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Csikók, Újpest, 
Ferencváros 
és még négy 
csapot fyra- 
mérkőzése

T R IB Ü N
« írtelen Bem is emlékszünk, 

hogy mikor is tartott Or
szágos Testnevelési Taná

csunk teljes ülést legutóbbi év- 
sáré ülése előtt. Őszintén szólva, 
fel sem tiint nekünk a teljes ülés 
hiánya, mert, ha volt is idő, ami
kor sportunknak ezt a legfelsőbb 
szendét szívesebben láttuk volna 
á sport időszerű kérdéseibe élén
kebben bekapcsolódva, később —  
figy-egy, ritkán összeült teljes 
ülés utón beláttuk, hogy ennek 
a tanácsnak a tétlensége valóban 
aem sok veszteséget jelent spor
tunk számára.

Sokszor állapítottuk meg, hogy 
a Tanács mai összetételében nem 
alkalmas arra, hogy betöltse 
nagyszerű, vagy legalább is nagy
szerűnek gondolt, hivatását. Ide 
juttatta ezt a jobb sorsra érde
mes testületet az OTT régi elnök
ségének évek hosszú során ke
resztül folytatott taktikája, amely 
megfosztotta a Tanácsot tanácsi 
jellegétől, évenként legfeljebb 
egyszer hívta össze formális 
ülésre, amelyen a Tanács nagy
érdemű tagjai fejet bólogattak, 
köszönetét szavaztak, üdvözlő 
táviratot küldtek és végierbóbis- 
kolták a főtitkárnak előzőleg 
nyomtatásban már kiosztott je
lentését.

A legfelsőbb sporthatóságnak 
ez á mesterséges elcsöTcevényesi- 
tése most bosszulta meg magat, 
amikor .végre olyan feladat elé 
került a magyar sport, amelyet a 
szövetségek vezetői magukban 
nem tudnak megoldani. Amikor 
szükség volna azokra a politikai 
kapcsolatokra, amelyeket annak
idején mindig dicsekedve lobog
tattak meg az OTT szükségessé
gének jóhiszemű védelmezői, ami
kor a sportnak a határokon innen 
és a határokon túl olyan életbe
vágó szüksége volna a kormány
hatóságok százszázalékos jóindu
latára és támogatására s amikor 
valóban megváltó tanácsokra 
volna szükségünk.

Tanáccsal (nagy T-vel> el va
gyunk látva, de az maga is ta
nácstalan. Ha tanácsra, értékes 
ötletre van szüksége az olimpia 
bajba jutott ügyének, akkor nem 
a Tanácshoz fordul, hanem a 
szakbizottsághoz. Ahol érkeznek 
is bőven az ötletek. Azoktól, akik 
a sport, a szövetségek tényleges 
vezérei, szellemi irányítói. Akik 
a magyar sportot tényleg csinál
ják, de akik közül alig kapott va
laki helyet a Tanácsban. Pedig 
képességeiknél, hozzáértésüknél, 
tájékozottságuknál, önállóságuk
nál fogva ott volna a helyük. 
"V>~v talán ennélfogva nincsenek 
ott? Nem volna jobb, ha mégis 
ott lennének?

Tanácsot kérünk!

Öem fogjuk abbahagyni egy 
pillanatra sem annak a * 
üzleti szellemnek az osto

rozását, amely a sport rovására 
akar érvényesülni s továbbra is 
őrt fogunk állni a sportszellem 
védelmében profikkal és amatő
rökkel szemben egyaránt.

Viszont nem tudjuk osztani 
azoknak az álláspontját, akik 
féltucat Csikó-győzelem nyomán 
hűvös elismeréssel bólintanak 
egyet, de az elvesztett hetedik 
mérkőzés után tele torokkal át
kozzák ki a kárhozatos üzleti 
szellemet.

A Szombathely-óbudai 
egyesített csapat első túra- 

mérkőzésén fölényes 
győzelmet aratott

Mert szép jelszó, hogy a tűrá 
kát nem szabad túlzásba vinni a 
sportszellem rovására, de legyünk 
tisztában vele, hogy korántsem 
jelenti a szellem üzletivé válását, 
ha egy sportág nem akar éhen' 
halni. Mert valljuk be, hogy a 
mai gazdasági viszonyok, a _mai 
közterhek és a mai hatósági tá
mogatás idején a profifutball Sza
mára csak két út állt nyitva1 
Vagy megvárhatták volna, amíg 
a végrehajtó elviszi az utolsó 
labdájukat is, vagy pedig elő
teremtik a megélhetéshez szüksé
ges pénzt onnan, ahonnan lehet. 
Onnan, ahonnan kátyúba jutott 
olimpiai részvételünk is egyedül 
remél segélyt: a külföldről.

Dicséretre érdemes, hogy a 
profifutball nem várta összetett 
kezekkel sorsának beteljesülését, 
hanem fürgének, vállalkozó szel
leműnek, élelmesnek bizonyult s 
ma már elmondhatja, hogy a tél 
nehezén túljutott.

Történnek vétségek a sport- 
szerűség szellemén. Három mér
kőzést játszani három nap alatt, 
két mérkőzés között három orszá
got utazni, tartalékos csapattal 
kiállni: ezek a kisiklások kivált
ják a jogos kritikát, de a kriti
kának méltányosnak kell lennie. 
Hiszen a közmondás szerint: 
Segíts magadon, Isten is meg
segít! A profifutball is csak az 
Istenben és magában bízhatik. 
Másban. — mint az OTT új elnö
kének őszinte szavaiból értesül 
tünk —- nem.

III. kér. F C , Sabaria kombinált— 
Stade Nantes UnlversHó Club 6:1 (2 :0 )

A gólok sorrendje: Zilohy, Lengyel, Ormos, Lengyel, Zilahy, Ormos, Danjou
- Távirati jelentés. —

Óbuda és Szombathely kombinált 
csapata tegnap játszotta túrájának 
első mérkőzését a franciaországi 
Nantesben. Az eredeti terv szerint a 
magyar csapatnak az FC Nantes 
lett volna az ellenfele, mint azonban 
alábbi táviratunkból kitűnik, a Stade 
Nantes Universite Club állott fel a 
III. kér. FC, Sabaria kombinálttal 
szemben.

A kombináltak kitünően kezdtek s 
a 6:l-es fölényes győzelem biztató 
jel az elkövetkező nehezebb mérkő
zésekre.

Táviratunk így hangzik:
Nantes, január 9.

Első mérkőzésünkön szerencsésen 
túl Vagyunk, a Stade Nantes Uni
versite Club csapata ellen fölényesen 
győztünk 2:0-ás félidő után 6:l-ro. 
Már 6 :0-ra vezettünk, mikor ellen
felünk belőtte egyetlen gólját.

Sanzum bíró sípjelére 2500 főnyi 
közönség előtt, szakadó esőben ezzel 
a tizeneggyel áll fel a magyar csa
pat:

Olimpiai nap

összes legújabb típusú bel- és 
külföldi márkás rátííókésxü-

lékek, hangszórók

teher Győijy

van ma a városligeti műjégen. A 
Budapesti Korcsolyázó Egylet a 
fővárosi társadalom sportszerete- 
tére és hazafias együttérzésére 
hivatkozik, amikor téli olimpiai 
reménységeink kiutazásához 50 
fillémyi hozzájárulást kér a kor
csolyázás barátaitól. A mai na
pon tehát mindenki, aki a város
ligeti műjégpályán korcsolyázik, 
50 fillért fizet a rendes jegy árán 
felül, az olimpiai kiutazás cél
jaira. Ez az 50 fillér azonban 
egyúttal a műkorcsolyázó bajnok: 
verseny állóhely jegyét is jelenti 
azok számára, akik korcsolyázásra 
jogosító jegyet is váltottak. Azok, 
akik csak a bajnoki műkorcso
lyázó versenyre váltanak jegyet, 
a jegy árán felül szinten 50 fil
lérrel járulnak hozzá a magyar 
sikerek olimpiai megvalósulásá
hoz.

elektrotechnikai, rá d iók é
s z ü lé k e k  és anyagok nagy- 

kereskedése

Részletre 1$
Budapest, VI.,Poífflaii!cz!q?-a. 21.

Telefonszám : 198 46

sport>, korcsolya-, 
hocki-, túra-,vadász-cipők és csizmák
ví z hat l an  mi nő ségb en
Jakabovicsnál,
Weaaelényl-ul** 35.

Vermes —  Kovács, Bíró —  
Beretvás, Lutz, Magyar —  
Fenyvesi, Ormos, Zilahy, 

Lengyel, Belkó.
Rögtön fölénybe kerülünk, a gól 

azonban sokáig várat magára. .Végre 
a 29. percben egy formás támadást 
Zilahy eredményesen fejez 1:0. 
Az eső szakadatlanul esik, a játéko
sok egyre jobban csúszkálnak a pá
lyán. Nincs is igazi láték. Fölén jóink 
azonban így is nagy, csak a kapu 
előtt van mindig valami baj. A 44. 
percben azonban mégis sikerül elő
nyünket növelni. Lengyel jó mesz- 
sziről alaposan megvágja a bőrt-, a 
kapus hiába ugrik Utána, elérni nem 
tudja, 2 :0.

perc ismét jő akciót hoz, lábrol-lábra 
pontosan vándorol a Iabda,_ utcájára 
Lengyelhez kerül s az ő lövését most 
sem lehet fogni. 4:0.

Nem engedünk az iramból, ellen
felünk már alig számít. A 27. ^ te 
hén Zilahy kápráztatja el a közö li
get, egy gyönyörű góllal (5:0), majd 
a 33. percben Ormos hálóba juttatja 
hatodik s egyben utolsó gólunkat is.- 
Ezt kitűnő összjáték előzte meg.

Szünet után
sem megy a góllövés, a harmadik 
gólunk jó sokára, csak a 20. perc
ben születik meg, a kiugratott Ormos 
lövéséből. 3:0. Most már megy a 
játék a csatároknak is. A következő

6:0. ■M
Kezdünk fölényeskedni, ami meg- 
bosszulja magát: a 40. percben vé
delmünk nagyot hibáz s az ellenfél 
egyik csatára, névszerint Danju meg
szerzi csapatának a tiszteletgólt. 6:1.

A csapat teljesítménye elsőr *'dű, 
különösen, ha figyelembe^ vesszük, 
hogy hosszú utazás után éjjel három 
órakor érkeztünk meg Nantesbe 9 • 
délután már játszani kel'ett. Sokat 
rontott a játék szépségén az állan
dóan szakadó eső.

Komor Ödön.

-

Kiáltó bírói tévedés 
fűszerezte az ökölvívó 
csapatbajnokság első 
napját,

mely végeredményben a vélel
mezett egyletek győzelmet hoz* 
fa,de meglepő nagy pontkillönb* 
séggel

BSE HAC 13:3, B T K  B TC  13:3
Ma este 6 érakor kerül sor a 
küzdelmekre

— Saját tudósítónktól —

állapít meg.
Nehézsúly: Janicsek HAC és 

Pálmai BSE döntetlen.

Légsúly: Benácsi BTK győz
Kiss BTC ellen.

Bantamsúly: Lovas BTK győz
technikai k. o. Érckövi BTC ellen. 
(Fülsérülés miatt feladja.)

Pehelysúly: Szabados BTK és
Kővári II. BTK döntetlen. Kővári 
derekasan küzd, de sorsát el nem 
kerülheti. Az est legszebb küzdel
me. Szabados nehezen kap lábra, 
de aztán remekül küzd és jobbnak 
bizonyul. A bírók mégis mást lát
nak és döntetlent hirdetnek. Az 
utolsó évek legnagyobb bírói té
vedése.

Meglehetősen gyengén látoga
tott ház előtt kezdődött meg teg
nap este az ökölvívó csapatbaj
noki küzdelem. Az első küzdő fél 
a BSE és a HAC volt. összecsa
pásukból az előbbi meglepetés
szerűen nagy fölénnyel került ki 
győztesként.

A másik meglepetés a BTC 
13:3 arányú veresége volt. Ment
ségére szolgál,; hogy tartalékosán 
állt fel.

Részletek:
BSE— HAC 13:3.

Légsúly: Bihari HAC és Sági 
BSE döntetlen.

Bantamsúly: Németh BSE győz 
Modla HAC ellen. A csapatbaj
nokság első meglepetése Modla 
veresége.

Pehelysúly: Marton BSE és
Nagy HAC döntetlen.

Könnyűsúly: Bencze BSE győz 
Beregi HAC ellen.

Weltersúly: Erdős BSE győz 
Magyar HAC ellen.

Középsúly: Tokaji BSE győz 
Hidasi HAC ellen.

Kisnéhézsúly: Csirke BSE győz 
technikai, k. o. Varga HAC ellen. 
Varga már győztesnek látszik, 
mikor hirtelen feladja a küzdel
met. Az orvos kéztőcsontrepedést

BTK— BTC. 13:3.

Könnyűsúly; Fogas BTK győz 
Kővári I. BTC ellen.

Weltersúly: Dados BTC győz
Csiszár II. BTC ellen.

Középsúly: Csiszár I. BTK
győz Kerekes BTC ellen.

Kisnehézsúly: Orsolyák BTK
győz Jeles BTC ellen.

Nehézsúly: Kéri BTK győz Mi
hályi BTC ellen.

A mai, második fordulón az 
FTC— MÁV, utána pedig az NSO 
— Bp. Vasutas mérkőzés kerül el
döntésre. A mérkőzést a BSzKRT 
versenyutcai tornatermében este 
6 órakor rendezik meg.

MODIAHO
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Vasárnap, 1932 január 10.

Á i  OTT olimpiai bizottsága 
pénteken végre rátért 
a maga útjára

Magáévá telte a gyűjtés gondolatát
— Saját tudósítónktól —

Kilenc hónappal ezelőtt adott 
bírt a Nemzeti Sport arról, hogy 
„égési Amerika magyarsága meg
mozdult. a magyar olimpiai 'jelöl
tek érdekében”. Nyolc hónappal 
ezelőtt írtuk meg, hogy „az ame
rikai magyarság olimpiai gyűjtése 
a magyar külügyminisztérium 
hozzájárulásán áll vagy bukik”. 
Két nappal ezelőtt, vagyis csü
törtökön, vagyis egy héttel mű
korcsolyázóink Laké Piacidba, a 
téli olimpia színhelyére való indu
lása előtt legfelsőbb sporthatósá
gunk, az OTT olimpiai szakbizott
sága a lakeplacidi és a losangelesi 
részvétel lehetőségének egyetlen 
reményét a haladéktalanul (1) 
megindítandó külföldi gyűjtő- 
mozgalomba vetette.

Nagyon szomorú jelenség, hogy 
amikor tanácsok, elnökök, társ
elnökök, szakbizottságok, titkárok 
és főtitárok. nyüzsögnek a magyar 
sport legfőbb fórumán, mint töb
bek közt az olimpiai cél hivatott 
zászlóvivői s amikor egyszer végre 
olyan nehéz helyzetbe kerül a 
sport, hogy baja nem intézhető el 
egyszerű aktázással vagy segély
utalványozással, amikor egyszer 
önállóan, bátran és határozottan 
cselekedni kell, akkor az a hatá
rozat: Megengedjük az egyes szö
vetségeknek, hogy maguk gondos
kodjanak a kiküldetésekre szüksé
ges valuták előteremtéséről.

Négy éven keresztül működött 
az OTT szakbizottsága és négy
éves múlt dacára itt áll most ké
születlenül az események gyors 
változásával szemben. Hol volt a 
tervszerű felkészülés? Hol volt az 
előrelátás? Előrelátás? Szabad ezt 
a szót akárcsak említeni is? Hi
szen az előrelátás annyira hiány
zott, hogy két héttel ezelőtt az 
OTT régi elnöke, aki pedig jog
gal hivatkozhatott az OTT és a 
kormány szoros kapcsolataira, 
még a legnagyobb bizalommal be
szélt a kiküldetések ügyéről. Sze
gény korcsolyázóink már Laké 
Piacidban érezték magukat s a 
magyar sport történelmének ta
lán legnagyobb tragédiája ez: 
Két hét után ime, itt állnak kor
csolyázóink a legnagyobb bizony
talanságban.

Egyszer ' itt volna legfelsőbb 
sporthatóságunk számára az alka
lom.: bebizonyítani, hogy erre o 
szervre valóban szükség van, hogy 
ez a szerv tud harcolni a sportért, 
tud tanácsokat kigondolni a kor
mány számára, tud meggyőzni ko
moly politikai tényezőket is a 
maga bölcsességével.

Az OTT pénteken —  kilenc- 
hónapos késedelemmel —  a gyűjtő

akció mellé állt A  múltak után 
ez is valami. Haladásnak számít 
a múlttal szemben már az is, 
hogy ma már hajlandók vagyunk 
kinyújtani a kezünket azokért a 
dollárokért, amelyet tengerentúli, 
elszakadt véreink felajánlottak 
olimpiai részvételünk céljaira.

Pénteken végre valami kézzel
fogható történt az olimpiai rész
vétel frontján és ez örvendetes, 
örvendetes, hogy a gyűjtés ügyét 
végre —  főhatósági jóváhagyással 
— a szövetségek maguk vehetik 
kezükbe s kikapcsolódnak az akták, 
tanácsok, szakbizottságok, elnö
kök és főtitkárok.

Csupán az szomorú, hogy erre 
most, a tizenkettedik órában ke
rült a sor s az olimpiai előkészü
letek munkája éveken keresztül 
plakettek osztogatására, zenélő 
órák felállítására és adóbehajtásra 
szorítkozott s amikor az óra tizen- 
kettőt zenél, akkor egész tudomá
nyunk: Megengedjük a MASz-nah 
és a MUSz-nak, hogy gyűjtsön 
magának, ha tud.

Állampolgári lojalitással vesszük 
tudomásul a kormány rendelkezé
sét, amely a külföldi hitelezőinkre 
való tekintettel hozta meg olimpia- 
ellenei határozatát, mondván, 
hogy a hitelezők szemében rossz 
vért szülne most, a genfi'tárgya
lások küszöbén, hogy a hitelezők
nek —  transzfermoratórium — 
nincsen valuta, de olimpiára van.

