap rendezte 
házi asztali-teniszversenyét. Eredmé
nyek: Kezdők egyéni: 1. Hursán, 2. 
Marti, 3. ifj. Gyöngyösi. — Szenior
egyes: 1. László, 2. Friss II., 3.
Friss I. — Szenior-páros: 1. László— 
Berde, 2. Friss I.—Friss II., 3. Vo- 
gel L-—Vogel II.

BIRKÓZÁS
Az MBSz nyugati kerületében va

sárnap indul meg a csapatbajnoki 
küzdelem. A bajnokságra öt egyesü
let nevezett: » Pécsi AC, Tatabányai 
SC, Kaposvári Turul SE, székesfe
hérvári ARAK és Kőszegi SE. Az 
első forduló párosítása: PÁC—TSC, 
ARAK—KTSE, KSE erővesztő. Az 
első két találkozás vasárnap zajlik 
le Pécsett és Székesfehérvárott. A 
PÁC—TSC revánsa január 17-én, az 
ARAK—KTSE-é pedig január 24-én 
kerül sorra Tatabányán, illetve Ka
posvárott. A második fordulóban a 
KSE a PÁC—TSC győztesével kerül 
össze. Itt január 31. és február 7. a 
terminus. A döntő február 14-én és 
21-én lesz. A bajnokság nagy favo
ritba a KTSE együttese. A kaposvá
riak ezzel a gárdával készülnek a 
bajnokság elhóditására: Perén yi.
Szekfü, Zsebe, Fehér, ■ Szilárd. Kalo
csa, Galambos.

A Kaposvári Turul SE nyolc ver
senyzővel vesz részt Budapest ifjú
sági bajnokságain. A nyolc kapos
vári fiú: Sziklai, Karácsony, Eszes. 
Magyar, Balog I„ Ozvári, Balog II. 
és Osobod.

A nyugati kerület ifjúsági bajnok
ságát február 2-án rendezi meg a 
KTSE Kaposvárott.

A Kassai AC január 6-ra terve 
zett nemzetközi versenyét január
22-re halasztotta eL

A szövetségi bírőképző-tanfolya 
mot befejezték. A jelentkezett 47 
ha!'gáté közül a vizsgára 37-et bo 
csátóttak. Ezek közül 25 harmadfokú 
képesítést nyert. A régi birák átmi
nősítését másod-, illetve elsőfokú 
bírákká, az_ erre kijelölt bizottság 
február havában végzi el. A bírák 
vitaestjét a tanfolyam befejezése 
után minden csütörtökön este a szö
vetségi helyiségben folytatják.

A Békési TE házi birkózóversenye 
a következő eredményt hozta: Lég
súly: 1. Veres, pehelysúly: 1. Bróda, 
könnyűsúly: 1. Pocsai, kisközépsúly: 
1. Hajnal, nagyközénrály: 1. Kántor, 
lásnehézsúly; 1. Szilágyi II.

IIECSI (V l„ Teréz (sörül 38. T.i S Í-*— 
43, 25 -9—52, 14 -8 05.1: Előad.: 4. t>. 8, 
10. Vas., ünnep: 2-kor is. Hangos hír
adók. — Molnár Ferenc világhírű szín
műve: Liliom. (Charles Farell, Rose 
Hobart, Estelié Tay'or.)

ELIT tV.. Lipnt körút 10 T i Ifi 1 -51 H 
Előadás: 4. 6, 8, 10. A hál. (Rendező 
W. Thiele. Fősz.: Dolly Haas.) -  Re- 
piilfiszönyegen a világ körül. (Fos 
film.) — Hangos híradó.

LESZEK (V ili.. József korát 70 T.t 4S— 
0—40.): Előadás: fél 5, negyed 8. há- 
romn 10, Vas. fél 3-tol folyt. Az első 
bál. (Dolly Haas, Reinhold SchünzeU 
— öltem! (Kalandordr. 10 ív.) Vas. d. 
e.i Burlcszkmatiné.

FÓRUM FII.MSZINHAZ 'Kossnth Lajos- 
- “  —  ...................  * ed 8.utca 18 T. 895—43. 897 -07.1: 5. negye-----

(410 Vas., szomb.. ünnep- 4. o, 8. 10. 
Ex feleség. (Norma Shearer filmje a mai 
házasság problémájáról I — Híradók,

IMPER1AL (VIL, Dembinszky utca „  
Aréna út sarok T.: 32 8 90.): Előadó,sí 
5-től, vas.: fé! 3-tól folyt. Felesegem 
szélhámos. (Nagy Kató vígjátéka.) — 
Ki a bűnös (dráma; Lew Ayres). — 
Ünnep és vasárnap d e.s burleszkm.

JÓZSEFVÁROSI (Kálvária tér 8. T.t 34 -
6—44.): Előadás: fél 5-től, vas. 3-t<5I 
folyt Kis kabaré Szeativányí Kálmán, 
Feleki Kamill, Dalmady Erzsi, a 2
Boyer személyes fellépte. —r A ’ í a í
hajója. (Conrad Nagel.j — Egy 
két asszonv. (Lcwis Stone.)

KAMARA (VII., Dohánya 43-44. Tel.t
44—0—27). Előadás: 6. 8. 10. Vas és
ünnepnap: 4-kor is. Hangos híradók. 
— Molnár Ferenc világhírű színdarab
ja: Liliom (Charles Farell, Rose 
bárt. Estelié Taylor.)

lio*

LI'IIOVIKA (IX.  Üllői út 101.) Előadási 
fél 5. 7. »gyn 10 Vas r 3-tói folyt. 
Száműzetés Szibériába (John Boles. 
Lupe Vei ez a főszerepben). — A  látha
tatlan bűnös (izgalmas bűnügyi tört,).

NÍÍP (Váci út 76 T.s 03-6-80.1 Hétk.í 
5-től. vas. és ünnepnap: 8-tól folyt.
A szent láng (Dita 1‘ arlo, Gnstav 
Fröhlich.) — Az alaszkai rejtély.
(Charles Bickford, Zasu Pits.) -  Egy 
éjszaka Harlemben. (Néger szimfónia.) 
— Híradó.

OMNIA (V ili . ,  József körút é® Kölesey- 
utea sarok T.: 80 1-25 ): Western
Élcctric-íeadógépen Fél 4, fél 6, fél 8, 
fél 10. Hangos híradó. — A borneói
maharadzsa (A pompa, a szerelem és 
az izgalmak filmje). — Burleszkek.

ORION (IV. Esk*-tér 5. T.: 83-1-02.); 
Előadás: fél 6. fél 8, fél 10. Vas.:' fél 
4-kor is. A borneói maharadzsa, -t 
Liszt Ferenc (zlnekép). — Híradó.

PALACE 'FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet kör
út 8 Telefon: 865 -23.1 El ad.; I 6, I
10. Hyppolit. a lakáj (Magyar han*

gos film. Irta: Zágou és Nóti. Játszat 
sortos, Góth. Kabos. »tb.) — Hangos 
híradók.

PATRIA (V ili.,  Népszínháza. 13. T .: 4*
6—73.): Előadás: fél 5, negyed 8. hé- 
rooD. 10. Vas. fél 3-tól folyt. A lát- , 
hatatlan bűnös. (Gerda Maurus, Hans 
Stiive, Ottó Wallburg.) — Egy farsangi 
éjszaka. (Harry Lledtke, Nóra Gra- 
gor.)

RAÍfflIS
(Nagymezö-n. 83—

220 98. 393 
50): 9—6 lg folyt, 

azután b. 8. K, 
Vas ée ünnep: 1—4 

nt: r i:ii  n iiii(A i.iiiv fo ly t ., azután 6. 8.
10. Ex-feleség. (Nor

ma Shearer filmje.) — Flippy, — Hír
adók.

ROXY (VII.. Rákócz iit 83 T .:J  4 S -8 - 
24.1. Előadás 4-től. vas. 2-t«! folyt. 
Nagyvárosi fények iCharlie Chaplin 
vllágfilm je.) -  Halálos szerelem (drá
ma 10 fv.). — Hangos híradó. A  műsor 
prolongálva!

ROTÁL APOLLO íErzséhet körút 43 T.i 
J 429 -46. 419 —02.) Előadások: 3 
fél 10. Szomb . vas.: 4, 6. b. lu Vas. 
d. e fél 11: Lakner Bácsi g-ertnek
színháza -  Ka-'ettUisabszony. (Bob 
váry. Stolz. Rod Koda fumeperettj* 
Fősz. Halraay Tibor. Dolly Haas. Dug
ta v Frőblieh) -  Magyar Vllnghiradó

TATRA (IX ., Ül!«! út M i Előadás. H3.i-, — j  1é Tf na • 9.1 Al # — 1 1 A*—S7, negyed 10. -Vas.: 3-tól folyt, uszi 
manőver (katonavígjáték). — \ kon* 
cert (Olga Csehova és Walter Janssen 
vígjátéka).

#
(Teréz-körút 60 T.: 197—
67 -68.)- Előad.. 5, (£8. '410, 
Szomb. vas., ünnep: 4. 6, 
8, 10. Emil és a detektí
vek. (Vígj 8 telv.) A nö
vények szerelmi élete — 
Kutyaiskola. (Kultúrfll- 
mek.) — Hangos híradó.

CORVIN ( V i l i ,  József körot és Üllői ét 
sarok T : 88 9 88 89 5 84.1: Elő
adás: fél 6. fél 8. fél 10 Vasár- 
és ünnepnap fél 4 órakor is. Emil és a 
detektívek. (V ígj. 8 felv.) -  A növé
nyek szerelmi elete. (KultúrfUin.l — 
Hangos híradó t

DIUNIA (Rákóczi-ót 21 T.i 460—45 és 
460—46.): Előadás: 5, negyed 8, fél 10.
Vasár és ünnep: 4, 6, 8, 10. Táncol a 

ILII “  .......kongresszus (Lillán Harvey, W illy 
Fritsch, Lil Dagover. Conrad Voldt.) -»
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ATLÉTIKA k

Zsuffka egész évben sikerte
lenül kacérkodott a négy 

méterrel, de a rekordot azért 
megjavította

39 0  cm»t ugrott Kirá ly István is — Rúdugrás- 
bon n in c s  megfelelő utánpótlás
Az 1931. év legjobb eredm ényei

—  Tizennegyedik közlemény —

A  rúdugrás egész Európában 
óriási léptekkel fejlődött és eb
ben az évben több európai ugró 
ugrotta át a, négy métert, mint 
1931-ig összesen. Mi ettől a 
nagy fejlődéstől bizony erősen el
maradtunk. Elmaradtak még _ él
lovasaink is, bár itt volt néhány 
vigasztaló tünet, az utánpótlás 
azonban minden biztatással adós 
maradt. Hiába vizsgálhatjuk _a 
legjobb harminc listáját, még 
nagyítóüveggel is alig akadunk 
olyan névre, amelynek tulajdono
sa tehetsége, szorgalma és a rúd
ugrásra fordított ambíciója révén 
komoly ígéret lenne a jövőre.
Az átlag ennek ellenére is javult 
valamit, de hát ez csak egy-két 
versenyző személyes sikere.