Az OTT-nak azonban, azért 
kormány hatóság, tudnia kellett 
volna régen a kormány hangula
táról s nem lett vobw, szabad a 
gyűjtési akció aktáját heverni 
hagyni a hivatalos polcokon, ha- 
nem már hónapokkal ezelőtt ke
resztül kellett volna erőszakolnia 
ai kormány kedvező elintézését és 
legmagasabb pártfogását. Küldött
séget kellett volna vezetnie a mi
niszterelnökhöz, kárai és köve
telni kellett volna, mint ahogy a 
jó anya mindenütt és mindenfelé 
biztosítja gyermeke jövendő sor
ság

Jobb későn, mint soha, mond
juk, hagyva a számonkérést s fél
retéve az OTT intézkedési sebes
ségéről alkotott véleményünket, 
hiszen ezek úgy sem vinnék előre 
olimpiai részvételünk ügyét. Fél
retesszük most hát a magunk sze
mélyes ügyét is, hogy mi hoztuk 
a gyűjtés ötletét, amely á hivata
los Magyarország részéről a lég- 
közönyösebb, a legkimértebb hű
vösséggel „fogadtatott” s csak ak
kor „vétetett” észre, amikor a 
kormány szükségintézkedései ré
vén —  10 nappal a lakeplacidi el
utazás .előtt —  befagyott az éve

ken át gyűjtögetett olimpiai alap 
s amikor a legfelsőbb magyar 
sportliatóság fűhöz-fához kapkod, 
holott hónapokkal előbb tudnia 
kellett volna, hogy az amerikai 
olimpiai gyűjtést nem veheti fél
vállról s hogy az olimpiai alap sem 
olyan érinthetetlen szentség, 
amelyhez a válságos idők viharai 
nem csaphatnának fel.

A pénteki ülés mindenesetre ér
dekes ötleteket vetett fel. Donát-h 
Leó dr. alapvető javaslatához 
(szakszövetségek révén azonnal 
induljon meg az amerikai gyűj
tés), Komjádi (a székesfőváros 
ma is 100.000 pengőt költ apport
nál kevésbé értékesebb külföldi 
propagandára), ifj. Horthy Miklós 
(az Uj Nemzedék által felvetett 
ötlet értelmében a koncessziós ha
jóstársaságok szabadjegyeivel kell 
kiutaztatni az olimpiai résztvevő
ket) és Phüippovits Károly (va- 
lútakiutalási türelmi napokat kel) 
rendezni az olimpiai alap javára, 
ami naponta 10.000 dollárt jelent 
a mai átlag mellett), érdekes ötlete 
csatlakozott többek közt.

A gyűjtést tehát az OTT végre 
megszületett engedélyével megin
dulhat. Nem látjuk még tisztán az

akció jövőjét, de teljes bizalmat 
előlegezünk az OTT új elnökének, 
aki —  úgylátszik —  tisztségével 
együtt a múltakért járó lelkiisme. 
retfurdalás egy részét is vállalta. 
Reméljük, hogy a gyűjtés lebo
nyolítása méltó lesz ahhoz a jó- 
szándékhoz és lelkesedéshez, 
amellyel az új elnök az elmulasz
tottak helyrehozására indult.

A Nemzeti Sport a maga részé
ről állja ajánlatát, amelyet három 
hónappal ezelőtt közöltünk ameri
kai tudósítónkkal, a gyűjtési moz
galom egyik főapostolával: 200
példányát a Nemzeti Sportnak ki
lenc hónapra felajánljuk a gyűj
tési akciónak. Az egy-egy előfize
tésért befolyó kilenc dollárból csak 
a postai költségekre eső egy dol
lárt kérjük, a többi nyolc, össze
sen tehát 1600 dollár az olimpiai 
kiküldetés alapját illeti. Az 0 "'T  
elnökének, aki bizonyára élére áll 
a gyűjtést intéző, megalakítandó 
szervezetnek, ezt a 200 példány 
Nemzeti Sportot rendelkezés vé
gett újból felajánljuk.

Reméljük az akció sikerét, bár 
hónapokat vesztettünk, de jobb ké
sőn, mint soha. Szebb lett volna, 
hatásosabb lett volna, ha az OTT 
kilenc hónappal ezelőtt veszi kézbe 
az ügyet, de hát a lakeplacidi el
utazásig még majdnem egy teljes 
hetünk van, a losangelesiig pláne 
teljes hat hónap . . .

A F e r e n c v á r o s t  v e r ő  
m a n n h eim ! c s a p a t  e tle n  
J á tsz ik  m a  a  c s ik ó tú r á t  

fo ly ta  tó  k o m b in á lt c s a p a t
— Telefonjelentésünk —

Mannheim, január 9.
A nyomott hangulat, ami a tú

rázó játékosok körében a várat
lan, súlyos vereség hatása alatt 
keletkezett, ma már meglehetősen 
fölengedett. Mindenki elfelejti ■ a 
nagy kudarcot s a játékosok nagy
ban bíznak abban, hogy Maun- 
heimban kiköszörülik a csorbát.

Az ellenfél itt is nagyon erős.

Ugyanaz a Mannheim— Walz- 
hof kombinált lesz az ellen
felünk, amely a Ferencváros 
csapatát 3:2-re le tudta 

győzni.

Ez a körülmény nagyban fokozza 
a játékosok ambícióját s mi, veze
tők is bizakodunk, hogy a fiúk 
lelkesedése és akarata ismét győ
zelmet szerez. A győzelemért azon
ban nagyon meg kell majd küz
deni.

Az Idő kellemesen telik. Tegnap
előtt az volt a legnagyobb élmé 
nyünk, hogy

az átutazó kerületieket vár

tuk, akiknek átadtuk Bírót, 
Magyart és Beikét.

Ma viszont Heídlbergbe rónául* 
tünk át, ahol kitűnő hangulatban 
telt el a délután. A csodaszép vi
dék, az ősi diákváros sok. szépség 
ge, nevezetessége lekötötte a fiúk 
figyelmét s az egész kirándulás 
segitett előkészíteni azt a hangu
latot, amelyből —  remélem —  
megszületik a jó eredmény, amivel 
túránkat be akarjuk fejezni.

A külső körülmények közül az 
időjárás kedvez ennek a szándé
kunknak.

Ma végre elállt az eső, ki
derült

s jó időben, megfelelő körülmények 
között kerülhet sorra a mérkőzés, 
ha a pálya talaját nem tette any- 
nyira tönkre a sok eső, hogy hol
nap is még mély lesz.

A mérkőzés után hétfőn délig 
maradunk Mannheimben s ilyen
formán kedden délben érkezünk 
meg Budapestre.

H. E.

tm-rm

Pár napon belül 
megkapja a futball 
a legutolsó negyedév 
testnevelési adójának 
visszajáró

Prém Lóránt dr.-nak, az OTT
főtitkárának nyilatkozata

Saját tudósítónktól —

* Tejen is könnyű otthon a borot
válkozás a szappanhabnélküli Moris- 
son borotvakrémmel.

Mint ismeretes, a futballmér
kőzéseken befolyó testnevelési adó 
fele összegét az OTT visszajut
tatja a futhatnak. Nem ugyan 
teljes egészében azoknak az egy
leteknek, amelyek, azt befizették, 
de ezek is kapnak vissza bizonyos 
összeget, míg a visszatérítés má
sik részét az amatőr alszövetségek 
adminisztrációjának segélyezésére 
fordítják. Ezt a visszatérítést ne- 
gyedévenkint szokta eszközölni az 
OTT és a legutóbbi negyedév visz 
azatérítendő összege már hetek óta 
esedékes, kiutalása azonban ennek 
“ílenére egyre késik.

Már különféle riasztó hírek ke-

A nagy széria
irta : M. Berger

Fordította: M. Takács Gizella.
A  múlt hónapban vettem egy 

kétüléses, 8 CV Rosengart-koésit. 
Szép, jó, megbízható, divatos és 
főleg olcsó márka. ízléses karosz- 
széria, feketeszínű, ivoár-szegély- 
lyel.

A Rosengartok imént felsorolt 
előnyös kvalitásainak tudható be, 
hogy Charlie sógorom szintén egy 
nyolclóerős, kétüléses Rosengartot 
vásárolt, anélkül, hogy összebe
széltünk volna. Hogy azután ő is 
pont feketét választott, ivoár sze
géllyel,- ugyanazon a napon, —  ez 
már a véletlen játéka volt.

Szóval a Charlie autója, meg 
az enyém ikertestvérek voltak a 
javából. Feleségem és Charlie fele
sége is meg voltak elégedve. Fon
tos tényezői Mert mit lehet tudni, 
mi történik, ha a két kocsi nem 
lett volna tökéletesen egyforma? 
Az asszonyok, ha hendikepelve ér
zik magukat, összes fegyverükkel 
akcióba lépnek —  és a harc min
dig a férjek bőrére megy. De így 
teljes volt a harmónia és béke. —  
Sőt közelebb hozott négyünket 
egymáshoz. Mindig együtt túráz
tunk. Még szórakozni is együtt 
jártunk ettől az időtől kezdve.

A múlt szombaton is kvartett
ben mentünk színházba. Az egyik 
szomszédos kis mellékutcában áll
tunk le, kocsijainkat szépen egy, 
másmögé rendezi.-"

Előadás után az asszonyok olyan 
sokáig készülődtek a ruhatári tü
kör előtt, hogy mi voltunk az utol
sók, akik elhagytuk a helyiséget 
Az utcák már teljesen néptelenek, 
sötétek voltak. Gharljék mente* 
elől. Nekem úgy rémlett, hogy 
Charlie sógor rossz mellékutcába 
fordult be, —-de rémlésem nyom 
bán tévedésnek bizonyult. Húsa 
lépésnyire, a járda szélén, megpil
lantottam a két ikerkocsit.

Eközben Charlie felesége rá
jött, hogy a puderezeleneéjét a fű
kor előtt felejtette. Mindketten 
viaszastartoltak miatta. Biztattak 
csak induljunk el lassan, ők majd 
utolérnek.

Ahogy beszálltunk, rémülten 
vettük észre, hogy mögöttünk. 
Charíiék autója előtt, egy sötét 
alak mozog.

Feleségem felszisszent.
—  Mon Dieu! Egy tolvaj? 

Autóbandita!
Kiléptem a kocsiból és elhatá

roztam, hogy valahogy ártalmat
lanná teszem a banditajelöltet. —  
Belekémleltem á látóhatárba. De 
sehol egy rendőr, —  egy lélek sem 
járt a közelben.

A férfi hozzám lépett és tüzet 
kért. Én továbbfűztem a beszélge 
test:

Milyen érdekes —  egyforma 
Stocsink van! ; ■

—  Igen, valóban —  válaszolt.
— Én éppen ftégy hete vettem. 

Az. öné sem lehet régebbi. . .
—  Eltalálta. Éppen egy hóna

pos.
Egyperces zavart szünet állott 

be . . .
—  Űgylátszik a barátom nem 

jön —  szólt az idegen. —  Kérem, 
segítsen rajtam. Magyarázza 
meg, hogyan jutok el leghamarabb 
a főpóstára —  egy fontos sür
gönyt kell feladnom még az este és 
ismeretlen vagyok Párisban.

Charíiék még mindig nem jöt
tek. Pompás ötletem támadt. Kész
ségesen válaszoltam:

—  Nehéz elmagyarázni, de Szí
vesen elkalauzolom. Mi sem vá
runk tovább. , Úgyis arrafelé me
gyünk . . .

Nagyon köszönte #  szívességet. 
Elindultunk, ő  Charlie kocsiján 
utánunk.

Feleségem izgatottan agyonkér- 
íezett; mi lesz most, mi a szándé
kom.

—  Ne félj semmit. Öt perc mui- 
v.. gratulálni fogsz nekem!

ö t perc múlva leálltam a posta 
mellett, —  a rendőrség előtt. Em

berem is kiszállt
—  íme a főposta, Monsieur — 

invitáltam . . .  A kapu előtt rend
őrök. Fellélegeztem. Ez sikerűit!..

És ekkor az idegen elkiáltotte 
magát:

—  Fogják le! Autotolvaj! El 
akarta "lopni a baráton- k op sW .

Két kemény kéz vállonragadott 
InaignáLuva craitottam:

—  Ez több a soknál IGaiSdságí 
Ez az ember akart elhajtani az en 
sógorom kocsiján! Azért kísértem 
be! . .. .

Mindkettőnket a kapuáiatti ör- 
szobába transzponáltak. Kint autó- 
tülkölés — és leállt két kocsi. Az 
Örszoba benépesült, Charlie sógo
rom is cipelt be magával egy ban
ditát, aki az én kocsimat bitorol
ta . . .

Percek alatt kiderültek az ósz- 
szes tévedések: Én és Charlie fog
lya eltévesztettük az utcát —  de 
mind a négyen jogos Rosengart- 
tulajdonosok vagyunk.

jóbarátságban hagyta el a tár
saság az épületet.

A kapu előtt négy darab, ponto
san egyforma, feketekarosszériás, 
ivoárszeVélyes, nyolclóerős, kétülé
ses legelt, a nagy- szériából. . .

J  *
Azóta mindig, mielőtt beülök, 

megnézem a kocsim —  rendszá
m át..*

rültek forgalomba a késés okáról, 
sőt már arról suttogtak a futball 
berkeiben, hogy az OTT esetleg 
nem is fog többé visszatérítést 
eszközölni. Mint legilletékesebb fó
rumhoz, az OTT főtitkárához, 
Prém Lóránt dr.-hoz fordultunk 
fel világosi tusért, aki készseggel
szolgált ezzel:

—  A legutolsó negyedévre szóló 
testnevelési, járulék visszatérítésre, 
kerülő felerészét az OTT már ko
rábban kiutalta, ugyanúgy, minit 
eddig,minden esedékességkor. A  
kultuszminiszter úr már alá is irta 
az aktát, amely jelenleg a pénz
ügyminisztériumban van, mert az 
előírások értelmében ezt a fórumot 
is meg kell járnia. Innen kerül az 
akta a postatakarékpénztárhoz, 
amely a kifizetést végzi.

—  Kizárólag ez a kissé hossza
dalmas elintézési mód az oka a 
mostani késésnek. Állandóm sür
getjük azonban mindenütt az akta 
elintézését, csak. napok kérdése le
het tehát, hogy a szövetség meg
kapja az elmúlt negyedévre visz- 
szatérített összeget.

Amikor pedig említést tettünk 
a főtitkár előtt a forgalomba jött 
kósza hírekről, tőle a következő 
választ kaptuk:

—  Minden alapot nélkülöz os 
ilyen híresztelés. Hiszen az OTT 
hivatalosán ’■ vállalta azt á kötele
zettséget, hogy a testnevelési járu
lék felerészét visszajuttatja a 
futballsportnak. A futball tehát 
nyugodt lehet, hogy a jövőben ia 
vissza fogja Icdpni ezeket az Ősz. 
szegeket.

De mikor jön már el az idő, 
amikor az egész adót vissza fog
ják téríteni a labdarugósportnaa ? 
Vagy, ami még szebb ,lenne: ami
kor már egyáltalán nem vesznek 
el semmit a futba’ltól adó címén?

Ezt a kérdést azonban mái fel 
sem mertük tenni a főtitkár úr. 
nak.

Bogdán, a BVSC fiatal tehetséges 
csatára az Elektromost választja új 
egyesületéül.
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A karácsonyi túrák 
utolsó maradékai 
kerülnek ma sorra

3 csapat német, 2 francia, 1-1 olasz és görög 
földön küzd

A  Csikócsapat, a Ferencváros, 
Budai »11« és Szeged FC ma 
befejezi téli útját

— Saját tudósítónktól —

Á Bocskaik, Attilák és Somo- 
gyok kiemelték városaikat a fut
ball mindennapiságábói, most őket 
is vissza akarjuk süllyeszteni a 
kis vidékiek hétköznapja közé ? —  
Ahelyett, hogy a kis vidékieket is 
fölemelnénk hozzájuk?

fis ha az ,,elő”-bajnokság során 
keresztül is vinnék az elkülönítést, 
az év végén csak meg kell rendez
ni a legjobbak küzdelmét az orszá
gos bajnoki címért, fis akkor mit 
fognak csinálni a többiek,- buda
pestiek és vidékiek egyaránt, akik 
nem jutottak -bele ebbe a döntő 
küzdelembe?

Nem szabad, hogy a nehéz hely
zet olyan elhatározásba kergesse a 
futballt, ami évtizedekkel vetné 
vissza ezt a legnépszerűbb sport
ágat. Ahelyett, hogy ilyen lépesen 
gondolkoznának a futball vezetői, 
inkább minden erejüket a közter
hek csökkentésének kieszközlésére 
koncentrálják.

Itt természetesen súlyos felelős
ség terheli az OTT-ot, mert nem' 
szabad megtörténnie, hogy az adók 
súlya alatt és a vasúti kedvezmény 
korlátozása miatt ilyen végzetes, 
cselekedetre . szánja el magát a 
futball.

Fogjon össze tehát a sport mim-, 
den tényezője, nehogy a „közép
kor” sötétsége boruljon a magyar 
labdarúgásra

Bcdm
’Á  jövő hét a hazaérkezések 

hete lesz. Ma ugyanis négy csapat 
fejezi be téli útját. (Ha ugyan a 
leleményes Faragó Lajos újabb 
■meccset nem köt le a Budai „11” 
részére.) Hazajön tehát a Csikók, 
Ferencváros, Szeged FC és Budai 
n lí” gárdája.

A jövő héttől kezdve a hónap 
végéig csak „evőkanállal” kapunk 
néhány úti mérkőzést, hogy azután 
február hónap folyamán annál 
nagyobb figyelem irányuljon 
Egyiptom felé, ahol válogatottaínk 
küzdenek majd színeinkért.

Ma tehát utoljára kerül sorra 
egyszerre több útimérkőzés. Szám 
szerint hét. Ez is sok, hiszen a 
múltban nem fordult elő, hogy 
még január 10-én is hét csapa
tunk viaskodott volna idegenben.

Előtérben ezúttal is a Csikók 
állnak. A  Csikók, akik Stuttgart 
óta sokat vesztettek a nehezen 
kiharcolt tekintélyükből Ma

Maitnheimben
kel! kiköszörülni a csorbát- Sőt 
kétszeresen revánsot kell venniök, 
hiszen éppen Mannheimben szen
vedte el egyetlen német vereségét 
a Ferencváros csapata.