Az első öt első tíz
átlaga

1924. 342
1925. 355.8 344
1926. 360.4 349.3
1927. 361.4 352.3
1928. 359 349.5
1929. 369.6 356.2
1930. 370 357.2
1931, 377 358.1

Az idei legjobb eredmények:
392 Zsuffka Viktor MAG 
390 Király István MAC 
880 KarloVits János MAC 
•352 Bácsalmási Péter TFSC 
350 Szekrényessy Zoltán MAC 
350 Andor László dr. MAC 
345 Hadházy Dezső DEAC 
342 Lippai István GyAG 
340 Monoki Béla TFSC 
340 Kerékjártó János TFSC 
340 Buzinkay György BBTE 
340 Zimonyi József MTK 
340 Mélykúti Béla TFSC 
830 Szeremley Szabolcs TFSC 
330 Bódossy Mihály DEAC 
330 Friedrich Tibor MAFC 
330 Tölgyes László KISOK 
325 Cseh László GyAK 
320 Kinizsi Pál TFSC 
S20 Kassai Zoltán DAC 
320 Csányi Zoltán BBTE 
320 Balatoni Levente MAC 
320 Papp Tibor MAC 
315 Meleghegyi László GyAK 
315 Kolonits László TFC 
311 Levente Dezső DEAC 
310 Csányi Ferenc TFSC 
310 Lukács Sándor GyAC 
310 Here József SAC 
310 Megyimorecz Antal SzDVETK 
Rekorderedménnyel halad a lis- 

te élén Zsufflca Viktor és az ered
ménnyel mégsem vagyunk meg- 
®légedve. Nem is lehet, amikor 
tudjuk, hogy Zsuffka első idei 
versenyén érte el ezt a rekordot és 
további indulása újabb meg újabb 
csalódás volt a joggal várt első 
®lagyar négyméteres eredmény el
maradása miatt. Pedig az idén 
» em lehetett jogos panasz rá, a 
téli munkát komolyabban vette és 
"ásőbb is szorgalmasan dolgozott. 
Egyedüli oka a képességeihez 
mért eredmény elmaradásának az 
y°Jt> hogy stílusában még nem 
v°lt biztos, a léc feletti teljes ön- 
kaimat még nem szerezte meg és 
? f;m tudott kellően kitolózkodni és 
helyesen és jókor ellöködm a rúd- 
;01- Már ezeknek a hibáknak fel
merésével is nagy haladást tett 

®°re> kiküszöbölésük pedig egy 
répásra arasszal magasabbra len- 

a magyar rekordot. Folyama- 
° s íejlődését különben egyéb ezá- 

1 (magasugrás, hármas- 
gras, sprint) elért eredményei is

igazolják.
Tizenkét indulása közül csak 
szer szenvedett vereséget, de 

j md a kettő fájdalmas volt. Fő- 
5- °  a csehszlovák Korejs elleni 
g^mge teljesítménye hatott kíno- 

,r~ a másikért, bajnokságban 
ni., ó v  ^  szenvedett vereségért 
t ^ a s z t a l t  utóbbi elsőrendű 
nvp?Sltménye- Zsuffka eredmé- 
Sfín'' 392’ 360’ 380’  8*0, 350, 
* ’ 375, 360, 380, 370.

Á th 9a 370.6 cm, , ‘

Király István csak egyetlen 
egyszer indult: a bajnoskágban.
Ezt élete legjobb eredményével 
nyerte. A  léc feletti munkája sok
kal kiforrottabb, mint bármely 
más magyar versenyzőé —  
olyan ruganyossággal és gyorsa
sággal, mint Zsuffkáé, ö már ré- 
ges-régen túljutott volna a 5 
méteren. Ha kedvét az idei év 
nem vette el, őrá még válogatott 
viadalokon okvetlenül számíthat 
a magyar atlétika.

Erre annál is nagyobb a szük
ség, mert Karlovits János már az 
év második felében is alig dolgo
zott, jövőre pedig aligha lép újra 
salakra. Pedig még egy-két évig 
nem ártana dolgoznia, legalább 
addig, amíg biztatóbb utánpótlást 
nem látunk a rúdugrók között.

A tragikus halált halt Hévízi 
kidőltével valóban nincsen is olyan 
rúdugrótehetség, akitől a közel 
jövőben akár az osztrákok, vagy 
olaszok elleni válogatottságot is rá 
lehetne bízni. Andor dr. csak az 
év elején versenyzett, akkor se túl 
lelkesen, Szekrényessy körülbelül 
elérte, amire az ő képességeimmel 
lett alapos átgyúrás nélkül számít-

Komoly, nagy rúdugró lehetne 
Bácsalmási Péterből, de hát ö 
annyifelé érdekelt, hogy a rúd
ugráshoz szükséges időt aligha 
tudja kiszakítani. Pedig különö
sen tavaszi szereplése után  ̂ na
gyon sokat vártunk tőle, őszre 
azonban teljesen elromlott.

Hasonló esetük volt a többi 
TFSC-rúdugróknak. Pedig meny 
nyien vannak és mennyi tehetsé
ges van közöttük. Mélykúti MTK- 
korában szépen vitte a 350-et —  
most a 340-et is alig ugrotta. De 
az egyetlen Kerékjártó kivételé
vel a többiek sem fejlődtek, vagy 
csak kora tavasszal értek el vala
melyes eredményt.

Még mindig jó  ugró lehetne a 
volt ludovikás Lippaiból, Őszi le
törése ellenére az ifjúsági Zimo- 
nyiból (kár, hogy Mélykútival 
egyetemben ő is futballozik), a 
szintén testnevelővé lett Tölgyes
ből is. Remélhetőleg jövőre előke
rül a tavalyi ifjúsági bajnok 
Csontos is és talán majd új tehet
séget is üdvözölhetünk.

Átlagunk tavaly óta valamit ja 
vult. A  30 legjobb közé tavaly 
még a 8 méteresek is bejutottak, 
az idén azonban 310 az alsó határ 
és a 19 darab 300 centiméteres 
kinnrekedt. Az átlag az első öt- 
■él a tavalyi 370-ről 377-re, az

első tíznél 3574-ről 858.1-re ja- 
vult.
Az eddigi legjobb eredmények:
392 Zsuffka Viktor MAC 1931.
391 Karlovits János MAC 1929.
390 Király István MAC 1931.
366 Szemere János MAC 1914.
365 Szuthmáry Kálmán MAC 1913 
361 Radd Miklós KAC 1926.
361 Andor László MAC 1927.
360 Brausz Károly FTC 1925.
360 Csáki Lajos DAC 1925.
355 Farkas Endre FTC 1926.
355 Hévízi Frigyes MAC 1927.
353 Hadházy Dezső DEAC 1925.
352 Bácsalmási Péter TFSC 1931. 
351 Nagy Ernő MAC 1925.
350 Farkas Mátyás MAC 1924.
350 Mélykúti Béla MTK 1930.
350 Monoki Béla TFSC 1930.

Wide végleg abbahagyja —- Baek- 
mán újra kezd dolgozni. A  svédek 
volt világrekordét távfutőja, a né
hány évvel ezelőtt még Nurmival 
csatázó Ed-srfn Wide tavaly még meg
kísérelte, hogy újra formába jöjjön, 
de „csak” lö :07 mp-es 5000-es időt 
tudott elérni. Most végleg a vissza
vonulásra határozta el magát. JEzzel 
szemben Backman, aki a háború alatt 
és közvetlenül utána a legjobb és a 
legszebb stílusú svéd távfutó volt, 
kijelentette, hogy újra munkához lát 
és a marathőn; távon keres érvénye
sülést. Backman tudtunkka! nem ve
tette meg a szeszes italokat és ha 
ezt a jó tulajdonságát nem hagyta 
el, bajosan fog újra formába jönni.

Három ’ szlovenszkói atléta neve 
szerepel Csehszlovákia rekorderei kö
zött. Hajdan Kóczán Mór, Görög 
Vilmos dr. és Pogány Géza dr. is 
rekorder volt, de az ő nevük éppúgy 
eltűnt a rekordlistából, mint az eper
jesi Sztaniszíayé, akinek 188 cm-ess 
országos rekordját csak a közelmult-

A szövetségi egyesületi statisztika 
összeállítása befejezéshez közeledik.
Ha ez készen lesz és a bajnoki ter
minusokat is megállapították, sor 
kerülhet (előreláthatólag már a jövő 
héten sor is kerül) az egyesületi 
versenynapok kiválasztására. Infor
mációnk szerint az első mezei ver 
senyt az MTK akarja rendezni, meg 
lesz a BEAC és a Vasas hagyomá
nyos vándordíjas versenye és való
színűleg rendez versenyt a MAC ts.

Rosszmájú
Tudod-e miért jött haza 

a Kispest f
??
Kikapni is illik néha.

bán múlta felül a prágai Kühmund 
egy centiméterrel. De rekorder ma
radt a Zsolnáról származott Engel, a 
nagyszerű sprinter, aki 100 yardon 
10, 100 méteren 10.6, 200 méteren 
21.6 és 220 yardon 22.3 mp-es idő
vel tartja a rekordot A kassai Kos- 
csak József is egyike a legtöbb di
csőséget szerzett csehszlovák atléták
nak. 3000 méteren 8:44.6, 4000 mé
teren 12:14.6, három mérföldön 
15:20.8, 5000 méteren 15:14.8, 7000 
méteren 23:09.4, 10.000 méteren
33:11.4, 7 mérföldön 37:38.2 mp-el 
tartja a csehszlovák rekordot. — A 
legújabb szlovenszkói rekorder a 
kassai Nyigosesik József, aki 15 
km-en Zabala egyórás futása alkal 
mával állított fel rekordot 52:40.3 
mp-el. A régi rekordot a prágai 
Hochmann - tartotta 52:52.8 mp-el, 
Nyilvántartja a csehszlovák szövet
ség Halla 1:35:05.6 mp-es idejét is, 
amelyet Vilmában ért el és ami szin
tén jobb a prágai Zyka 1:35:30.8 
mp-es rekordjánál.