Útjukat befejezik ma a. zöld- 
fehérek is. Cásselben a „Casseler 
SC 1903” lesz az ellenfelük. A 
zöld-fehéreknek győzelemmel kell 
hazatérniük, ha az utolsó mérkő
zésükön teljes tudásukat tudják 
kifejteni.. Túl azonban a Csikók 
és a Ferencváros mérkőzésén,

legérdekesebbnek az Újpest
berlini bemutatkozója lát

szik,
I. ligabeli csapa

taink közül ma az 
Újpest a legpiben- 
tebb. Egy mérkő
zést. játszott mind
össze: Milánóban.
Azon kivágta a re

zet, mert elkönnyelmüsködött fél
idő után a másodikban négy gólt 
tudott bevágni. Ezúttal Berlinben 
az egyik legjobb berlini csapat, a 
Tennis Borussia, valamint a gyen
gébb képességű BSV „1892” egye
sített csapata lesz az újpestiek 
ellenfele. Kétségkívül számottevő 
ellenfél, hiszen csak egy pillantást 
kell vetni a bajnoki táblázatra a 
látjuk, hogy a Tennis Borussia 
csupán azért nincs az első helyen, 
mert kevesebb mérkőzést játszott, 
mint az előtte álló U. Viktória. 
Az Újpestnek, bajnokcsapatunk
nak tehát ma alkalma nyílik arra, 
hogy szép sikerrel vonja magára 
a figyelmet, hogy szép győzelem
mel javítsa csapataink táramér
legét s hogy a szép siker nyomán 
kissé emelkedjék tekintélyünk né
met földön.

A három németországi mérkő
zés mellett még francia földön 
látszanak két meccset csapataink. 
A Budai „11” és a Sabaria—-III. 
kér FC. egyesített csapata vívja 
®zt a két meccset. Mindkettő 
ölvan városban küzd, ahol már a 
ml folyamán járt magyar csa- 

Az egyesített Lorientben 
Játszik, tehát ott. ahol a Kispest 
l®nt — a mérkőzést ugyan átvit- 

Quinmerbe —  s ott 8:0 arány- 
diadalmaskodott. A Budai 
is olyan helyre került, ahol 

í>lspest sikerét em’-’ vetik még. 
«e«wes6e. A Stade Rennaist a 

„ l l ”-nék is meg kell vernie. 
Olaszországban és Göröország-

ban játszik újra a Szeged FC és 
a Somogy. Az előbbi siralmasan 
szerepel, az utóbbinak sikerekben 
gazdag az útja. Két vidéki csapa
tunk közül a Szeged FC ezúttal 
Vicenzában áll ki. A szegedieknek 
ezúttal sem jósolhatunk sok jót, 
hiszen

ismét bajnokjelölttel végzik 
fel a harcot.

Az olasz I. osztály A) csoportjá
nak első helyezettje, az US Vi- 
cenza lesz az ellenfelük. Tetejébe 
még jó formában is van a Vicenza, 
hiszen az elmúlt vasárnap baj
noki mérkőzés keretében 5:0 
arányban győzött. A Somogy el
lenben folytathatja sikereit. Ha
todik mérkőzésén Miíilinéban 
újabb győzelmet arathat.

r

Évtizedekkel vetné vissza fej
lődésének útjában a magyar 
labdarúgást a főváros és a 
vidék elkülönítése a bajnok

ságban
Egy végzetes terv margójára

— Saját tudósítónktól —

Biztosak vagyunk benne, hogyA labdarúgás reformjának ügye 
most már mindig jobban körmé
re ég a futball illetékes szervei
nek. Amit a sportsajtó már régóta 
hirdet, hogy t, í. a mostani hely
zet nem maradhat, már mindenki 
érzi. A  reform szükségességének 
átérzése mindenesetre örvendetes 
abból a szempontból, hogy a vál
tozás most már kikerülhetetlen. 
Fakadnak azonban vadhajtások is 
ebből az átérzésből, Ilyen az az 
idea is, ami a főváros és a vidék 
futbaüjának elkülönítésében látja 
a reform megvalósulási formáját.

Már bevezetőben le kell szegez
nünk, hogy ezért a torzeszméért 
nem is a labdarúgás felelős első
sorban. Felelős ezért az OTT. 
amely szinte fennállásának legelső 
napjai óta félretolt, lenézett 
sportágként kezelte a labdarúgást, 
amely pedig az elmúlt évtizedek
ben majdnem az egész embersport 
anyagi bázisát jelentette. A labda
rúgás nem tudott beférkőzni az 
OTT kegyeibe és legfeljebb mint 
adóalany örvendett átlagon felüli 
népszerűségnek. A labdarúgás hű
ségesen hordta vállain a rárakott, 
terheket —  amíg bírta. Most 
azonban már fulladozik a terhek 
alatt és várja a segítő kezet, 
amely ha már nem is ad semmit, 
legalább ezeket a terheket veszi k 
a roskadozó futballsport váilairoi

Ehelyett csak a végnélkül! anké- 
te.7.és érték nélkül való orvosságát 
tudta nyújtani az OTT a futbalt- 
nak. Az igazságnak tartozunk te
hát annak megállapításával, hogy 
a fentemlített reformért minde
nekelőtt az OTT felelős. Felelős, 
mert szinte belekergette a labda
rugósport vezetőit, különösen a hi
vatásos futball irányítói, hogy 
ilyen tervekkel álljanak elő, amik 
vissza akarják süllyeszteni a ma- 
ayar labdarúgást a régi viszo
nyok közé, egykori tökéletlen szer
vezetébe, amikor egyedül a fővá
ros futballja jelentette az egész 
ország reprezentálását és a vidék 
csak mint váliveregetett törekvés 
szerepelt Amikor a bajnokság 
befejeződött az utolsó FTC—MTK 
mérkőzéssel és az „országos baj
nokságának csúfolt FTC— Vidéki 
Vasutas mérkőzésre már csak két
száz ember volt kíváncsi.

a futball vezérei is szívesebben 
csinálnának olyan bajnoki rend
szert, amelyben testvéri kötelékben 
egyesülne 'az egész ország fut
ballja, amely megnyitná az utat az 
ország ,.̂ ii.nden egylete előtt a 
NemzetiBajnokság dicsőséges 
csarnoka felé. De mikor a közter
hek elviszik a bevételt és a vasúti 
költségeket már a „saját” zsebek
ből kellene fedezni, akkor nem is 
lehet túlheves szemrehányásokat 
tenni az egyletek vezéreinek, ha 
egyszerűen behunyják szemüket a 
távolabbi jövő előtt leszámolnak 
azzal, hogy- bölcs előrelátással szol
gálják a magyar futball ügyét és 
csak a holnapi napra irányítva te
kintetüket, a rablógazdálkodás 
kényszerfegyveréhez nyúljanak, 
hogy a közvetlen összeomlástól 
igyekezzenek megmenteni a fut
ball düledezö épületét.

És mégsem tudunk helyeselni 
azoknak a sportembereknek, akiié 
a főváros és vidék futbaüjának el
különítésében látják a reform út
ját. A  sportembereknek éppen 
olyankor keli megmutatniok, hogy 
kemény fából vannak faragva, 
amikor a legnagyobb nehézségek 
tornyosodnak előttük. Ezeknek a 
sportembereknek tudniok kell azt. 
hogy a szétválasztásnak egyik leg
nagyobb vívmánya éppen az volt, 
hogy a vidék sportélete szerves 
kapcsolatba került a fővároson ke
resztül az egész ország egyetemé
vel. Irigyelt hatalmas országok 
nyomába léptünk a haladás or
szágúján és most egy vonással 
el akarják törölni a nagy vív
mányt?! Egy ilyen retrográd lé
pés bevághatná évtizedekre a ma
gyar futball előtt a fejlődés út
ját!

Mert ha a vidéki csapatoktól 
..megtisztított” I. ligát ki is bőví
tenék néhány komoly játékerőt jc 
lentő amatőr együttessel és a fut 
'ball költségvetéséből törölnék is a 
MÁV-nak elfizetett ezreket, mi
lyen csekély előnyt jelentene ez 
azzal a kátránnyal szemben, amely 
a vidék hatalmas tartányát újra 
°Izámá az országos érvényesülés 
elől?J Ahelyett hory egy lépést 
tennénk előre, százat akarnák ten
ni hátra!
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— Telefon jelentésünk —

Berlin, január 9.
(A Russischer Hof telefonján 

néhány pillanatnyi várakozás után 
Langfelder Ferenc ismerős hangja 
szólal meg.

—  Jó estét, hogy vannak az 
urak?)

Köszönöm, nagyon jól. Eddig 
minden nagyszerűen, tervszerűen 
folyt le. Az utazás nagyon ké
nyelmes volt. Ahogy reggel be
szálltunk a lefoglalt fülkéinkbe, 
azonmód kényelmesen töltöttük az 
egész utat. Szinte észre sem vet
tük, hogy utazunk, csak mikor ki 
kellett szállani Berlinben, a szab 
lónkkal szemben. Nagy alvás kö
vetkezett, a fiúk ma délelőtt is 
nagyrészt pihentek. Délután kii- 
rülautőztuk a várost és megnéz
tük a nevezetességeket. Most ép
pen vacsoránál ül az egész társa
ság. Utána masszázs és lefekvés, 
hogy holnap a legjobb kondíció
ban léphessünk pályára.

(—  Milyen a pálya és az időt)
Az idő kitűnő. Azt mondhat

nám, hogy várakozáson felül jó. A hőmérséklet fagypont felett 
van, nagyon kellemes. A pályát, 
a Poststadiont megnéztük. Szin
tén kitűnő állapotban van a ta
laja, Kissé puha, kopott fű bo
rítja, csupán attól félünk, hogy 
ha nagyon meleg lesz. esetleg a 
nap is kisüt, akkor mély lesz ez 
a talaj. Az pedig nem esetünk.

(— A berliniek, mit beszélnek a 
mérkőzés felöl?)

Berlin nagyon nagy város. 
Hogy mekkora, talán híven jel- 
lemzem annak elmondásával, hogy 
holnap itt nyolc bajnoki mérkő

zés kerül sorra. Sőt, itt van az 
Arminia csapata is Hannoverből, 
amely barátságos mérkőzést ját
szik, Ennek ellenére meg lehet 
állapítani, hogy a mi mérkőzé
sünk áll az érdeklődés homlok
terében, A lapok az Újpestről 
hasábokat írnak, a többi mérkő
zést pedig pár sorban elintézik.

■(■—  Szóval kedvező a fogadta
tás.)

Túlságosan! Mondhatnám fé

li SPORTSZŐVETEK
' l l  nagy rak tára, a 1 égj ubb mi

l y ?  1  nőségben olcsó érakon

P á r t o s  A r t h u r
Budapest, VI., Kiráíy-u. e. rimányiaitvarbaDj 

Telefon: Aut. 223-56
Igjeslileteíitek, csoportoknak nagy órkedvezmÉny

lelmetes az a várakozás, amit a 
lapokból kiolvasok. Megírják, 
hogy Újpest csapatában a magyar 
bajnok, bajnokok bajnoka, a 
Középeurópa Kupa győztese lép 
pályára s. olyan játékra van ki
látás, amilyet nem igen lehet 
mindig látni. A Berliner Zeitung 
am Mittag hosszú cikkében arról 
beszél, hogy a külföldi csapatok 
nem szokták komolyan venni az 
ilyen túramérkőzést, de reméli, 
hogy Újpest kivétel ezen a téren 
s olyan játékot mutat be, amilyet 
még Berlin nem látott. Sőt nem
csak reméli, de elvárja és köve
teli Berlin, hogy Újpest mindazt 
megmutassa, ami eddigi rangjára 
emelte.

Szóval valami csodás játékot



S o e n T Vasárnap, 1932 január IC?.

Tárnak főiünk g ez kissé kelle
metlen!

(—  Mi csak jó játékot és győ
zelmet várunk.)

Ez a fiók vágya is. Megnyug
tató, hogy mindenki rendben van, 
A játékkedv tökéletes és igyeke
zetben, gyözniakarásban nem lesz 
hiány.

(— Ez a fő! Hogy áll fel a két 
csapat?}

Nálunk Szalay játszik a half- 
aorban, tehát így kezdünk: Aknai 
—- Kővágó, Fogoly III. —  Borsá- 
nyi, Volentik, Szalay —  Sas, 
Avar, Sáros, Vörös, P. Szabó.A kombinált az eddigiek szerint 
így fest; Philipp BSV —  Lux 
TB, Fuehs BSV —  Lehmann 
BSV, Kauer TB, Martwig TB —  
malisadat BSV, Hahn BSV, Hand- 
sschnmacher TB, Schmidt TB, 
Palke TB.

(—  Üdvözöljük a csapatot és 
várjuk a jó eredményt!)

Mi is!

Négy hellyel esett 
vissza a B. Vasutas 

a bajnoki táblázatban
— Saját tudósítónktól —-

Megírtuk, hogy az intézőbizottság 
a BVSC négy mérkőzését megsem
misítette Mutter jogosulatlan szere
peltetése miatt. A négy mérkőzés 
eredménye a következő volt: BVSC— 
Testvériség 1:1, BVSC— Hungária 
2:2, BVSC—BMTE 3:2, BVSC— 
Ganz 2:1.

Hat pontot vesztett,
tehát a négy mérkőzés megsemmisí
tésével a vasutas egylet és a 4. hely
ről a 8-ra csúszott le. A zöld asztalon 
szerzett egy ponttal sokat javított 
helyzetén a Testvériség, de a BMTE, 
a Hungária, sőt a Ganz is jól járt. 
Most újabb két meccse van óvás 
alatt a BVSC-nak, ha ezeket is el
veszti, akkor az utolsóelőtti helyre 
eshet vissza. A bajnoki tábla egyéb
ként most így áll:

1. HAC 13 10 2 1 46:25 22
2. Köb. AC 13 10 1 2 38:15 21
3.EMTK 13 9 2 2 31:16 20
4. Testv. 13 6 2 5 26:27 14
5. BRSC 13 5 S 5 31:26 13
6. BMTE 13 6 1 6 30:26 IS
7. SzFC 13 3 6 4 24:30 12
8. BVSC 13. 4 3 6 15:8 11
9. ESC 13 3 5 5 17:26 11

10-11. Hung. 13 2 6 5 20:29 10
10-11. KTC 13 4 2 7 20:29 10

12. Ganz 13 4 2 7 21:33 10
13. FSE 13 3 4 6 19:34 10
14. MKE 13 — 5 8 13:27 5

Felhívás tudósítóinkhoz. Felkérjük, 
mind a vidéki, mind a helyi tudósí
tóinkat, hogy az 1932. évi igazolvány 
kiállításához szükséges fényképet mi
előbb küldjék be.

Nincs felszerelése az UFC-nek és 
ezért bizonytalan, hogy a jóképessé
gű újlaki csapat elindulhat-e tavasz- 
szol a bajnokságban. — Már eddig 
is hiányos volt a felszerelésünk — 
mondta az UFC intézője — most 
meg egyenesen hasznavehetetlen, 
újr* pedig nincs pénzünk. . .

A MILL-bírák kedden este 7 óra
kor fontos ügyben üléseznek. Ezúton 
Ítéli a titkárság a birók megjelené
sét

Erősödik az SzNSE. Nyolc új já
tékos lépett a szentlőrinciekhez: Ger- 
stenbrein I., Koffler, Bélházi, Da- 
ricg, Kuglié*, Mezei, Szántó és 
Bíttera.

A Déli LASz amatőrzsűrije január 
elsejével a következő öt volt profi 
játékost nyilvánított amatőrré: Vran- 
ka Béla volt Budai ,,11”, Ábrahám 
Jenő volt Bástya, Solti Mihály volt 
Bástya, Fixner Mátyás volt Bástya, 
Békési Kálmán volt Attila. Vranka 
az Orosházi TK, Ábrahám Jenő a 
Szegedi TK, Fixner Mátyás a Sze
gedi TK, Békésj Kálmán a Hódme
zővásárhelyi MTE részére kérte le
igazolását. Solti, a volt válogatott 
szélső a jövőben bíráskodni kíván.

A Gubacsi-díjért lejátszandó CsTK 
—EMTK meccset Seidier vezeti. A 
mérkőzés ma délután fél 2 órai kez
dettel Csepelen kerül eldöntésreA békéscsabai Előre MTE most 
tartotta évi rendes közgyűlését. Az 
áj tisztikar: Elnök: Kvasz György 
dr., alelnök: Brüll Kálmán, intéző: 
Tokaji Gábor, titkár: Szák György, 
ügyész: Scbwarcz Gyula dr., jegyző: 
Gáspár Lajos, pénztáros: Viczián 
György, kluborvos: Gotthardt János, 
dl.

Mátyás Tamást, a csabai Előre jó
képességű játékosát egyesülete hat 
hónapra eltiltotta a nyilvános sze
repléstől. Az eltiltás oka az, hogy 
Mátyás játékostársait arra iparko
dott rátérni, hogy ne játszanak a 
csapatban. Mátyás bosszúból csele
kedte ezt, mert egyesülete nem adta 
M az őt szerződtetni kívánó Bocs
kainak.

Szóbeli tárgyalások  során  
óhajtják eldönteni az osztrákok: 
legyen-e m a g y a r—osztrák 
válogatott mérkőzés tavasszal?

Ha lesz, csak április 24-én lehet — Sir Wall kü
lönös nyilatkozata az angol—osztrák mérkőzés
ről — Az osztrák szövetség az Admira és a BAC 
pályáját akarja felépíteni a párisi és brüsszeli 
mérkőzés jövedelméből

Becs, január 8. 
Sir Watt, az an

gol szövetség nagy- 
tekintélyű .főtitkára,
nyilatkozatot adott 
ki az angol sajtó
ban, amely min
denütt élénk vissz
hangra talált. Eb
ben a nyilatkozatá
ban Watt kijelenti, 
hogy eddig sem

Ausztria, sem Németország, sem 
Svájc nem fordult az angol szö
vetséghez olyan értelmű előter
jesztéssel, hogy válogatott mécs
esét játszón az angolokkal akar 
angol, akár honi talajon. Wall 
véleménye szerint ugyanis ez 
lenne az első feltetele annak,
hogy az angol szövetség ezekkel a 
tervekkel egyáltalán foglalkozhas
sá l Csak a hivatalos tárgyalások 
bevezetése után jöhetne létre 
olyan megállapodás, amelynek ér
telmében az angol válogatott csa
pat májusban ellátogathatna a 
kontinensre vagy pedig az 1932—  
33. idényben vendégül láthatna 
Angliában egy kontinentális vá
logatott csapatot.