Sizők,
Ha találkoznak

(Jelenet)
(A  hét sízo összetalálkozik. Termé
szetesen civilben vannak. Nem a 
gyönyörű kék egyenruhában, a tíz
kilós bákkanesokkal, a kaekiásan elö- 
renyúlö sapkával, a hatuneiás kesz
tyűvel, köz- és önveszélyes lécekkel 
és botokkal. Nem. Csak egyszerű ci
vilben, zakkóban és télikabátban. S 
«  beszélgetés is ehhez képest szó 

morú.
Egyik (dühös): Hát meg kell 

őrülni!
Másik (helybenhagyja): Igen. Mi 

ért?
Egyik (újságot lobogtat): Ide

nézzen! Az Alföldön vasutak akad
nak el hófúvás miatt!

Másik (fölvillanyozva): Vasutak! 
Ne mondja! Elakadnak a vasutak!

Egyik (hévvel): Emeletmagasság- 
nyi hó torlaszolja el a városokat!

Másik (lelkesen): Emeletnyi? Jaj! 
Porhó? '

Egyik ( lehorkad) :  Nem tudom.. 
Hát nem rettenetes? Hát azt hiszi 
fogaskerekű elakad a hóban?

Másik (mélán): Azt mondják két 
centi esett tegnap.

Egyik (kétségbeesve): Két centi! 
Tudja mennyi az a két centi? Ha az 
egyik lába hosszabb két centivel, 
mint a másik, még táncbajnok lehet! 
Tudja hány centi egy emeletmagas
ság?

Másik (sóhajt): Tegnap kint volt 
a sógorom a. hegyen.

Egyik (mintha érdeklődne): Na 
és mi volt?

Másik (vállat von): Tíz centi fű!
Egyik (kitör): Az a vacak hó di- 

rekt azért esett annyit az Alföldön, 
hogy minket pukkasszon!

Másik (legyint): Azt hiszem, az 
idén besavanyíthatjuk a léceinket!

Egitik (gúnyosan): Tegnap meg
kérdeztem telefonon a meteorológiai 
intézetet, hogy mi a véleményük aa 
idei télről. Kijelentették, hogy hava
zás várható. Hát itt van a havazás. 
Leesik a hó egy sík területen és 
nincs annyi esze, hogy a hegyen 
helye.

Másik (hirtelen): Hopp! Hallgas
son csak?

Rikkancs (ordít): óriási havazás! 
Óriási havazás!

Mindketten (nekirontanak): Hol?
Rikkancs: Debrecenben!
Egyik (összerázkódik): Oh!
Másik (nem szól egy szót sem) 

(Hallgatnak, búslakodnak. Az ég 
megszánja őfcet és sajnálatában bő 

könnyeket hullat,)
Elered az e s ő ...

Szilágyi az MTK-ba 
kérte igazolását

— Saját tudósítónktól —
Legutóbbi számunkban megírtuk, hogy Szilágyi, a kitűnő Cegléd- 

bércé ii levente hosszútávfutó a fővárosban szeretne elhelyezkedni * 
ezzel kapcsolatban fővárosi egyesület színeiben kíván versenyezni. 
Három nagy atlétaegyesületünk szerette volna Szilágyit a maga kö
rében látni s végül is Szilágyi döntötte el a nagy kérdést: a& 
MTK-ba kérte igazolását. A kék-fehérek igen sokat nyertek Szilágyi
val, akinek igazolását egyébként tegnap már be is nyújtották a szö
vetségben.

A U T Ó - *

Négyhengeres kompresszoros 
világrekord motorkerékpár

motort építenek Japék
J .  S. W rigbt indít vele rohamot saját 

abszolút rekordja ellen
— Saját ’.uaosztonktól —

ügy látszik mégsem a táti pálya 
volt a hibás, úgy látszik mégis a 
féligkészültség játszott főszerepet 
abban, hogy az Ezüst Üstökös világ
rekordjából nem lett semmi. Meg
bízható forrásból kapjuk ugyanis a 
hírt, hogy a kéthengeres, ezres Jap 
világrekordmotor aligha fogja ismét 
tucatszámra tönkretenni a jobb sors
ra méltó dugattyúkat, amennyiben a 
tottenhami Jap-gyár egészen új világ
rekordmotor építésére szánta rá ma
gát. A Jap-gyár szakít a tradíciók
kal és egészen más alapokra helyez
kedve négyhengeres, kompresszoros 
motort dolgozott ki, melynek építése

már meg is kezdődött. A motor rész
leteiről még vajmi keveset tudni, a 
gyáriak a legszigorúbb titokban ké
szítik a modelleket és C. F. Temph 
mint a hétfejű sárkány úgy őrködik 
a kísérleti osztály zárt ajtaja mögött.

Beszélnek arról, hogy a négyhen
geres két egymás mögé helyezett 
hengerpárból áll, viszont vannak „jót- 
értesültekü, akik sorban elrendezeti 
hengerekről vélnek tudni. Annyi bi
zonyos, hogy mindez találgatás, 
mert a tottenhamiak teljesen begom- 
bolkodnak és nem hajlandók semmit 
sem elárulni.

Szállongó hóban, kemény fagyban
állított fel Stewartné, a bátor angol verseny* 

zőnő újabb Morgan világrekorasorozatot
, — Saját tudósítónktól —

Nem mindennapi eseményeknek 
volt színhelye a Páris melletti 
Linas-Montlhery-péLlya., melynek 
téli nyugodalmas alvását Mrs. Ste- 
wart, a híres angol versenyzőnő za
varta meg. Steicartné kompresszor- 
nélküli 1100-as Jap-motorral sze
relt Morgan háromke reküj én pró
bálta ki a W. D. Hawkes által a 
közelmúltban konstruált új vezér- 
mübütyköket olyan eredménnyel, 
hogy a kemény fagy és az ellen
séges időjárás ellenére is sikerült 
alaposan megjavítania saját 5 
szeiklkár világrekordját.

A  kemény fagyban finoman és 
arcesípően szállingózó hó sem tud
ta visszatartani a bátor asszonyt, 
hogy —  miután meggyőződött róla, 
hogy a Morgan jóval gyorsabb az 
új bütykökkel a réginél —  neki
vágjon hivatalos időmérők jelenlé
tében a középtávú világrekordok 
megjavításának. Az 5 márföldön 
178.Ifí, a 10 mérföldön 169.16, az 
50 km-en 168.97, az 50 mérföldön 
16841, végül a 100 km-es távon 
16748 km-es átlagot ért e l  

A  futamok végeztével
Stewartnét teljesen meggérn- 
beredett tagokkal emelték ki a 
kis versenygép szűk üléséből

és esak hosszas hóval való dörzeöl- 
getés és orvosi beavatkozás után 
sikerült ismét feléleszteni a majd
nem elájult nőt. Stewartné rekord
jai különösen értékesek, mert a 
csúszós pálya, a látást zavaró hó 
és a sivító szél elfenére ie a gép 
teljes sebességét használta ki még 
& fordulókban is és a szemtanuk 
szerint az emelt fordulókban többet 
volt két keréken, m int hármon 
Tizedik körének abszolválása köz-
f+ 0 * * A 0 + * m * * + * * * * m * 0 + * A

ben az úgynevezett tríbűnforduíő- 
ban a hirtelen szélroham majdnem 
kiszorította a gépet az emelt for
duló tetejéről, csak a vezető lélek
jelenlétének volt köszönhető, hogy 
a kísérlet nem végződött tragédiá
val

Ftókadmlotsztráalö Czehazlovák lábam 
Llpa Ujságiroda Bratislava, 

H oskzú-u . IS.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr. Vadas Gyula

Helyettes szerkesztő: 
Hoppé László

Nyomatott a Stádium Sajtóvá! lalat Bt 
kttrfergásépetn. -  Felelő* Qzemveaet6<Grflrv áladét

Újpesti észjárás
—- Mit szólsz? A  Vienna 1 :0-rá 

verte az Ambrosianát, holott a 
mieink csak 5 4 -e t  bírtak csinálni 
ellene.

—  Mi volt a félidőt
—  0 :0 .

—  Ja úgy! Az nem vicc. Nem  
mondom, ha félidőben az Ambro- 
siana vezetett volna S :0-ra . . ,

EGYESÜLETI HÍREK
A Duna SC nagyestélye holnap,

szombaton kilenc órakor kezdődik 
meg (V., Mária Valéria-utca 12.).

iSZÍNHÁZ
Mai műsor

T**

NEMZETI SZÍNHÁZ: {fél 81 Jégesap {A». 
KAMARASZINHAZ: ütáromn. SÍ Porcéi- 

lén.
VÁROSI SZÍNHÁZ: (fél 8) Parasztbeeifi.

let, Bajazzók (Leaer Habért). 
VÍGSZÍNHÁZ: (8)  Kabaré.
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: (8) A toroekéí 
• menyasszony.
MAGYAR SZÍNHÁZ: (8) Rád bitóm a
KIRaLy' sZINHAZ: (8) A „Fehér 16“ . 
FÖV. OPERETTSZINHAZ: (8) Maya. 
ANDRASSYUT1 SZÍNHÁZ: (9) Az Igazi

BETHLENTKR1 SZÍNPAD: (6, ») á drd.
tOstÓt.

ROYAL ORFEUM: (fél 3. fél 9) 5 Junetro 
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 9) Rótt és Tá- 

bori.
STEINHARDT SZÍNPAD: (háronm. »)

Steinhardt.

Koroson ák. 
ródlik, eik, 
mindenféle

Kerékpárok, varrógépek, úja* és baszn4l»atrte- 
száilított árban. Eladás, vétel, csere. Nikkele, 
zé , é'csftés. Javítás 24 óra alatt. EoaonfoM 
műszerésznél. Vni.. Dobozi-utca 7-9. Teiefoe- 

ht'vó Józset 981-52

Spertérmek, makettek is 
szekrok. seriesek, rom ónc-, nlaáaoak |limlrti(hfllli

ff. ÖL,
ErtM»i.