Wall nyilatkozata nagyon fur
csa és itt Bécsben nem tudták 
másra magyarázni, mint hogy 
reklámot akart csinálni az öregúr 
az angol válogatott tavaszi kon
tinentális szereplésének. Különö
sen akkor tűnik fel meglepőnek 
Wall nyilatkozata, ha tudjuk, 
hogy az osztrák szövetség főtit
kára révén már régóta levelezés
ben áll Wall-al. A szövetségben 
egyébként a következő információt 
kaptam:

-— Az angol csapatot az osztrák 
szövetség vendégül látta Bécsben. 
Nem „hívhatja” fel tehát most 
Angliát arra, hogy „hívja” meg 
az osztrák csapatot Angliába. 
Egyébként is már egy év óta az 
osztrák szövetség irattárában fek
szik az angol szövetség hivatalos 
értesítése, amely biztosítja az 
osztrák szövetséget, hogy mihelyt 
megfelelő alkalom nyílik, első 
dolga lesz az osztrák válogatott 
csapatot Angliába hívni,

Bécsben mindenesetre kíván
csian várják, hogy Wall mester 
hogyan fogja kivágni magát a 
bajból és mit fog válaszolni az 
osztrák szövetség levelére, mert 
persze az itteni vezérek nem hagy
ták szó nélkül Wall különös nyi
latkozatát.

A bécsi csapatok nagyszerű 
túraeredményei után az érdeklő
dés persze a Becs— Paris mérkő
zésre összpontosul, amely január 
21-én a Buffalo Stadionban 
kerül megrendezésre. A bécsi 
futball jó híre eredményezte nyil
ván, hogy az összes ülőhelyek már 
elkeltek erre a mérkőzésre. Páris- 
ból Brüsszelbe utazik a bécsi csa
pat, ahol a Vörös ördögök lesznek 
ellenfelei.

Páriában igen magasan meg
állapított garantált összeg mellett 
a bruttóbevétel 50 százaléka illeti 
meg a bécsieket, Brüsszel pedig 
dollárokban fizet a bécsieknek. 
Itt úgy számítják, hogy kb. 20—
22.000 sitting marad tisztén e két 
mérkőzésből. Az egész bevételt az 
új pálya-alap kapja, amiből a leg
rövidebb időn belül két legelső
rangú, kifogástalan gyeppel ellá
tott pályát akar építeni Becsben 
a szövetség. Elsőnek a már építés 
alatt álló BAC-pályát akarják tel-.

— Saját tudósítónktól —

jesen tető alá hozni a. párisi pénz
ből, másodiknak pedig az Admira 
kap ebből pályát. Az Admira 
ugyanis megkapta bérbe a _ má
sodosztályú Viktória XX I pályá
ját, amit 30.000 nézőre fog kiépí
teni. Minthogy a szövetség dön
tése szerint ezentúl minden válo
gatott mérkőzés jövedelmének egy 
része a pálya-alapra megy, a 
március 20-i osztrák-olasz mérkő
zés nyilván jelentős összeggel 
fogja gyarapítani ezt az alapot 
és ez az intézkedés egy csapásra 
megoldja a bécsi pályák problé
máját.

Ami a magyar-osztrák mérkő
zés terminusvitáját illeti, éppen 
most tudtam meg, hogy az oszt
rák szövetség válaszlevele az alap
elvek tekintetében már kész és 
csak a fogalmazás munkája van 
hátra. A levél barátságos hangú 
lesz és már bevezetőjében meg 
fogja állapítani, hogy a tavaly 
októberi mérkőzés ügye már a 
múlté, további nyilatkozat ezen a 
téren felesleges. Ezután hangsú
lyozni fogja a levél, hogy az oszt
rák szövetség teljesen tisztában 
van a két ország szövetségét

összekötő 30 éves tradicionális 
barátság súlyával és értékével. 
Ennek' ellenére kénytelen arra az 
álláspontra helyezkedni, kogy a 
jövőben csak egy osztrák-magyar 
mérkőzést hajlandó lejátszani. Ez 
egyelőre csak javaslat —  ezt is 
hangsúlyozza majd a levél —  és 
ennek a javaslatnak szóbeli meg 
tárgyalására tesz indítványt az 
osztrák szövetség. A két szövetség 
három-három vezetője venne részi 
ezen a megbeszélésen, az osztrá
kok azonban kérik, hogy leg
később február 15-ig legyen meg 
a döntés ebben az ügyben.

Az már most kétségtelen, hogy 
az április 17-i terminus nem felel 
meg, ezt az osztrák szövetség 
nem fogadhatja el. Az is köz
tudomású azonban, hogy a bajnok
ság és a kupaterminusok sorsoló 
sánál az április 21-i határnap t 
magyar-osztrák mérkőzés céljaira 
szabadat áll. Mármost hogy ez a 
mérkőzés valóságban létrejön-e, 
ebben az ügyben a „hat bölcsek 
tanácsa” fogja kimondani a döntő 
szót

Howorka Ottó.

Nagyon népszerű a somogyi 
Sínk körében a „maha
radzsa" meg a „lepra", 
ahogy a görög pénzt el- 
nevezték
Szilveszter Athénben és egyéb apróságok 
a kaposváriak útjáról

Túra leve lek Görögországból
I.

Athén, d ecember 81. 
Első ellenfelünk 

az Atromitos és 
Grudi csapatából 
alakított kombi
nált. A két csapat 
a görög első osztály 
tagja, kombinált- 
ja tehát jó játék

erőt képvisel.
Délelőtt hatalmas zápor mosta 

végig a várost, délutánra azonban 
kiderült az idő s a pálya, amelyen 
a Csikók is mérkőztek, elég jó 
állapotban várta az ellenfeleket. 
Köztünk nagyon jó volt a hangu
lat. Az autóbuszon Jakube min
denkire rá akarta sütni, hogy 
még nem látott tengert. Gyerekes 
kérdésekkel ostromoltuk tehát, 
míg rájött, hogy ugratjuk. Az 
egész gárda kacagott, mulatott 
az eseten s vidáman ugrált le az 
autóbuszról.

Asprojerakas bíró jelent meg a 
mérkőzés vezetésére, mert az ere
detileg felkért Nikolaides lemon
dott. A közönség soraiban meg
jelent Moldoványi magyar követ 
is a követség több tagjával hogy 
tanúja legyen a játéknak.

Zászlócsere és a szokásos üd
vözlés után a Somogy az utasítás
nak megfelelően hatalmas iramba, 
kezdett. Ennek az iramnak meg 
is volt a hatása, mert az ellenfél 
nem tudta ellensúlyozni és az

Kényelmesen egy perc alatt
borotválkozhat a Moriseon borotvakrémmel víz, szappan és ecset nél
kül. A  Morisson borotvakrém finomítja az arcbőrt, azért minél több
ször borotválkozik Morisson-krémmmel, annál puhább lesz az arca.

5:0-ás eredményt teljesen kiérde
melte a csapatunk. Az ellenié* 
alárendelt szerepre volt kárhoz 
tatva jó taktikánk következtében, 
bár bizonyos, hogy lanyhább iram 
mellett nagyon meg kellett volna 
küzdeni a győzelemért. Mert a 
játékosok —  mint általában a dé
liek —  gyorsak, munkabírók, ki
tartók, jól fejelnek. Technikailag 
és főleg taktikailag még nem 
eléggé iskolázottak.

A bíró, bár a váratlan csere 
miatt némi bizalmatlansággal fo
gadtuk, kitünően és pártatlanu 
vezette a mérkőzést. A holnapi, 
Apollón elleni mérkőzésünket a 
lázas Hodzsipoulos helyett szintén 
ő vezeti.

A mérkőzés után megjelent a 
csapat öltözőjében követünk, Mol
doványi dr. és igen melegen üd
vözölte a fiúkat a szép győzelem 
alkalmából, amellyel nagy meg. 
becsülést szereztek.

A rendezők voltak csak meg
lehetősen szomorúak. A délelőtti 
eső ugyanis elriasztotta a közön
ség nagyobb részét s így anyagi
lag nem sikerült a mérkőzés. Az a 
vigasza a két egyesület vezetősé
gének, hogy legalább szép zászlót 
kaptak tőlünk emlékbe.

Mikorra vacsorához ültünk, 
már a város képét egészen átvál
toztatta a szilveszteri hangulat. 
Az utcákon mindenütt lármázó, 
jókedvű, dudázó, durrogató, kere
pelő, trombitáló tömeg, amely 
boldog Önfeledtséggel várja a gö
rögök legnagyobb ünnepét, Újév 
napját. A város fölötti hegyeken 
ágyúk dörögnek, Pyreus kikötőjé
ben hajók szirénáznak...A szállóban együtt a Somogy 
tűracsapata, Künsztler és Rauch- 
maul, a két magyar tréner, az

utóbbinak a felesége, Bajai Jő» 
zsef építész, egy itt élő magyar. 
Lux, Vacsora után a győzelemről 
folyik a szó, majd átcsap a társal
gás más területre. Itt-ott kártya
parti is alakul, közben magyar 
nóta száll bele a görög éjszakába. 
Galambos 13 maharadzsát —- így 
hívja a drachmát —  és 80 leprát

ez meg a lepta —  veszt, mire 
abba is hagyja azonnal a játékot.

Éjfélkor, zongorakísérettel le
hajtott fejjel énekeljük el a. Him
nuszt, hogy szivünk megteljen 
hazavágyődással, a magyar föld 
iránti végtelen szeretettel. A fiák 
íamarosan pihenni térnek,  ̂mi, 
„civilek” pedig még elbeszélge
tünk. Odakint közben .hatalmas 
zápor kergette el az utcákról az 
embereket.

S mikor búcsúzunk, mindenki 
lelkemre köti, hogy az athéniek ne
vében a Nemzeti Sporton át kí
vánjak minden magyarnak nagyon 
boldog, szerencsés ős gazdasági 
válságtól mentes új esztendőt!

II.

Athén, január L 
A mai mérkőzésünkre, tegnapi 

sikerünk után, már 50ÖÖ főnyi 
közönség volt kiváncsi. Ellen
felünk Hesser Tibor csapata, az 
Apollón volt, amely a görög nem
zeti bajnokságban szerepel. Já
tékerejére jellemző, hogy a kará
csonykor itt járt Waoker csak 
l :l -e t  tudott vele szemben el
érni. A kifutó csapat üdvözli & 
közönséget, kölcsönös zászlócsere 
emeli a mérkőzés ünnepélyessé
gét s jól esik látnunk a tribünön 
lengő magyar zászlót, amely a 
görög nemzeti zászló szomszédsá
gában hirdeti a mérkőzés nemzet
közi voltát.

A mérkőzést ma is végignézte 
Moldoványi István, athéni köve
tünk, Kail követség! titkár társa
ságában s nagy volt az öröme, 
amikor csapatunk ismét kitett 
magáért.

Mert nyugodtan elmondhatom, 
hogy a siker teljes volt. A csapat 
nagy lendülettel kezdett s bár az 
első gólt az ellenfél egyenlítette, 
hamarosan megszereztük azt az 
áőnyt, amire szükségünk volt, 
hogy nyugodtan és fölényesen 
nyerjük meg a mérkőzést, 3:l-es 
félidő után pazar játékba kez
dett a Somogy, valósággal isko
lázott s közben az eredményt 
5:1-ig vitte.

A közönség, a szövetségi veze
tők és a már itt tartózkodó török 
válogatott tagjai egyértelműen is
merték el a Somogy kitűnő játé
kát s lelkesen ünnepelték a csa
patot. De el kell ismernünk azt 
is, hogy a magyar tréner munká
jának nyoma meglátszik az Apol
lón csapatán, amely szép és kul
turált játékot játszik.

Moldoványi István követünk 
holnapra meghívott bennünket s 
igy előreláthatóan kellemesen te
lik el a délelőttünk. Délután pe
dig Faleronban játszunk, ahol az 
Ethnikos csapata lesz ellen
felünk. A mérkőzéssel be Is feje
ződik egyelőre athéni szereplé
sünk, mert utána a Peloponesos- 
ban túrázunk majd tovább, hogy 
az ott eltöltött napok után jöjjünk 
ismét vissza a fővárosba.

III.

Athén, január 2.
Az Ethnikos Pyreusnak, Athén 

kikötővárosának híres csapata, 
mely a görög első ligában igen 
szépen szerepel. Egyik, legbeszé
desebb jele játékerejének, hogy 
éppen nemrégiben győzte le a gö
rög bajnok Olympiakost. Csapa
tunknak igen nagy tekintélyt 
szerzett ugyan a két, nagyszerű 
győzelem, a szövetség embereinek 
mégis az volt a felfogása, hogy 
csak igen nagy küzdelem után is 
legfeljebb minimális győzelmet 
arathatunk az Ethnikos ellen. 
Már ez a megállapítás is óriási 
haladást jelent a néhány nap 
előtti felfogással szemben. A gö
rögök ugyanis azt hangoztatták, 
hogy csapataik nagy mértékben 
fejlődtek az utóbbi időkben s 
velük szemben legfeljebb a leg
jobb magyar csapatok érhetnének 
el sikert Ennek a tételnek alapja 
az a néhány gyengébb szereplés, 
amit az elmúlt években ittjárfc 
csapatainktól láttak.

Hja, a. vendéglátók előtt, akik 
a túrázó csapat költségeit viselik, 
könnyű elveszteni a hírnevet, 
megbecsülést!



Vasárnap, 1932 január 30. s s s »
Ennek a. körülménynek tudhat

juk be, hogy a múlt évben egyál
talán nem túrázhatott magyar 
csapat Görögországban s a Wa- 
eker mellett most is nagyon ne
hezen sikerült a Somogy útját 
biztosítani Ezek a körülmények 
mind hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a Somogy teljes lelkiismeretes
séggel és minden tudásával küzd 
ezeken, a mérkőzéseken, . mert el 
akarja oszlatni a magyar futball
ra! táplált kellemetlen véle
ményt. S úgy látom, a mai mér
kőzéssel sikerült célunkat nagy
részt elérni. A Somogyiéi most 
már azt mondják, hogy még a 
Csikók csapatánál is jobb benyo
mást keltett s a három győzelem, 
meg á 17:l-es gólarány pedig 
teljes mértékben helyreállította a 
magyar futball tekintélyét a ké
telkedők és bizalmatlanok szemé
ben.

—  Popopo! —  hangzik lépten, 
nyomon eredményeink megbeszé
lésénél s ez jelzi a görögök leg
nagyobb elismerését és csodálko
zását.

De csodálkozott a pyreusi kö
zönség is. amikor csapata gyors 
egymásutánban kapta a gólokat. 
Az Ethnikos kezdte a szokásos üd
vözlés, zászló csere után a mérkő
zést s viharos támadásait a szél is 
segítette. Közben azonban sűrű 
cseppekben megeredt az eső. hir
telen záporozó erejűvé változott, 
sőt jég keveredett az esőcseppek 
közé. A. közönség újságpapírt rak 
a fejére, a mieinket, meg mintha 
felvillanyozná az eső és jég. Sorjá
ban, percenként esnek ugyanis s 
góljaink s a hetedik perctől a tize. 
díkig 4:0-ra vezetünk.

Ezzel a mérkőzés sorsa el l* 
dőlt. Mindössze az történt még ez
után, hogy további három góllal,

SCHMOLL
SÍ-VIASZ

M egállta helyét Buda útjának legne
hezebb és legjelentősebb küzdelm ében

Budai »11«—Club Francaise, Red 
Star Olympique komb. 4:4 (2:2)

A budaiak első gólját Kiss, a másodikat Czumpf, 
a harmadikat és negyediket Polgár lőtte

Szerdán még az olaszországi 
Vigevanóban játszott a Budai „11" 
gárdája s tegnap már Parisban volt, 
hogy ott megvívja útjának leg'itehe- 
zebb e egyben legjelentősebb mérkőz
ését. Az eredeti program szerint a bu

daiaknak a Club Francaisenek, Páris 
bajnokának csapatával kellett volna 
megütközniük. Mint alábbi távira
tunkból kiderül, a budai gárda na
gyobb ellenféllel, a Club Francaise 
és a Bed Star Olyrnpique kombinált 
csapatával találta szemben magát, 
Ez a csapat pedig körülbelül Páris 
legjobb tizenegyét reprezentálta, hi
szen a Club Francaise jelenleg a 
második, a. Red Star pedig a har
madik helyen fekszik, de mindkettő 
többízben hódította már el Páris 
bajnokságát. S ezzel a nagyerejű 
ellenféllel szemben is a budai gárda 
derekasan megállotta helyét. Á ki
vívott 4:4-es döntetlennel hosszú dí
juknak kimagaslóan legjobb ered
ményét érték el a budaiak s sokáig 
méltán büszkélkedhetnek majd vele 

A mérkőzésről alábbi távirati tu
dósításunk számol be:

Páris, január 9
Ma délután as 

eredeti megállapodás■ 
tői eltéröleg nem a 
Club Francaise ellen, 
hanem a Red Star 
Olimpique és a Club 
Francaise kombinált 
csapatával mérkőz
tünk. A /tűzdelem 4:4 
arányban döntetlenül 

Félidőben is egyenlően

minden előzetes jóslat ellenére is, 
hatalmas győzelmet arattunk félel
metes ellenfelünk felett. Athénben 
nem akarták elhinni as eredményt. 
Azt mondják, hogy az Ethnikos 
igy még sohasem kapott ki. S ; 
mi csapatunk tökéletesen rászól 
gált a nagy győzelemre. Nagysze
rűen j átszőtt. Sem az utazásnak, 
sem az előbbi mérkőzéseknek 
hatását, nem lehetett látni rajta.

A  három győztes mérkőzés után 
két megfigyelésemről is be kell 
számolnom. Az egyik az, hogy « 
görög csapatok közül, azok, ame
lyek magyar tréner keze alatt vám 
nak, nagy fejlődésen mentek át, 
Eesser csapata, az Apollón, való
ban iskolázott futballt játszik, 
amit nem láthattunk az Ethnikos- 
tól, melyet a pardubitzi Kopsiva 
képez ki.

A  másik megfigyelés pedig az. 
hogy Asprojerakas személyében 
kitűnő, korrekt és hozzáértő játék
vezetőt ismertünk me,g. Min-d a 
három mérkőzésünket ő vezette és 
kritikámét így összegezhetném: 
példátlanul kiváló futballbíró! Az 
Apollón elleni mérkőzésen két gólt 
bem adott meg a javunkra passzív 
ofszájd miatt, de később meggyő
ződtünk, hogy ez nem tévedés 
volt részéről, hanem tudatos csele
kedet, mert az ilyen helyzeteket 
húndig és mindenkinél ofszájának 
bunősí tette. Játékvezetése első
rangú, állandóan kíséri, a labdát, 
minden nyílt és alattomos szabály
talanságot meglát, mindent helye
sen lát meg, jól bírál el. Teljes 
felelősséggel merem a görög föl
dön túrázó csapatoknak éppen úgy 
«fánlani, mint a szövetségnek—  
Megérdemelné, hogy valamiféle 
válogatott mérkőzésen szerephez 
ita s s á k . A Wackertől komoly pa
naszokat hallottunk a bírákra. Ne
künk Asprojerakas mellett csak 
dicséretre van okunk!