10 tssa Péntek, 1932 január S.

_C„? B O lö N D O ^ Ö T LB T EK  
K É P E K K E L

Heti probléma
Nem mind Csikó, 

aki fűbe harap?

I S  I f

■ AfN EM  ZiETUSPORU HETPTJH& FX& M EI1ÉKLETE*

Bravó Csikók!
Szívünk egész melegével ráz

zuk meg dicső patátokat abból a 
nevezetes alkalomból, hogy nem 
ti kaptatok ki a délnémetektől 
5:0 (félidő 3 :0) arányban. Rög
tön tudtuk, hogy nem ti voltatok, 
veletek ez nem is fordulhat elő. 
Csak azokkal a csúnya profikkal. 
F u j! F u j!

Hogy a zágrábi 7:1? Hát Iste
nem, egyrészt ki emlékszik ma 
már arra. Mi legalább már nem 
is emlékszünk. Hogy ti lettetek 
v o ln a ? .. .  Á, dehogy! Hát per
sze, hogy nem is ti voltatok! Hát 
most már egész biztos, hogy ott 
is a profiválogatott volt. Vagy az 
amatőr? Szóval minden, csak 
nem Csikó . . .

Fuj profik!

Mert ti, Csikók, nem kaphattok 
ki. Titőletek lehet az ellenfél 
nemzeti, vagy akár nemzetközi 
válogatott, titőletek vezethet 
4:0-ra a II. félidő 44-ik percének 
20 másodpercéig, ti a hátralevő 
időben —  á 20 (húsz) másodperc 
—  berúgjátok azt az ötöt, ami 
pont szükséges a győzelemhez. 
Mert ti nem kaptok ki. Legfeljebb 
döntetlen. Vagy, ha netán mégis, 
akkor rögtön kiderül, hogy nem 
Is rólatok van szó, hanem a profi
válogatottakról.

Fuj profiki

Ti csúnyák, már megint elver- 
| ték rajtatok a port, már megint 
zakót, izé lószerszámot kaptatok. 

; 5 :0 ! Krach in di Melone! —  mon- 
| daná helyünkben a művelt délné- 
' met. De, sajnos, nem mondja, 
mert mi vagyunk az ő helyükben. 

! Nem akarunk még egy 5:0-t! 
1 Elegünk van ezekből a válogatott 
! profikból, izé profiválogatottak
ból, akik mindig eltékozolják azt 
az erkölcsi tőkét, amit a Csikók 
nagyneliezen összenyernek nekik. 
Minimális gólaránnyal és a II. 
félidő izgalmas hajrájában. Huj, 
huj!

Nyerni vagy nyeríteni? —  ez 
itt a kérdés és mi felszólítjuk az 
illetékes főlovászmestert, adja 
meg a méltó nyihhahát erre a 
kérdésre. Ne tűrje, hogy a profi
válogatott mindent ellzéljen. Ne 
tűrje, hogy a Csikók mindig ott 
legeljenek babért, ahol a rozzant 
öreg gebék hiányos fogazata is 
el-elropogtathatná e takarmány- 
féleséget. viszont, ahol a győzhe
tetlen Csikókra volna szükség, 
ott a pimpf profik kapjanak ki. 
Mert aki mindig veszt, az a nrofi 
és aki irrndig gvőz, az 'a  Csikó. 
Vagv talán: Aki veszt, az mindig 
profi és aki győz, az mindig 
Csikó? Mindegy!

Bravó Csikók!

Szép győzelem
—  Szép győzelmet aratott 

Somogy az Apollón fölött!
—  Apollón? Szép!

Népszerűség
— Rengeteget írnak a német 

lapok a Csikókról.
—  Kilovagolják a témát . . .

LegCiHi túrahíreink s világ 
M iie n  részéből

STURM—FERENCVAROSZ 2:0. 
Fuldából jelentik, hogy a Ferencvá
ros a Borussia nevű ellenféllel elbánt 
ugyan-i de a viharral nem tudott meg
birkózni.

DRÁGUL A JUHTURó GÖRÖG 
ORSZÁGBAN. Athénból jelentik, 
hogy a macedón keeskepásztorok 
másírányú elfoglaltsága miatt csök
kent a júhturótermelés és felszöktek 
az árak. A kecskepászt.orok kijelen
tették, hogy túrót már mindnyájan 
csináltak, de a Somoggyal mind még 
nem játszottak.

JAVUL A TÚRAMÉRLEG. A
Hungária hazaérkezett, és egyelőre 
nem készül újabb túrára.

EUEÓPASZERTE HIÁBA KE 
RESNEIt EGY CSALÓT. Faragó 
Lója, a budaiak intézője kijelentette, 
hogy aki nála is könnyebb ellenfele
ket talál, az csal.

ALKOHOLTILALOM A HUN
GÁRIÁBAN. Preismann József, a 
Hungária túrafőnöke Zágrábban ki
jelentette a csapat tagjai előtt, hogy 
minden győzelem után leihatják ma
gukat.

A NEMZETIT ÚJBÓL BÉCSBE 
HÍVJÁK. Saját howorkánk jelenti 
Becsből, hogy a Nemzeti a közeljövő
ben újabb meghívást kap a Hako-ah- 
tól, amely derék fekete-fehéreinkkel 
nagyon meg volt elégedve. Végre 
egy csapat, amit a Hakoah is elver,

ROSSZ A TÉRKÉP. Kispest vi
lágraszóló 8:0-ás győzelmének szín
helyét kiküldött tudósítónk nem ta
lálta meg a térképen.