Holnap érdekes programunk 
ván, mert megnézzük a török— gö- 
rög válogatott mérkőzést. Hétfőn 
jgyü n k  át hajóval Pyrgosba, 
ahol túránk további mérkőzései
következnek.

Szöllőssy Ferenc.

Hyperol szájvíztabletta idea 
lls száj. és torokfertStlenítő.

A BT országos közgyűlését feb- 
*H?-r 7-én tartla .Jökai-téri helyisé- 
geben •— £gy határozott tegnap 

tanácsa,

—  Távirati jelentés. —
máit szebben játszik, a kapu, előtt a 

csatáraink mindig veszélyesek. 
Védelmünk pedig energikusan veri 
viasza a párisi akciókat.

A 40. percben megint mi táma
dunk, a kombinált kapuja előtt nagy 
kavarodás keletkezik, a labda jobbra- 
balra pattog, végül is Polgár lyukat 
talál s a labda a hálóba vágódik.

4:4 . f -
örömünk kimondhatatlan- .Most, már

csak az eredményre vigyázunk, si
kerrel.

A mérkőzés nagyszerű, derült idő
ben zajlott, a pálya is, bíró is jó 
volt.

Holnap, vasárnap délután Rennes 
ben a Stade Rennes ellen játszuk 
ütünk utolsó mérkőzését s utána in
dulunk haza. Kedden este érkezünk 
Budapestre.

Faragó Lajos.

Anglia  meglepetése: 
kupaforduló betörés

Ikülné
Elvérzett a kupa védője, West 
Bromwich Albion, a bajnokság 
éllovasa, Everton, meg az ama
tőrök utolsó képviselője, a Co- 
rinthians

végződött.
álltunk, akkor ‘4:2 volt a gólarány,

A mérkőzésre így állott fel csapat
lünk:

Lantos ■— Szemere, Moharos —  
Kárpáti II., Kárpáti 1., Schuszter 
Czumpf, Kiss, Polgár, Lyka, Tárnok,

A párísiak nagy kedvvel kezdik 
játékot, a mi játékosaink pedia 
eleinte elég mereven mozognak. E l
lenfelünk a 7. percben vezetéshez is 
jut. A gólt centerük rágja — védel
münk súlyos hibájából.

0:1.
Most már mi is feljövünk, csapar 

tünk minden tagja hallatlan lelke
sedéssel fekszik bele a harcba s ennek 
az eredménye a 22. percben egy pom
pás gyors lefutás, melyet végül is 
Kiss góllal fejes be. A gól védhetet- 
len volt,

1:1.
Nem engedünk az iramból, ellem- 

felünk hiába csillogtatja nagy tech
nikai felkészültségét, a. mi támadá
saink mindig veszélyesebbek. A ül. 
percben jobboldalunk vezet formás 
támadást, a behúzódó Czumpf végül 
lő s a labda csak a hálóban akad 
meg.

Vezetünk! 2:1 .
örömünk nem tart soká. A 39, 

percben a franciák nagyszerű össz- 
játékkal közelitik meg kapunkat, ná
luk is a szélső, a- baíszélsö lő s a lö
vést Lantos nem foghatja

2:2.
Félidő.
Szünet után változtatunk as össze

állításon, Kiss hátra megy a fedezet- 
sor jobboldalára s Kárpáti II. less a 
jobbösssekötő.

A második félidő rosszul kezdődik. 
Csapatunkon egyre jobban kezd ki
ütközni a sok utazás fáradalma, 
hiába a szív, hiába az akarás, as 
ellenfél uralja a pályát. Gólt azon
ban csak védelmünk hibájából tud 
elérni, nem is egyet, hane-tn kettőt. 
Mindkettőt középcsatáruk _ vágta be, 
az elsőt a 11,, a másodikat a 18. 
percben.

A  helyzet kezd tragikussá 
válni, ellenfelünk vezet 

4:2-re.
Most jön azonban a Budai „11“ 

magyaros hajrája, A fiúk mintha 
szárnyakat kaptak volna, úgy har
colnak. S az eredmény nem is várat 
sokáig mayára. A 28. percben tar
tunk, mikor a fedezetsortól előre- 
keríti a labda, középen pár mesteri 
húzás, Polgár máris 15 s megvan a 
harmadik gólunk.

4:3 .
Már csak egy gól a párisink előnye

A csapat továbbra sem enged a 
hajrából s bár a mezőny bén a kombi-

—• Távirati jelentésünk —

London, január 9.
Az Angol Kupa első

komoly fordulója, 
amelybe már az I. és 
II. liga csapatai is 
bekapcsolódnak, min
den évben meg szok
ta hozni a maga meg
lepetéseit. Ebben az 
évben szinte csak egy 

volt: az, hogy nem akadt 
meglepetés az eredményekvérbeli, .. . ___  ____

között. Majdnem az egész vonalon a 
magasabb osztályú csapatok győztek, 
alig egy-két találkozáson sikerült az 
egy fokkal alacsonyabb osztályú csa
patnak kivernie magasabbrangú el
lenfelét a további küzdelemből.

Ha mégis lehet meglepetésről be
szélni, akkor az eredmények tömegé
ből a III. osztályú Queens Park Ran
géra győzelme válik ki. A Hl. osz
tály déli csoportjának ez a kilence

dik helyezettje — mindenesetre a sa
ját pályáján — legyőzte a III. ősz 
tályú bajnokság élén haladó Leeds 
United-et. Váratlan eredménynek szá
mít a szintén III. osztályú Tramnere 
Rovers döntetlenje az I. osztályú 
Chelsea ellen.

Egyébként az egész vonalon a fa
voritok győztek, feltűnő mégis 
sok döntetlen eredmény. Nem keve
sebb, mint tizenegy találkozás vár 
megismétlésre, köztük kettő olyan, 
amelyben I. osztályúak ütköztek egy
másra.

Tragikusan hat a kupavédő West 
Bromwich Albion kieste. Saját pályá
ján kellett egyetlen góllal meghajol
nia az Aston Villa előtt. Ugyanilyen 
gólaránnyal volt kénytelen búcsút 
vermi a kupa küzdelmeitől az I. osz
tály élén szenzációsan szereplő Ever
ton is, amely szintén saját pályáján 
játszott és kapott ki a Liverpoo-l-tól

A tavalyi bajnok Arsenal-nak 
könnyű dolga volt a iigánkivüll 
Darweri ellen, amelyet nagy gomra- 
nyú vereséggel küldött haza.—

Az amatőr futball egyetlen repre
zentánsa, a Corintbiánok együttese, 
igen szépen tartotta magát, csak egy 
gólkülönbség vereséget szenvedett az 
I. osztályú, Sheffield United-tőL 

Részletes eredmények:
Angol Kupa (harmadik forduló) 

Leicester City (1)—Grook Town
7:0. '

Preston North End (II)— Bolton 
Wanderers (I) 0:0. m-

West Bromwich Albion (I)— 
Aston Villa (I) 1:2.

Brentford (III)—Bath City 2:0. 
Bury (II)—Swansea Town (II) 

2:1.
Sheffield United (I)—Corintíuans 

(amatőr) 2:1. .
Middlesbrough (I)—Portsmouth

(I) 1:1.
Notts County (II)—Bristol City

(II) 2:2.
Brighton and Hove Albion (H l)— 

Port Vale (II) 1:2.
Sunderland (I)— Southampton

(II) 0:0,
Barnsley (II)—Southport (III)

Tottenham Hotspur (II)—Shef
field Wednesday (I) 2:2.

Plymouth Argyle (II)—-Man
chester United (II) 4:1. 

fírimsby Town (I)— E-xeter City
(III) 4:1.

Chesterfield (II)—Nottingham 
Forest (II) 5:2.

Halifax Town (III)—Bourm- 
mouth. (III) 1:3.

Arzenál (I)— Darwen 11:1. 
Bradford (II)—Cardiff City 

(III) 2:0.
Luton Town (III)— Wolverhamp* 

tón Wanderers (II) 1:2.,
Oldham AtMetic (II).—Hudders- 

field Town (I) 1:1.
Blackpool (I)—Newcastje United 

(I) 1:1.
Darlington (III)—Northampton 

Town (III) 1:1.
Charlton Athletic (II)—West 

Ham United (I) 1:2.
Burton Town—Blackbwm Rovers

(I) 0:4.
Queens Park Rangers (III)— 

Leeds United (II) 3:1.
Birmingham (I )—Bradford City

(II) 1:0.
Stoke City (II)—Hull City (III) 

3:0. • ,
Tranmere Rovers (III)—Chelsea 

(I) 2:2.
(II)—Derby County (I)Bumley 

0:4.
Watford 

1:1.
Millwall 

(I) 2:3. 
Everton (I)

(III)—Fulham (III)

(II)— Manchester City

■Liverpool (I) 1:2.

Skót liga
Airdrieonians—Clyde 3:0, Ayr 

United—Leith Athletic 6:1, Celtie— 
Aberdeen 2:0, Coívdenbeüth-—FalWrk 
2:1, Dundee— Hamilton Aeademicals 
0:3, Hearts—Mortoh 0:0, Motherwell 
—Kilrrsarnock 4:0, Partick Thistk—  
Dundee United 3:0, St. Mirren— 
Rangers 0:2, Third Lanark—
Queens Park 2:1,

Ünnepi hangulattal, éremhullással indult, majd

hatalmas szó viharba csapott át
azM LSz

r tegnapesti tanácsülése 
Eles szavak a m agyar—olasz

jelentése kapcsán
Kemény támadások és izgatott hangulat

felvetődtek futballsportunk 
összes hibái -  problémái
Késő éjjel félbe kellett szakítani az i

mai.

Kissé nehezen vált határozatké
pessé tegnap este az MLSz tanács
ülése. Hét óra előtt néhány perc
cel (hat óra helyett) azonban 
megkezdhették.

Az elnöklő Tibor társelnök na
pirend előtt mélyen szántó szavak 
keretében adja át Mottl Jánosnak, 
a III, ksr. FC elnökének

a Magyar Kupa II  darab ki
csinyített mását

—  Saját tudósítónktól —

és IX darab aranyérmet, majd a 
helyezettek díjait.

A  bejelentések során Tibor 
társelnök tudatja a tanáccsal, 
hogy

Zsamóczay múltkori vádjai 
nem állnak helyt, mert az 
elnökség megvizsgálta a 

Csikó-túrák elszámolásait
s azokat rendben találta. Zsaraő- 
czay kijelenti, hogy nem is any-

nyira az elszámolásokat kifogá
solta, hanem azt, hogy egyes ösz- 
szegek nem oda folytak be, ahová 
kellett volna. (Szövetségen kívül 
állókhoz). A vizsgálat eredmé
nyét mindenesetre köszöni, azzal, 
hogy nem akart szövetségi embe
reket megbántani.

Egy sereg éles felszólalás mér* 
már elmérgesíti a helyzetet, mi
kor Tibor társelnök hirtelen a* 
új pontra tér át, hogy a vitának
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véget vessen,
ez a pont azonban újabb 
szenvedélyes összecsapást 

eredményez.
H o l a  la b ű a  ?

C X X X :tl s& úm u h é p r e f lv é n y ü n h  m eg f& g íése

Im im

Mariássy dr. teszi meg jelenté
sét a szerencsétlen m a g y a r- 
olasz mérkőzésről. A  jelentés 
több érdekes tennivalót sorol fel. 
Rendkívül heves támadásokat in
téznek a kapitány ellen a hozzá
szólók, főleg Zsarnóczay.

Támadják a kiküldött alelnököt 
is, míg Barna Sándor Zsarnóczay 
és a budapesti amatőr alszövet- 
ség felé dörgi, hogy nem ott kell 
a hibát keresni, hogy Kalmárt 
játszani kellett-e s Tolditól el 
kellett-e tekinteni, hanem ott, 
hogy

az amatőrök elfűrészelik a 
vegyesbajnokság tervét,

A  további felszólalások során 
Buday tanácstag az izomzatról tart 
előadást, míg Lémárt Ernő

a KÍSOK-kérdésben látja a
hiba magvát.

: Más felszólalások után Fodor dr. 
tereli helyes irányba a tárgyalás 
fonalát. Kéri Zsarnóczayt, hogy 
kritikájával ne vegye el sokaknak 
a kedvét. Tibor társelnök mutat rá 
arra, hogy

Győztest Thierjung Gábor Kunszentmártoni, Batthyányi-utca 74.

Mariássynak a vereséggel
kapcsolatos érvei nem komo

lyak.
Mariássy szólal fel, majd újra 

Zsarnóczay következik.
Csaknem egy óráig beszél,

közben mindenkinek válaszol, 
helyenkint keményen, helyenkint 
tréfás megjegyzésekkel fűszerezve. 
Végül visszautasít minden vádat, 
amely azt célozza, hogy a futball- 
sport mai hibáinak a BLASz az 
okozója.

A  kemény vitáknak csak az 
előrehaladott idő tudott véget vet
ni. A, jelentést elfogadják, a válo
gatott csapatnak és Mariássynak 
köszönetét szavaznak.

Az ülésen egyébként csak a fenti 
három pontot (bejelentések, díjak 
.kiosztása, kapitányi jelentés az 
olasz— magyarról) tudtak letár
gyalni a nem, várt nagy szóviharok, 
viták és élesszavú hozzászólások 
miatt. Az éjféli órákban félbeszakí
tották az ülést. A miskolci pálya 
betiltása, az országos válogató
bizottsági tagok megválasztása és 
más érdekes müsorpontok csak 
legközelebb kerülnek majd sorra.

A bécsi Austria a brötzingeni 
Germania ellen szombaton 3:2 (2:1) 
arányban győzött.

Kispestnek a franci a-olasz túráról 
diadalmasan hazatért csapatát André 
£Ium, az egyik francia illatszergyár 
budapesti vezérigazgatója látta ven
dégül vacsorán, ahol a kispesti tábor 
nagy szeretettel ünnepelte a csapat 
nagylelkű mecénását,

Kék csillag
—  Mondd, miért nincs Kék 

csillag?
—  Azt hiszem, Fodor dr. udva

rol valakinek!
—  Na és?
—  Lehozta az illetőnek az égről 

a csillagot.

Eró'södik a TSC. Három most 
visszaamatőrizált játékos: Skalitzer 
(volt Kispest), Stimacz (volt Teréz
város) és Drobina (volt Terézváros)

. a bajnokjelölt TSC-be lépett.
A volt MILL-bírák pénteken este 

7 órakor fontos ügyben értekezletet 
tartanak a Szövetségi Házban levő 
helyiségükben.

Nincs felszerelése az UFC-nefc és
így bizonytalan, hogy a csapat e’.in- 
dulhat-e a bajnokságban tavasszal. 

.Nem lehet már tovább rongyokban 
játszani — panaszkodott az ÜFC in
tézője.

Óvnak a MOVE-egyesületek, A
MOVE LL-be csütörtök este három 

• óvás futott be: a KPSE megóvta a 
Remetei SC ellen 2:1 arányban elve
szített mérkőzését. Azt állítja, hogy 
Spáník jogosulatlanul szerepelt elle
ne. —: A  Sashegyi FC megóvta az I. 
kér. SC elleni 2:0 arányban elveszí
tett meccsét. Szerinte Wagner játéka 
nem volt jogosult. — Az Újpesti 
Jobarátok óvtak, mivel a Kp. VI, 
kér. PSK-tól 4:3-ra kikaptak. Az 
óvás alapját nem árulják el. Majd a 
tárgyalás folyamán adják elő hizo- 
nyftékáikat.

Vívófelszerelések leg
jobban ós lego csobban
ofacher Rezső és  Társa cégnél,
Budapest, IV., Váei-utca 28. Tel. A. 891-47 
és v\, Podmanicz y-utca 45. Tel.: A. 297-04 
szerezhetők be. Arjc yzék inmei és MfBiea.te.

A megfejtők nagyobb része azon 
az állásponton van, hogy a labda, 
amely Avar felé tart, nem is lehet 
másé, mint a kitűnő újpesti csa
táré. Ennek a bizalomnak komoly 
alapja van, hiszen a válogatott 
csatár, különösen magas labdák
nál, nem szokott teret engedni 
másnak a fejelésnél.

A  másik felfogás az. hogy a 
fényképész olyan pillanatot kapott 
el, amelyben a labda már vagy túl 
van az érte harcoló csoporton, 
vagy egészen váratlan irányba 
pattant el.

Egyik felfogás sem bizonyult 
helyesnek. Sőt téves Simon László 
fejtegetése is, aki a következő
képpen vázolja az esetet:

„A  labda valóban az egyik-

szárnytól került be Avarhoz, aki 
azt nem is engedi el, hanem Vörös
höz továbbítja, aki tiszta helyzet
ben van. Ezt a, feltevést bizonyít
ja, hogy Vörös feszülten figyel, 
várja a labdát, sőt a lábát is rúgás
ra, em eli”

Nos, ez a felfogás sem bizonyult 
helyesnek. A labdát ugyanis az 
érte ugró Avar elől Bán fejelte el. 
A hali ebben az esetben pontosan 
követte a halfok legfőbb feladatát, 
amely szerint lehetőleg meg kell 
akadályozniok, hogy az ellenfél ál
tal továbbított, labda rendeltetési 
helyére juthasson. Különösen 
akkor, amikor az a kapu közelében, 
éppen a legveszélyesebb csatár fe
jére igyekszik. A. half fejében 
akadt meg a labda s a fényképész 
csaknem pontosan azt a pillanatot

kapta el, amikor a fej és a labda 
találkozott.

Nem sok hetyes megfejtés akadt 
ezen a héten s a kitűzött díjakat, 
a tökéletes berajzolás alapján a 
következő megfejtők nyerték:

1. díj: Egy pár korcsolya: Thier- 
jung Gábor Kunszentmárton, 
Batthyányi-utca 74.

2. díj: Morísson-csomag: Kiss
F. Antal Budapest, Thököly-űt 84.

3. díj: A  Nemzeti Sport egyhavi 
előfizetése: Kraft Ilonka Nagy- 
szebeni-út 2057.

4— 6. díj: A Nemzeti Sport- 
könytár egy-egy könyve: Nedbál 
Rezső IX, yiola-utca 29, f. 1, Tur
csik István I, Csóka-utca 5, f. 7, 
Totoia Frigyes Nagykanizsa, 
Vörösmarty-utca 59.

Az idei téli túramér
kőzések ed d ig i ered

ményei
December 13.;

Athén; Csikók—Görögország 4:2
(2:1).

Firenze: Bocskai—Fiorentina 5:2
Í2:0).

December 17.;
Belgrád: Jugoslavia—Ferencváros

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

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

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

December 29.;
Qulmper; Kispest—Lorient kerületi 

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

3:1 (2:0).
Zágráb; Gradjanski—Hungária 5:2 

(3:0).
Belgrád: Profi válog,—Belgrád 3:2

(3:1).
December 25.:

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

Saarbrücken: Ferencváros—Saar-
brücken FV 05. 6:1 (3:0).

Becs: Hakoah—Nemzeti 4:2 (3:1).
Madrid: Madrid válog.—Hungária

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

(3:0)
December 26.:

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

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

Amsterdam: Fecskék—Csikók 3:3 
(2:0).

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

(0:0).
Locarno: Szeged FC—Locarno FO

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

(4:1).
December 39.:

Hága: Csikók—Fecskék 3:2 (3:0).
Nápoly: Budai „11“—Vomero 4:1

(2:0).
December 31.:

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

■Tanuár L:
Köln: Magyar profi vál.-Köln 3:2 

(0:2).
EssHngen: Ferencváros—Sport

freunde Esslingen 8:3 (4:1).

München: Hungária—Wacker 5:3
(3:2).

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

Locarno: Szeged FC—FC Locarno
3:3 (1:0).

Athén: Somogy—Apollón 5:1 (3:1).
Touionse: Budai „11“—Clüb De

portivo Espagnoi (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:
Halle: Közéonémetország! vál.— 

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

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

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

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

(0:0).
Január 6.:

Stuttgart: Dé’németország—Profi
válogatott 5:0 (3:0).

Bergamo: Kispest—Atalanta 3:1
(1:0).

Fnlda: Ferencváros—Borrussia FC
04. 5:2 (5:0).

Vigevano: AS Vigevanesi—Budai 
„11” 1:0 (0:0).

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

Pyrgos: Somogy—Heracles 3:1
(1:0).

Január 8:
Pyrgos: Somogy—Heraeles 5:0

(4:0).
Január 9:

Paris: :Budai „11”—Red Star Club 
Francaise 4:4 (2:2).

Nantes: III. kér. FC és Sabaria
komb.—FC Nantes 6:1 (2:0).

összesítés
Veretlenek:

Kispest 6 6 ~  — 25: 6
Somogy 5 5 — — 25: 2
III. K.-Sab, k. 1 1 — — 6: 1
Bocskai 1 2. mmmm —— 6: 2
Újpest 1 — 1 — 4: 4

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

7 5 1 1  21:18 
7 4 1 2 27:15 
7 5 — 2 21:11
4 1 1 2  11:15
5 2 — 8 11:16

Siker nélkül:
Nemzeti ______ 3 ------- 3 3:14

Összesen: 47 30 4 JjJ 159:104

Utimérkőzések, 
amelyek soron 
következnek

Január 10.:
Mannheim: Profiválogatott—Mann

heim vál.
Cassel; Ferencváros—Oasseler SC

03.
Berlin: Újpest—BSV „92” és Ten- 

nis Borussia kombinált.
Rennes: Budai „11“—Stade Ben-

nais.
Vicenza: Szeged FC—US Vicenza.
Mitilene: Somogy—Mitilene.
Lorient: III. kér. és Sabaria komb. 

—SC Lorient,

(Január 10 és 17 között Francia- 
országban játszik a III. kér.— 
Sabaria kombinált).

-»

Január 17.:

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

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

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

—FC Nimes.
Január 24.:

Marseille: III. kér. és Sabaria
komb.—Olympique.

Január 26:
Nice: III. kér. és Sabaria komb. 

—OGC.
Február 7.:

Kairó: Magyar profi vál.—Kairó.

Február 9, 12, 14.:
Magyar profivá!. Egyiptomban.

Február 19.:
Kairó: Magyarország vál.—Egyip

tom vál. Bíró: Barlassina (Olaszor
szág).

Jaj
—  Mondd, mit csinálnak most 

a Csikó-bírók?
—  Fújnak mérgükben. . .

A T L É T I K A
ti

O laszországban eázik  
os angol atlétákat

-  Saját tudósítónktól —

Az olasz atlétikai szövetség át
iratot kapott az angol atlétikai sző* 
vétségtől. Utóbbi nevében a főtitkár. 
D. G. A. Loire, a kétszeres olimpiai 
bajnok bejelenti szövetségének azt a 
tervét, hogy az olimpiára készülő an
gol válogatott keret edzését Olasz
országban kezdi meg a kora tavaszi 
hónapokban, minthogy akkor Angliá
ban az időjárás még nem alkalmas 
a nyugodt gyakorlatozásra. Az olasz 
szövetség nagy örömmel ve' •: tudó* 
másul az angolok jövetelét z tőle tel- 
betőleg igyekezik kedvében) járni a 
vendégeknek. Pályát bocsit rendel
kezésükre (Rómában vagy) Nápoly
ban, később Bolognában) "és vasúti 
kedvezményeket nyújt.

Ugyancsak elhatározta^ .iiogy a ha
zai időjárás nem kedvező, volta miatt 
szintén Itáliában kezdi meg tavaszi 
tréningjeit a lengyel bajnok Petíció- 
urits is.

Az atlétikai szövetség megállapí
totta az 1932. évi szövetségi ver* 
senynapokat. Eszerint a mezei baj
nokság március 20-án lesz, az orszá
gos bajnokság június 29-én és július
3-án. Az egyesületi terminusegyezte- 
tés kedden, 12-én lesz. Az után kö
zöljük a teljes versenytervezetet.

Japánnak is iiagy nehézségei van
nak az olimpiával. Az állam ott sem 
akar költeni reá, főleg a japán-kínai 
háború óriási költségei miatt. Most 
társadalmi úton, gyűjtés útján igye
keznek előteremteni a költségeket, A  
képviselet mindenesetre sokkal mér
sékeltebb lesz, mint" eredetileg ter
vezték.

Barsi lesz az egyetlen európai ver
senyző az idei amerikai fedettpálya- 
versenyeken, de . meghívták Los An
geles összes kiválóságait. Newyqrkl 
tudósítónk írja, hogy az amerikai 
szövetség az idén Barsin kívül egyet
len európai atlétát sem hívott meg, 
helyettük azonban meghívta Los 
Angeles legjobb atlétáit. Ez azt je
lenti, hogy Borsinak éppen elég ne
héz feladata most még nehezebbé 
válik, bár a fedettpályák megszoká
sában Los Angeles atlétái népi lesz
nek előnyben vele szemben. Az ame
rikai magyarság feszült érdeklődés
sel és nagy reményekkel várja Bar
át és első versenyén bizonyosan ott 
lesz pár ezer magyar is.

i T E N I S Z !
Csak 20 : ország Davis Cup-neveze- 

sere lehet számítani. Február 3-án 
lesz az idei DC mérkőzések sorsolá
sa. A legnagyobb teniszdíj nevezési 
zárlata pedig január 31. Az idén 
nem számítanak olyan sikerre a ne
vezési zárlatnál, mint az utóbbi évek
ben volt, amikor mindig 30 körül 
mozgott a jelentkezők száma A ne
héz gazdasági viszonyok sok ország 
részvétele elé súlyos akadályt emel
nek. úgyhogy 20-nál több résztvevőre 
az idén aligha lehetünk elkészülve.

Az angolok nem mennék a Ri
viérára. Az európai, sőt amerikai 
tenisz előévadját hosszú idő óta a 
Riviéra versenyei jelentik. Az idén 
azonban a Riviéra is csendesebb lesz. 
Mint értesülünk, az angol tenisz szö
vetség az idén nem enged angol já
tékost a francia tengerpart; verse
nyeire. Valószínű, hogy az angolók 
példáját — ugyancsak kényszerű
ségből — mi is követni fogjuk.

EGYESÜLETI HÍREK
60 éves az OTE. A derék óbudai 

egyesület január 20-án este 7 óra
kor tartja 60-ik évi rendes közgyű
lését a III. kerületi elöljáróság ta
nácstermében.

Az SzNSE január 24-én tartja 
tisztújító közgyűlését.

A Csabai AK XX. év} rendes köz
gyűlését január 17*én tártja Békés
csabán a Városháza nagy közgyűlési 
termében.

Mokelecz. BBTE címe, sajnos, 
már nem aktuális. Lapját késve vet
tük kézhea

N. Endre, Budapest. Prágában ál
landó munkatársunk van s így szí
ves szolgálataira nem reflektálha
tunk.

Lozsi József, Érd. Weissmüller az 
1924-es, párisj olimp'a után volt Bu
dapesten. A  régi Császárfürdőben 
úszott.
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A  g y o r s  c s e l e k v é s b ő l  

p é l d á t  a d t a k

a  m ű k o r c s o l y á z ó k  z
v a lu t á  lu k  h ix to s ito ttn a k  tok in th e tő , hm ló ju k  
a Buoho&s o i York január 2U én délután S  
é s 5  éra  között indul Hahtaxha, a Ganatíis n 
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Igyre erősödő esőben futották
a műkorcsolyázó

iskola-!
melyek során
kimondott előnyre 
senki sem tett szert

’A pénteki Nemzeti Sportban 
még a legsötétebb kétségbeesés 
Slangján nyilatkozott a korcso- 
lyázószövetség elnöke:

—  A magyar párok kiküldetést> 
kilátástalan!

S ezóta a nyilatkozat óta csak
4.8 óra telt el, de ez a 48 óra elég 
volt alihoz, hogy a helyzet gyöke
resen megváltozzam 

Vegyük, sorjába ennek a 48 órá
nak történetét.

*
A BKE tegnapelőtt este éppen 

olyan sötétnek látta a helyzetet, 
mint ahogy a magyar sportvezé
rek mindegyike. Talán'- még söté
tebben, hiszen a cselekvésre úgy
szólván semmi ideje sem maradt. 
De azért mégis belevágott a nagy 
fába!

Az első teendő a deviza-kérdés 
megoldása volt. Itt a megoldást a 
magyar politikai és sportélet 
egyik kiválósága szolgáltatta. Le
gális külföldi valutáját a korcso
lyázók részére felajánlotta. (Erre 
vonatkozóan Minich dr., a BKE  
elnöke az olimpiai szakbizottság 
ülésén már kijelentéseket is tett. 
azóta, pedig a helyzet úgyszólván 
teljesen kialakult, úgyhogy a kor
csolyázók szükséges külföldi valu
tája biztosítottnak tekinthető. 
Szérk.) ’■

A valuta-kérdés megoldása te
hát mint elsőrendű fontosságú 
kérdés nyert elintézést.

Valuta volt, de —  fedezet nem! 
A. koresolyázóegylet —  tekin

tettel súlyos anyagi helyzetére —  
kísérletet tett arravonatkozőan, 
hogy a szerzendő külföldi fizetési 
eszközökre az államtól nyerjen 
hengőfedezetet. Ez nem sikerült. 
Nem maradt tehát más hátra, 
mint hogy az amerikai általános 
átinvpiai gyűjtés s az amerikai 
kanadai városokban tartandó be 
'nvtafökorrsolyázásokkal kapcso
latos gyűjtések sikerében bízva, 
saját maga teremtse elő, illetőleg 
előlegezze a kiutazáshoz szükséges 
®s szeget.

A BKE vezetősége az idő rövid
sége miatt nem tarthatott választ
mányi ülést, hogy ebben a-kérdés.

határozzon, hanem sürgős 
körlevelet intézett választmányá
nak tagjaihoz s ebben a követke
zőkre nézve kérte ki véleményű' 
két;

„Adja-e beleegyezését a választ 
Hiány ahhoz, hogy az esetleges 
kockázat átvállalásával, kölcsön 
fölvételével teszi lehetővé a világ- 
oojnvk és Európa-bajnolt magyar 
tárok téli olimpiai részvételét!" 

Válasz erre a körlevélre eddig 
nem érkezhetett mindegyik 

választmányi tagtól, a választ
mány hozzájárulása azonban nem 
,enet kétséges.
, .Ezután az utazás technikai elő- 
töltését kellett megcsinálni. 
~KE vezetősége gyors, de alapos 

gondos tárgyalás után megálló. 
*<<mst kötött «  Canadian Pacific 
^sasággof s ez a megállapodás 
yob vonásaiban a következőket 
foglalja magában:

A Canadian Pacific, a konti- 
P®1*8 bármelyik parti állom ásátó 
~*ke Piacidig fejenként tG4.fi' 
dollárért viszi ki a korcsolyázó
ját az olimpiára. Az óceáni utat 
a Canadian Pacific egészen új,
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mindössze kétéves hajójával, a! 
20.021 tonnás Duchess of York 
nevű gyorshaj óval teszi meg az 
öttagú magyar társaság. A hajó 
tökéletesen modern, minden ké
nyelemmel felszerelt. A Duchess 
of York január 21-én délután 4 
és 5 óra közt. indul Liverpoolból, 
s hat nap alatt szeli át a tengert. 
Óránkénti sebessége 17.5 tengeri 
mérföld. A kikötés helye Halifax 
(Kanada), mely közelebb fekszik 
Laké Placidhez, mint Newyork. 
Visszafelé jövet négy hajó közt 
válogathat a magyar olimpiai kü
lönítmény.

Hogy Budapestről mikor indul
nak útnak a műkorcsolyázók, arra 
nézve még nincs döntés. Az eluta
zás legkésőbbi időpontja január 
18 volna., a legkorábbi január íj. 
Az utóbbi esetben Pórison át tör
ténne az utazás s kiküldötteink 
16-án megtekintenék a párisi mű
korcsolyázó Európa-bajnokságo- 
kat, melyen azonban a zsűri össze
állítása miatt semmi körülmények 
közt sem veszünk részt.

Az útiterv kialakítása közben 
még két „hétvégi” távirat Í3 ro 
hanni kezdett a kábeleken. Az 
egyik Torontóba ment, ahová be 
m u ta tókorcsolyázásra hivatalos a 
BKE. A távirat egy helyett két 
pár kiutazását jelzi s ennek meg

felelően kéri a költségmegtérítés 
megállapítását. A másik Stock
holmba irányult s Salchow-nak, a 
Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség 
elnökének szólt. Ez a sürgöny a 
400 dolláros amerikai segély Li
verpoolba küldéséről intézkedett. 
(Mind a kettő a „valutakészlet” 
törzsét kívánta biztosítani. . . )

Aztán —  tegnap este 9 óra táj
ban —  holtfáradtan indult haza 
a koresolyázóegylet' igazgatója, 
aki közben szombaton délelőtt, 
mint a műkorcsolyázóbajnokság 
döntnöke, hat óra hosszat állt 
egyhuzamban a jégen . . .

íme, a kétszer 24 óra története.
A BKE ritka példáját adta a 

gyors cselekvésnek és —  az áldo
zatkészségnek s a „fekete kedd” 
után négy nappal most újra az 
■optimizmus kapott hajlékot a mű
korcsolyázók szívében.

(Harcot vívunk. Nehéz, vérté■ 
len harcot. Adjunk hát hadijelen
tést:

—  A korcsolyázófronton a hely
zet pillanatnyilag kedvező!

Azt mondjuk, hogy pillanatnyi
lag. Mert ki tudja, milyen „hát
ha?" rejtőzik a holnapban... De 
—  bízzunk!!)

Tegnap reggel 9 
órakor kezdődött 
meg Magyaror
szág férfi műkor

csolyázóbaj noksá- 
gánalc első fejeze
te, a kőtelező gya
korlatok futása, 
majd déltájban a 
hölgy bajnokság is

kolájára is sor került A  bajnoki 
versenyek szemre kevésbé tetsze
tős, de az eredmény szempontjá
ból súlyosabb része kedvezőtlen 
időben folyt le. Az eső, mely kora 

í reggel óta szemerkézett, a dél
előtt folyamán csak rövid szüne
teket tartott, dél elmúltával pedig 
egyre erősebbé vált s mikor a 
hölgyversenyzők utolsó gyakorla
taikat végezték, már egész „ví 
gan” szakadt. Bár a jég ennek 
ellenére sem volt rossz, a bajnoki 
verseny kötelező gyakorlatairól 
mégsem mondhatjuk el, hogy va
lami túlságosan kedvező körülmé
nyek között zajlottak volna le.

A szomorú idő bizonyos mérték
ben befolyásolta a versenyzők 
teljesítményét, az összbenyomás 
azonban, amit a verseny keltett, 
mégis igen jó volt. Az általános 
fejlődés a bajnoki mezőny tudá 
Sára is rányomta bélyegét s ha 
kimagasló, befejezett tudású ver
senyző sem a férfiak, sem a lá
nyok közt nem is akadt, az átlag
teljesítmény minden elismerést 
megérdemel.

A kötelező gyakorlatok után 
bajnokság sorsa korántsem tisztá
zódott, sőt nyíltabbnak látszik, 
mmt azelőtt. A férfiak é3 a lá
nyok közt egyaránt három-liárom 
indulónak lehet még komoly szava 

végküzdelemben s különösen 
lányok versenye mondható egészen 
nzonytalan kimenetelűnek.

msm

Hemzelizi iégliokki mérkőzések a láthatóra! .
— Saját tudósítónktól —-

A BKE jéghokki szakosztálya tel
jes erővel nekilátott, hogy nemzet
közi mérkőzéseket hozzon létre. A 
következő négy irányban folyik le
velezés:

1. Meghívták a bécsi Pötzleinsdor- 
fot, hogy január 17-én, vasárnap 
játsszon a BKE ellen Budapesten.

2. Levél ment a Wiener EV-hes, 
hogy ajánljon terminust januárra, 
vagy februárra egy budapesti és 
egy bécsi mérkőzésre a BKE ellen.

2. Át nálunk járt prágai Deütscher 
Elshockey Gesellschafttal január 
31-én és február 1-én Prágában kit 
mérkőzést bonyolítana le- a BKE. 
Utána Bninnben a Brünner E V  el
len játszana a korcsolyázó egylet 
csapata. Ha Prágában csak egy 
meccset lehetne játszani, úgy haza
jövet Becsben is mérkőzne a BKE. 
A tárgyalások foh/naft.