NINCS TÖBBÉ KOPASZ FEJ A 
FERENCVÁROSBAN. A ferencvá
rosi földre szállt angyalok játéka 
rabul ejtette a mannheimi paróka- 
készítőket.

Szénagyüjtés ideién
( Alábbi fényképfelvételünk Köln és Stuttgart között készült az úton levő derék Csikó-csapatról, 

éppen akkor, amikor Bauwens gaz-Ja, kitűnő barátunk, érdeklődött a számadóknál a túra addigi erköl
csi és anyagi mérlege iránt.)

r Bauwens gazda: Hát hogy ityeg a fityeg? ........................... ^
Csányi főszámadó: Tűrhetően! Olyan jó  rétek vannak erre s annyi legelni'valót talál

tunk, hogy még haza is viszünk egy kicsit a szegény gebéknek,
Bauwens: Jobb széna ez, mint az otthoni?
Csányi: Már annyibul, hogy ez szűzszéna. Adómentes!
Bauwens: Hát sok szerencsét! És használják ki ezeket a nyugati legelőket, m ert arrébb

délfélé agyagos a talaj. Ott nem igen nő fű !

Szabad-e gyűjteni?
avagy

Szemérmes mostohagyer
m eknek felkopik az álla

K isfiú: Papa kérem! Szabad gyűjteni?
Papa: Nem bánom, de ne mondd, hogy a mi fiúnk vagy!

Azért nem hal éhen 
a magyar futball!

Bizakodó kép a jövőből
—  Saját időgépészünktől

A BÖK szerkesztősége — 
mint annyi sokszor már — be
csavarta saját időgépén az 
1958-as esztendőt és az akkori 
Nemzeti Sportból két cikket 
ollózott ki. Megjegyezzük, még 
mindig jobb, mintha régebbi 
Nemzeti Sportokból ollózott 
volna. A két cikkhez természe
tesen nem teszünk hozzá semmi 
kommentárt.

A futballsport válságán 
segíteni kell!

e z  a  vé le m én y  je ^ e ce se d e ft  ki 
a z  O T T  te g n a p i a n kétjá n

— Saját tudósítónktól —

Az OTT tegnapi
jubiláris

ankétján végre ismét leszegezték, 
hogy a futballsport válsága meg
oldás után kívánkozik s ezzel p 
megoldással

tovább
várni nem lehet. Kétségtelen, 
hogy ez a válság szoros összefüg
gésben vani a világválsággal, 
melyben azonban végre már eny
hülést kell várnunk. Nem szabad 
hinnünk, hogy ez a válság pár év
tizeden túl is eltarthat.

Megnyugodva
távoztunk el az ankétről. Mi már 
ilyen nyugodt emberek vagyunk.
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Újabb nagy sikerek 
a túrafranton

A  Z e b rá k  után a  Z ö ld  G ö n cö l-  
s z e k é r  is g y ő z ö tt

— Saját tudósítónktól —

A magyar futball újabb hatal
mas sikereket könyvelhet el. A 
Németországban túrázó Csikók 
győzelme után most a

Zebrák
is hatalmas győzelmet arattak, 
sőt a Zöld Göncölszekér is.

Mindenesetre kíváncsian várjuk 
a többiek szereplését is. Igv első
sorban az

Apamének
tapasztalt együttesének kell meg
verni Gröiúand válogatottjait, de 
meg lennénk lepve akkor is, ha 
például, ha a

Szürke Hold
a délmongolok inferioris csapatá
tól vereséget szenvedne. A

Fiastyúk
reméljük csak megbirkózik az 
afgán válogatottal s nem hoz szé
gyent a

Lila Villanykörtére,
mely oly bravúrosan kényszerítette 
megadásra a tibeti kombináltat.

Pár hónap múlva reméljük 
haza is jöhetnek szegény fiúk, 
akik kénytelenek már oly hosszú 
évtizedek óta külföldről behozni 
azt a pénzt, mely a magyar fut
ball eltartásához szükséges, hogy 
meglegyen a

mindennapi
betevő ankét.

Két tégi távirat
1.

r a e s e r k e z t u e n k  k o e l n b e
h e

2.
g y o e z t u e n k  h á r o m  

k e t t o e r e
h e h e

Siralom
—  Most nem győzhetünk as 

olimpián?
—  Sok pénz kell hozzá.!
—  Na és?

' -  Nem  győzzük .

Vigasz
—- Ha nem is megyünk ki az 

olimpiára, azért vari egy világ* 
rekordunk!

— Melyik az?
Magyarország az első a

- /  — I, r
» jvili/y yu/i ui oMjjy UtZ vl*

transzfermoratóriumban! . . .

Vannak
Beszélgetés a jégen :
— Vannak, akik bosszankodnak 

hogy nem lehet kimenni az olim 
piára?

—  Vannak egy „páran’1. . .

Kellemes társalgó
Síző kislány mondja:
—  A Pista nagyon kellemes 

társalgó!
—  M iért?
—• összebeszél hetet-havat,

\
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