4, Levél ment Bukarestbe ae ott 
vívandó mérkőzés időpontja tárgyá
ban. A bukaresti úttal kapcsolatban 
esetleg Kolozsvárott is mérkőzne 
BKE.

Reméljük, hogy a nagy körültekin
téssel vezetett tárgyalások sikerre 
vezetnék.

Az osztrák jéghokkizókat a Nem
zetközi Jéghokki Liga elnökének út
ján sürgette Amerika, hogy vegye, 
nek részt a téli olimpián. Az osztrá
kok azonban nem neveznek,̂  mórt sa
ját erejükből nem tudnak összehozni 
annyi pénzt, hogy amúgy is esélyte
len csapatukat Laké Placidbe ki- 
küldjék.

Kari Schafer és Fritzi Burger 
Ausztria képviseletében hétfőn uta
zik el a téli olimpiára. A két osztrák 
bajnok útközben Parisban elindul az 
E ur ó p a - bajn ok sá g-ban. Pontozó bíró
ként Griinauer kíséri a két verseny
zőt.

Gyenge eredmények a fenti gyorskorcwliázi Enrópa- 
hajnokságon

—- Távirati jelentésünk. —  
Davos, január 9:

Az Európa-bajnokságok első nap
ján gyenge eredmények voltak:

500 méter: 1. Thunberg finn 44.8, 
2. Riedl osztrák 45, 3. Blomquist 
finn 45.6, 4. Leban osztrák 45.7, 5. 
Schenk holland, 6. Moser osztrák, 
7. Heyden holland, 8. Kielmann hol
land, 9, Eötvös magyar 48.6, 10, 
Koops holland.

5000 méter: 1. Thunberg 8:40.9, 
2. Blomquist 8:49.6, 3. Riedl 8:54.7, 
4. Heyden 9:55.4, 5. Koops, 6. 
Leban, 7. Moser, 8. Barna.

A bajnoki verseny keretében 
lengyel Neringon megjavította az 
500 méteres női gyorskoresolyázás 
világrekordját. Délelőtt 59 mp-efc 
futott, világrekordja azonban nem 
volt hosszú életű, mert délután az 
osztrák; Liselotte Landbeck 58.7-el 
még újabb világrekordot állított fel. 

Vasárnap az Eurőpa-bajnokság 
1500 és 10.000 m-es távjára kerül a 
sor.

Szalaynak könnyű a hajó. Szaíay 
Sándor, a kitűnő páros műkorcsolyá
zó Európa-hajnok — aki különben 
jókedvéről is nevezetes — ijedt arc
cal állított be a műkorcsolyázók öl
tözőjébe. — Rémes — mondta — 
nem mehetek Laké Placidbe! — 
fiiért — kérdezték tóle — hiszen 
most már jóra fordul minden! — 
SzaLay erre tragikusan kijelentette, 
hogy neki — könnyű á hajó. ő egy 
20.000 tonnás dióhéjban nem kockáz
tatja az életét. — Hiszen állandóan 
mentőövben kellene ülnöm — mond
ta kétségbeesetten. Alig sikerült 
megnyugtatni, hogy 20.000 tonnával 
egész nyugodtan át lehet eviekéini 
az óceánon.

A férfiaknál
Vadas és 
az élen
Reggel háromnegyed 9 órakor 

már együtt van a bírói kar. Mu 
nich dr. a döntnök, Faflcás Ivor, 
Jaross Pál, Meszléri Tivadar, 
Orbán László és Zöllner Ottó az 
öt pontozóbíró. A zsűri szemező 
esőben terepszemlét tart. A ver
senyzők szurkolnak:

—  Megtartják...? Elmarad...?
A döntnök dönt: az eső nem

olyan erős, hogy akadályt jelen- 
tene, a jég jó, a nyomokat látni. 
A hat férfi műkorcsolyázó jelent
kezik, sorsolnak és a sorrakerülés 
egymásutánja a következőképpen 
alakul ki: Térték Elemér', Vadas 
Márton, Szendrő István, Pataky 
Dénes, Szekrényessy Attila, Ker
tész Ferenc.

—  Jó ómen —- mondja egy 
Kertész-párti. —  Mert „utolsók 
ból lesznek az elsők," ...

A hármas az első figura 
Könnyű, tehát a nagy futóknak 
nem sikerül. Ez már így szokott 
lenni. Térték Elemér futja ki
tűnőén, szinte a legjobban. De jő 
Kertészé és Szendröé is.

Következik a Wende vagy ma
gyarul: hasonélü fordulás előre. 
Ebben jobblábon Kertész és Va
das a legjobb, bállábon Kertész 
jobban csinálja, mint-. Vadas. Pa■ 
taky és Terták következik ebben 
a gyakorlatban a két éllovas után 
Szekrényessy igen szép testtar
tással, de túlságos lendülete miatt 
kevésbé pontos rajzot fut. Szendrő 
gyengébben csinálja, mint Bzokta,

A hasonélü ellenfordulatná 
jobblábon Vadas, ballábon Kér. 
fősz a jobbik.

Az egylábas duplahármasná' 
Vadas a jobblábon jól végzi 
gvakortatot. de az utolsó hárma
sánál kizökken a* egyensúlyból 
alaposan a többi mellé teszi. Bal-
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lábon sem sikerül neki jó! a fi
gura: erősen elnyomja. Kertészé 
latározottan jobb nála, de mások 
is megelőzik.

Ekkor már megállapítható, 
hogy Vadasnak eddig nem sikerült 
elhúznia az iskolában legveszé- 
yesebb ellenfelétől, Kertésztől.

De következik a hurok-kigyó- 
vonal-hurok hátrafelé, melynek 
szorzószáma 5, tehát az egész is
kola legnehezebb gyakorlata. A 
mezőny ideges, Vadas jobblábon 
kissé elrajzol, egyébként azonban 
jó. A többiek lemaradnak tőle. 
Ballábon —  kis tengelyhibától el
tekintve —  a tavalyi bajnok az 
előbbinél is jobban futja a gyakor
latot s bár Kertész „slingli”-je is 
jó, Vadas itt „pontszerző-napot" 
rendez.

Az utolsó figura, az eUmhár- 
mos-kigy óvónál-ellenhármas előre, 
szintén „drága" gyakorlat s jobb- 
lábon itt megint Vadas látszik 
elöl. Kertész azonban szorosan 
mögötte vagy vele együtt követ
kezik.

A két „gyerek": Pataky és
Terták általában nagyon szép 
testtartással végezte a gyakorla
tokat, a lendület azonban —  fő
ként Tér iáknál —  kevés. Szendrö- 
nek csak egy-két gyakorlatnál si
került kifutni azt, amit tud. Szek
rényessy kétéves műkorcsolyázó 
múltja alatt igen sokat fejlődött, 
a kiforrást persze még nem ér
hette el.

(A kötelező gyakorlatok után c 
bíráknak nem szabad nyilatkozni, 
a pontozótáblákat pedig elzárja «  
döntnök. Az iskola eredményét te
hát sűrű titok leple fedi. Az hisz- 
szük azonban, hogy a hivatalos vé
lemény is egyezik a mi megállapí
tásunkkal: a férfi bajnokság köte
lező gyakorlatai után Vadas és 
Kertész közül bármelyik megsze
rezhette a vezetést. Hogy tényleg 
melyik, az majd csak a táblák ki
számolása után derül ki. Utánuk 
Pataky, Terták, Szekrényessy, 
Szendrő a sorrend, bár lehet, hogy 
Szendrő Szekrényessy élé keriütJh

Kertész

A lányoknál:
Imrédy Magda (talán) 
vezet
(A hölgybajnokság mezőnye hét

tagú, A sorrend, amelyben a dönt
nök a versenyzőket szólítja, ez: 
Kiss Henrietté (sötétzöld ruha, 
szürke díszítés), Székely Zsuzsa 
(sötétkék ruha, fehér szegély), 
Imrédy Magda (fekete-piros), 
WMnwürm Béby (fekete, szürke 
szegély), Kertész Sári (galamb- 
szürke), Nyilas Vilma (kék, drap 
prémszegély) és Szilassy Nádim 
(sötétkék matrózruha). A szabad- 
korcsolyázásra természetesen vala
mennyi leány mdomtüj kosztüm
ben áll majd a közönség elé, így 
hát alkalmasint ez volt az utolsó 
alkalom, hogy az „iskola-ruhává" 
degradált toalettekről megemlé
kezhettünk.)

A lányok gyakorlatai nem vol
tak oly nehezek, mint a fiúké, • 
ez bizonyos optikai csalódást if 
okozott: a lányok jobbam, futottak, 
mint a férfiversmyzők! De ha 
ezt az optikai csalódást leszámít
juk, még akkor is meg kell állapí
tani, hogy a hölgybajnoki mezőny 
igen szép iskolakorcsolyázást muta
tott be.

Imrédy Magda csaknem minden 
gyakorlatában 5-ösön felüli pont- 
számot érdemelt. (6-os a legmaga
sabb osztályzat!) Hármas para
grafusa, de különösen hurok-para
grafusai elsörangúak voltak. A  
hasonélü fordulatot és dlenfordu- 
latot kissé túlságosan angol stílus
ban futja. ' Felső teste ahg m m .
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részt a gyakorlat kivitelében. In
kább a korcsolya talpán fut, mint 
az élen, ami lendületszegénysegre, 
túlzott óvatosságra mutat. Rajza 
és fedése azonban egészen első
rangú.

Nyilas Vilma igen sokat fejlő
dött tavaly óta. Futásában több a 
lendület, mint Imrédyében, de len
dülete még gyakran darabos, s 
emiatt rajza is szenved néha. Fe
désben ritkán tudta elérni Imrédy 
pontosságát. Az iskolában azon
ban testtartása hajlékonyabb, mint 
Imrédyé.

Szilassy Nadine, aki a lányok 
közt a „csodagyerek” kategóriát 
képviseli, szintén nagyot haladt 
előre. Hasonélü fordulásai és el

lenfordulásai igen szépek voltak 
A hurokba azonban túlzott lendü 
lettel megy bele.

Weinwurm Béby jól kezdett, a 
hasonélü fordulat közben azonban 
bukott, ami a későbbi gyakorsa
toknál befolyásolta. A hurokpara- 
grafust ő is nagyon jól futotta 
Székely Zsuzsa finom futása to
vábbi fejlődéssel kecsegtet, Ker
tész Sári azonban meglehetősen 
elmarad fivére tudásfokától. Test
tartása nem kifogástalan, karjai
val feltűnően keresi az egyensúlyt 
Kiss Henrietté nem tagja a BKE 
műkorcsolyázó szakosztályának, s 
Így rendes gyakorlási lehetősége 
sem volt. Ehhezképest feltűnően 
ügyesen futott.

A mai szahadkorcsoíyázés dönti el 
az egyéni m űkorcsolyázó bajnoksá
gok sorsat s hozza meg az ötödik 

magyar páros-bajnokot
Ma délben 12 órakor kezdődik 

a műkorcsolyázó bajnokságok má
sodik és utolsó fejezete, a szabad
korcsolyázás, s ugyanekkor kerül 
sorra az V. magyar párosműkor
csolyázó bajnokság is.

A férfi versenyzők
közt a legjobb kürt Vadastól vagy 
Patakytól várjuk. Pataky tavalyi 
bajnoki szabadkorcsolyázása még 
nem ment feledésb'e: elekor ő volt 
a mezőny legjobb tagja. Azóta el
tolódhattak a formák, de hír sze
rint Vadasnál is, Patakynál is — 
előre. Kertész Ferenc is elsőrangú 
kürfutónak számít, s így — külö
nösen ha az iskolában előnyre 
tett (?) szert —  ő is ott lesz az 
első helyért folyó küzdelemben. — 
Ha Vadas tényleg ki tudja futni 
legjobb formáját, akkor ő lesz az 
első, mert Kertész ebben az eset
ben a kürben lemarad, Pataky vi

szont nem hozhatja be azt a hát
rányt, amibe a kötelező gyakorla
tok során került,

A lányok bajnoksága
még nyíltabb. Imrédy és Nyilas 
közül Imrédy Magda az esélye
sebb, de Szilassy Nadine szabad
korcsolyázása, —  mely a formák 
alapján valamennyi hölgy futó közt 
a legjobb —  veszélyt jelenthet az 
első két helyezettre is.

A páros bajnokságban
a Rotter— Szollás és a Galló— Dil 
linger pár összecsapása pompás él
vezetet jelent. Mind a két páros 
remek formában van s ha az első
séget Szollásektól nehéz is volna 
elvitatni, művészien szép teljesít
mény dolgában a Galló— Diliinger 
kettős sem fog szégyent vallani. 
Harmadik a fejlődő Tusák— Ba
lázs dr. pár lesz.

Sonja Henie amatőrségéről kezde
nek vitát az amerikai lapok. A vi- 
lágbajnoknő ugyanis az utóbbi idő
ben feltűnő sok bemutató korcsolyá
záson vett részt, amit az amerikai 
sportkörök nem vesznek jó néven.

Milánóban a kanadai Ottawa 11:0- 
ra verte a HC Milánót. Részidők: 2:0, 
3:0, 6:0.

Halmay Zoltán súlyosan sérült. 
Ifj. Halmay Zoltán, a BKE első 
csapatának fiatal hátvédje a BBTE 
tátrai csapatában mint kölcsönjátékos 
szerepelt. A BBTE utolsó meccsén, 
a Pötzleinsdorf ellen oly szerencsét
lenül ütközött össze az egyik oszt
rák játékossal, hogy állkapocscsont
ját törte. Az orvosi vizsgálat sze
rint a sérülés meglehetősen súlyos, 
de gondos kezelés mellett remélhető, 
hogy a gyógyulás pár hét alatt be
következik.

Ma reggal 500 és 3000 méteres 
szenior és 5000 méteres junior előny- 
versenyt futnak a gyorskorcsolyázók. 
Kedvező időjárás esetén remélni le
het, hogy a 3000 méteres rekord 
(5:30.3) megdől.

V Í V Á S A
Gát Zoltán főhadnagy SzVC biztos 

fölénnyel nyerte a Szombathelyi VC 
junior tőrversenyét, 2. Vállyán TVC,
3. Kepp CsAK, 4. Varga SzVC, 5. 
Rasztovits BEAC, 6. v. Válay SzVC,
J. Matusek GyVC, 8. Thiring SzVC, 
h Radó SzVC, 10. Lukács GyVC.

Vándordíját alapított az SzVC. 
(Titéas Somogyi Pál tábornok nevére 
rándordíjat alapított a nyugati ke
rület. A versenyen háromtagú csa
jaink vehetnek részt. A serleget 
láromszori sorrendben, vagy ötszöri 
forrendnélküli győzelemmel lehet 
réglég megnyerni.

Klebelsberg Kuné gróf vándordíj 
klapitólevelét hagyta jóvá a vívószö- 
retség. A vándordíját az OTT ado- 
nányozta. A díj 40 cm magas bronz- 
det, akj jobbkezében kardot markol, 
k vándordíját már az idén kiírják, 
íletve a díj már az idén megnyer
tető s jutalmazza azt, aki a magyar 
lajnokságban kardban, tőrben és 
ipéeben együttesen legjobb ered- 
nényt éri el. Az eredményt pontozás 
ilapján számítják ki. A pontozás a 
cardnak előnyt ad a másik két fegy
verrel szembén. A díj háromszori 
orrendben, vagy négyszeri sorrend- 
lélküli védelem esetén a védő birto
kba megy át.

A Bereczky-vándordíjért kiírt ver- 
ienyt, melyet ma kellene Kaposvá
rott eldönteni, a rendezőség bizony- 
alán időre elhalasztotta. A versenyt 
tzonban a délnyugati kerület vívói 
■észére feltétlenül megtartják.

A Pénzintézeti Sportegyesületek 
igája ma tartja kizárásos kardesa- 
►atvereenyét a BEAC vívótermében.

A verseny a bankosok első idej ver
senye s a pénzintézeti vívók körében 
nagy érdeklődés nyilvánul meg irán
ta. A versenyen négy csapat indul: 
a Postatakarékpénztár, a Pénzinté
zeti Központ A) és B) csapata és a 
Kereskedelmi Bank csapata. A ver
senyt délelőtt 10 órakor kezdik s 
valószínű, hogy még délelőtt be is 
fejezik.

Vasárnap délelőtti asszótréninget 
tartanak a vívók ma délelőtt a San 
telli-teremben. Az asszótréningén 
számos olimpiai jelölt résztvesz, köz 
tűk Glykais Gyula is, akj szintén 
komoly tréningbe lépett. A vívók 
most már a legkomolyabb asszótré- 
ningeket tartják, mert a következő 
vasárnap a TVC versenyével meg
kezdődik a nagy versenyek hosszú 
sora.

A MAC visszavonta a bajnokságok 
ellen beadott óvását. A MAC képvi
selője, Hudovemig László dr. a 
pénteki intézőbizottsági ülésen visz* 
szavonta a bajnoki versenyek ellen 
beadott óvását, mert az óvással csu
pán elvi tiltakozását akarta kifejezni 
az ellen, hogy nem képesített bírák 
ítéljenek bajnoki versenyen. Hajdú 
János viszont fentartotta óvását. Ezt 
a bizottság elutasított, minhogy ké
sőn adta be, illetve nem a szabályok 
szerint a verseny folyamán óvott, 
hanem később. Az intézőbizottság el
határozta, hogy szószerint átveszi 
a FIE szabályait és a francia fordí
tás elvégzésével bizottságot bízott 
meg. Végre a mai nehéz gazdasági 
viszonyokra való tekintettel maxi
málta a nevezési díjakat. Ezután 
nyílt versenyen 5, kizárásos verse
nyen 3 és junior versenyen 2 pengő
nél magasabb nevezési díjat nem le
het szedni. A csapatok nevezési díját 
10 pengőben határozta meg.

IFJÚSÁG
A KISOK kosárlabdabajnokságá

nak döntő mérkőzései ma délután 3 
órakor kezdődnek a VH. Izraelita ?g. 
tornatermében. Sorrend: 8 órakor:
VT. Wesselényi ík.—VII. Rákóczi fk. 
Bíró: Noeh. £ ő 50 p-kor: VH. ízr. 
rg.— IX. Szt. István £k. Bíró: Bóka. 
4 ó 40 p-kor: VII. Baross fk.—X. 
Szt. László rg. Bíró: Pál.

A középiskolások műkorcsolyázó 
bajnokságát az idén két csoportban 
rendezik meg a fiúk és leányok ré
szére. Az I. csoportban, a tulajdon
képpeni bajnokságban — korra való 
tekintet nélkül lehet nevezni a ta
nulókat, a verseny II. csoportjában 
pedig külön a kisebb és külön a na
gyobb tanulók részére írják ki a 
versenyt. A terminus még bizonyta
lan.

Folyik a küzdelem Szegeden 
az ÁgoUia-seriegért

=  Telefon jelentésünk —
Szeged, január 9.

A rókusi torna- 
csarnok ma egész 
nap hangos volt. Az 
Ágotha-serleg dön
tő küzdelmei pereg
tek egymásután. A. 
serlegért, mint is
meretes, az ötödik 
testnevelési kerület 
törvényhatóságainak;

-------------------- válogatott levente-
ökölvívó csapatai küzdöttek. A se
lejtező' mérkőzések eredményei 
alapján a döntőre Szeged. Kecske
mét, Baja, Békéscsaba és Hódme
zővásárhely csapata kvalifikálta 
magát.

A versenyen délután már vitéz 
Kalándy Imre tábornok és Kan- 
kovszky Artúr, a MÖSz ügyv. el
nöke is résztvett,

A tegnap délelőtti és délutáni 
eredmények az alábbiak:

Légsúly: Kakas Sz. győz Kérdő 
B. ellen, Lökös K. győz Zsóri Cs 
ellen, Rózsi K. győz Juhász H. el
len, Túri Sz. győz Tadics R el
len.

Bantamsúly: Virág K. győz
Eperjesi Sz. ellen, Zsiga Sz. győz 
Weisz B. ellen. Grósz H. gvőz 
Kurz B. ellen, Kreutzinger K. erő- 
vesztő.

Pehelysúly: Matók Sz. győz Sze- 
mányi Cs. ellen, Jung B. győz 
Langer H. ellen, Táncos B. győz 
Méhes K. ellen, Ambrus Sz. erő
vesztő.

Könnyűsúly: Tyrják Cs. győz
Sinkó K. ellen, Onódi B. győz 
Hódosi Sz. ellen, Puszti Sz. győz 
Kovács K. ellen, Gyednár Cs. győz 
Margalits B. ellen.

Weltersúly: Kókai B. győz
Klopcsik H. ellen, Víg Sz. győz 
Tálinkás Cs. ellen, Faragó K. 
győz Evetovics B. ellen, Oláh K. 
győz Burghardt Sz. ellen

Középsúly: Boldizsár Sz. győz
Kovalcsik Cs. ellen, Wettstein K. 
győz Zombori Sz. ellen k. o.. Ráca, 
R. győz Józsa K. ellen, Glasenhart 
B. győz Hankó Cs. ellen.

Kisnehézsúly: Radnai Sz. győz 
Szénási H. ellen, Stieber B. győz 
Takács K. ellen, Fodor B. győz 
Galovitz Cs. ellen, Jambos K. erő
vesztő.

Nehézsúly: Tadics I. B. győz
Teleki Sz. ellen, Luszka K., Hege
dűs Sz. és Tadics II. B. erővesztő.

Az eddigi eredmények alapján 
Baja, Kecskemét és Szeged holt
versenyben áll. A holnapi mérkő
zések tehát mind nagyfontossá- 
gúak. Vasárnap is délelőtt, délután 
folyik majd a küzdelem.

BIRKÓZÁS
A Nagykátai Turul SC tegnapesri 

háziversenyén a birkózók szép mun
kájukkal lepték meg a nagy számú 
közönséget. Hagyessy Béla szakosz
tályvezető és Kiss András edző de- 
rekas munkája máris szép eredmé
nyeket hozott. A legszebb mérkőzés
re Medgyessy százados járási levente 
főparancsnok által kitűzött díjat Bod- 
szár nyerte. Részletes eredmények: 
Légsúly: 1. Takács Levente, 2. Brucz 
L., 3. Czakó L. Pehelysúly: 1. Sípos 
L, 2. Tóth L, 8. Pocskai L. Könnyű
súly: 1. Bodszár L, 2. Nagy Turul,
3. Sólyom Turul. Kisközépsűly: 1.
Szekeres II. Turul, 2. Gárdonyi Tu
rul, 3. Gulyás L. Nagyközépsúly: 
1. Luzsányi I. Turul, 2. Juhász L,
3. Luzsányi II. Turul. Nehézsúly: 
1. Rákosi Turul, 2. Lénárd L, 3. 
Prakasinczky Turul

Szeged város súlyemelő bajnoksá
gát január 17-én rendezik meg. A 
fővárosból az összes számottevő ver
senyzők leutaznak erre a versenyre, 
A vidéket a rendező szegedieken kí
vül Debrecen és Miskolc súlyemelői 
képviselik.

A Bp. Vasutas birkózói ma Po
zsonyban mérkőznek a Pozsonyi TC 
birkózóival, A Bp. Vasutas a követ
kező csapatai indul ezen a verse
nyen: Szendy, Koltai, Vincze, Pal- 
ezer, Hegedűs, Katona és Bobis.

A vidéki csapatbajnoki küzdelme- 
két legkorábban a nyugati kerület
ben kezdik el. Ma Székesfehérvárott 
az ARAK és a Kaposvári Turul, 
Pécsett pedig a Pécsi AC és a Tata
bányai SC birkózói mérlri össze ere
jüket. A bajnokság ötödik résztve
vője, a Kőszegi SE ma erövesztő.

Földeák, a magyar származású né
met Európa-bajnok szerdán, január
6-án Brxellesben mérkőzik a bel
gák nagyhírű birkózóbajnokával, 
Roottal, akit 8 perc alatt tussal le 
is győzött

A francia birkózók olimpiai előké
születei. A Jean Fabert-serlegért 
kiírt küzdelmeket a francia birkózó 
szövetség olimpiai válogatóverseny
nek jelentette ki. Az elindulás nap
jáig k franciák öt ilyen válogatóver
senyt rendeznek. Ennek az első válo
gatóversenynek érdekessége az, 
hogy azon a könnyűsúlyban a Páris- 
han élő magyar birkózó, Márton is 
indul, akinek ellenfele Mo-ltet lesz. 
Mártonon kívül még a párisi magya
rok közül Stresnyák, Kucik és Gerő 
vesz részt ezen a versenyen.

A norvég síversenyző több magyar 
versenyzővel a napokban a Mátrába 
látogatott el, hogy mutathasson va
lamit tudományából. A magyar ver
senyzők nagy érdeklődéssel figyelték 
norvég kollégájukat, akinek a moz

gásán az első pillanatban feltűnt, 
hogy a sízés őshazájából jött Első 
útja a Nagysánchoz vezetett, ame
lyet szemre igen szépnek talált, de 
sajnos, neon próbálhatta ki, kevés hő 
híjján. Itt futólécet csatolt és meg
indult a Kékes felé, utána sorba 
Balatoni, vitéz Bánk, Tassonyi, Beb 
loni, Bejczy és egy libasor.̂ Mindenki 
a mozgását figyelte. Az első észrevé
tel: nem emelgeti a sítalpakat és 
minden lépésmozdulat után hosszan 
elnyújtja előrehaladó lábát. Nagyon 
érdekes, hogy ezt a mozdulatot kü
lönösképpen csípőből viszi véghez. 
Botmunkája nagyon kiadós. A boto
kat nem nagyon előre szúrja le, de 
a befejezésnél annál tovább kitart és 
a végén a tenyerét helyezi a botra 
és egy erélyes lökéssel fejezi be. 
Egyszóval kihasználja a botot. Min
denesetre érdemes figyelni, mert so
kat tehet tanulni tőle és németül is 
lehet értekezni vele.

Budai hegyek és környéke: Nincs sízésre alkalmas hó. 
Galyatető: 5— 15 cm. Tetején friss hóval.
Kékes; 16 cm.
Bükk-,,Bánkút” : 25 cm.

Ausztriában:
Semmering: 15 cm. Rax, Schneeberg: 75 cm. Maria-Zell: 40 

cm Zell am See (Schmittenhöhe): 25— 100 cm. Radstadti Tauern: 
60 cm. Arlberg: 15— 50 cm. Kitzbiihel: 30 cm. Arthurhaus: 60 cm.

Svájcban:
Adelboden: 25— 50 cm. Árosa: 30— 70 cm. Davos: 40— 105 

cm. Gstaad: 25— 50 cm. Klosters: 40 cm. Műrren: 25— 35 cm. 
Pontresina: 20— 70 cm. St. Moritz: 25— 40 cm. Zermatt: 8— 40 cm.

S l
felszerelve (talp, kötés, bot) P 2 0 .- — tói. 
Sífelszerelés, alkatrész, ruházat legjobb, 
legolcsóbb. I S / E U  M A N N  G É Z A
s p o r t  á r u h á z a i b a n  V I . ,  N a p y m e x ö - u .  5 0 . ,  
V I I . ,  R á k ó c z t - ú t  4 5 . .  I V . ,  t i a r l s - b a s c á r  3 .
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Négy egylet cáfol 
es tiltakozik

— Saját tudósítónktól —
Lapunk hasábjain már többízben 

megemlékeztünk arról az áldatlan 
harcról, amely az ökölvívók táborá
ban dúl. Egyesek személyi ambíciója 
az utolsó évben oly mérveket öltött, 
hogy annak maga a sport is áldo
zatául esett. Nem kell különösebb 
jóstehetség annak megállapítására, 
hogy az ügyek ilyetén való tovább
vitele mellett az oly szép lendülettel 
és nagy nemzetközi sikerekkel meg
indult boxsport hamarosan vissza
esik az ismeretlenség homályába. A 
személyi ambíciók kielégítésére folyó 
harc január hó 24-én éri tetőfokát, 
amikor is a szövetség közgyűlése 
esedékes. A MÖSz régi és sok har
cokban kipróbált elnöksége egységes 
állásfoglalása kapkoaóvá és ideges
sé tette az „Alkotmányos Blokk” 
néven működő ellenzéket és ez az ide
gesség nem egyízben a sportban 
megkövetelt „Fair Play”-vel ellen
tétes intézkedésekre ragadta a 
Blokk vezetőségét. A legutóbb a 
MÖSz vidéki egyesületeit körleve
lekkel árasztották el és ezekben csat
lakozásra szólították fel a vidéket' 
olyan neves fővárosi sportegyesüle
tek nevében, amelyekről köztudomá
sú, hogy nemcsak hogy távolállanak 
a Blokk törekvéseitől, hanem egye
nesen ellentétes irányzatban látják a 
sport fejlődésének lehetőségeit. Erre 
vonatkozik a honánk beküldött és 
alant közölt ^nyilatkozat, amelyet 
minden hozzáfűzés nélkül közlünk.

Nyilatkozat
Tudomásunkrâ  jutott, hogy a 

Magyar Ökölvívó Szövetség tagegye
sületei között egy „Alkotmányos 
Blokk" aláírással jegyzett körlevelet 
terjesztenek előttünk ismeretlenek, 
választási agitácws célzattal. E kör- 
levélben egyesületünk mint az 
Alkotmányos Blokk'’ tagja, vagy 
pártolója van feltüntetve. Miután

Egyesületünk vezetősége semmiféle 
blokkba nem tömörült és ilyen kör
levelek terjesztésére senkinek enge
délyt nBm afiott, tiltakozunk, hogy 
az egyesület nevét ilymódon agü&cióí 
célokra használják fel,

Budapest 1932 január 8.
A Budapest Testgyakorlók Köre 

Iván Ferenc dr. elnök.
A Magyar Úszó Egyesület nevé

ben: Onódi József elnök.
A MÁV Gépgyári Sportkör nevé

ben: Hargitay Dezső.
A Herminamezői Atlétikai Club 

nevében: Mihalovits Zsigmond elnök.

Egri vereséget szenvedett Becsben,
ahol szerdán a Kteinring által ren
dezett mérkőzésen Cervenyvel mér
kőzött. Az ötödik menetben Egri 
már elkészült Erejével, de nagynehe- 
zen kihúzta még a következő utolsó 
menetet is. Végül Cerveny pontozás
sal győzött.

Berlin, Páris és London válogatott 
rendőr ökölvívócsapata január 22-én 
csap össze Berlinben.

TURISTASÁG

Vasárnapi kirándulások
Pilis Turista Egyesület

Csíki begyek. T.: vasárnap 8 óra
kor a Berlini-téren. V.: Korn Lajos. 
Hó esetén sítúra. — Fekete hegyek. 
T.: vasárnap 8 órakor a Berlini-té
ren. V.: Péntek Sándór. Hó esetén 
sítúra.

Gyopár TE
Menedékházügyeletes; Klein Nán

dor. Zugliget, Fekete hegyek, Buda
keszi. T.; 8.30 órakor a Széli Kál- 
mán-téren, V-: Eisler Márk. — Séta 
a budai hegyekben. T.: 8.30 órakor 
a Banán-háznál. V.: Láng Sándor. 
— Békásmegyer, Kevélyek, Gyopár
ház (sítréning). T.: 8-kor a Pálffy- 
téren. V.: Fischer Imre. Hó esetén 
ezen túra helyett̂  Friedmiann László 
vezet túrát a Svábhegyre. T.: 8-kor 
a Banán-háznál. — Megfelelő hó 
esetén sítúra a Börzsönybe: Diós-
jenő, Nyíred, Csóványos, TIT-ház, 
Kismaros. Csak gyakorlott és kitartó 
síelőknek. T.: 5.40 órakor a nyuga
tinál. V .: Gerő Gábor. — 14-én Neu
mann Mátyás a Bakony címen tart 
előadást.

SpBTférraek. plakettek és 
szobrok, serlegek. loinánr*. lumlMÁhliMi iGgülcsuuuan Morzsányinál Budapest 
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A sport vezetőinek nem szabad 
pesszimistának lenni... ki
megyünk az olimpiára, mert 
ki akarunk menni, — mon
dotta Homonnay Tivadar a 
MUSz saftóankétf én
A  tá rs s z ö ire ts é g e k  Is  m e g fe le lite k  a  M U S z 
s a jtó a n k é t jé n

A számok beszél
nek

Tegnap délutánra hívta össze a 
MUSz szokásos sajtóankétjét, 
amelyen az újságírókat, mint azt 
évek óta teszi, a most következő év 
eseményeiről és terveiről kívánta 
tájékoztatni. Ezt a megbeszélést, 
illetőleg tájékoztatást a MUSz 
még akkoriban tűzte ki és hívta 
össze, amikor az olimpiai kikülde
tések körül látszólagos szélcsend 
honolt. Közben leperegtek a drá
mai események, amelyek ha nem 
is borították gyászba a magyar 
sportot, de gyászos hangúkról 
hoztak és így a tegnapi ankét na
gyobb részét az olimpiai probléma 
megbeszélése töltötte ki. Ez a kér
dés, a közös érdek és módszer 
hozta el a MUSz meghívására az 
érdekelt társszövetségeket is, úgy 
hogy a sajtó képviselőivel és a 
sportszövetségi vezetőkkel együtt 
vagy

ötven résztvevője
volt a megbeszélésnek.

A MUSz elnökségéből jelen volt 
Homonnay Tivadar dr. elnök, ifj. 
Horthy Miklós és Kéler Tibor 
társelnök, Donáth Leó dr., a nem
zetközi bizottság elnöke, Komjádi 
Béla ügyv. alelnök,. Náday Imre, 
Beleznai László dr., Méray János, 
Stwmpfer Sándor, a Magyar Atlé
tikai Szövetséget Misángyi Ottó 
ügyv. alelnök képvielte, a birkózó
szövetséget Szieberth Imre elnök, 
a tornaszövetséget Soós Géza fő
titkár, az OTT részéről pedig Már 
tonffy Miklós dr jelent meg.

Homonnay Tivadar
bevezető szavaiban megállapította, 
hogy a MUSz nagy eredményeit a 
sajtó nélkül nem tudta volna elér
ni és ezért a köszönet és a hála 
szava az első, amelyet vele szem
ben használ. A másik szava a ké
résé: támogassa a sajtó a MUSz 
nagy munkáját a jövőben is, külö
nösen pedig az úszósport kiyálósá 
gainak az olimpiára való kiküldő 
gében. Itt Homonnay kifejtette 
hogy

csak azok menjenek ki, akik
igazán méltók a kikülde-
tésre, szót emelvén a kísérők 

túltengése ellen.
Kérést — úgymond —  infor

málás nélkül nagyon nehéz előter
jeszteni, a MUSz mindig nagy 
súlyt helyezett arra, hogy a sajtó 
Jól legyen informálva, mostani ké' 
résük alátámasztására a MUSzJl- 
letékes szakférfiai terjesztik elő a 
terveket. Tulajdonképpen csak az 
űszősport.ról akart ezen az anké
ten beszélni, de közbejött az isme
retes minisztertanácsi határozat 
s ezért bővült ki a megbeszélés a 
társszövetségek örömmel üdvözöli 
képviselőivel is.

Komjádi Béla
terjesztette élő azután á MUSz 
kelföldi műsorát. Abból indul ki ez 
n munkatervezet, hogy résztve
vőnk az olimpián. Ezért

— Saját tudósítónktól —
lapunk más helyén közöljük.

S ha azt mondanék, hogy a 
losangelesi olimpia a néme
tek nélkül csonka, bátran 
állíthatjuk azt, hogy a ma
gyarok nélkül viszont érték

telen.
A belföldi úszóesemények már 

május elsején kezdetüket veszik.—  
Május 1-én lesz a MUSz újonc ver
senye, 15- és 16-án a MUSz 25 
éves évfordulójára rendezendő 
nagy nemzetközi úszóverseny. —  
Ezen résztvesz az osztrák és a 
csehszlovák válogatott vízipólóesa- 
pat a magyar A) és B) válogatott 
ellenfeleként. '

Május második felében kezdő
dik meg a vízipóló bajnokság az 
öt legjobb csapat között.

Május 26, 28 és 29-én a koalí
ció rendez nemzetközi versenyt a 
második legjobb német csapat, a 
berlini Weissensee részvételével, 
úgy, hogy a verseny harmadnap
ján Budapest— Berlin városközi 
vízipóió mérkőzésre kerül a sor. 
A bajnokság június közepén vagy 
végén csak egy napon át kerül 
döntésre. A B) csapatot és az 
ifjúságiakat is nagy mértékben 
kívánja a MUSz foglalkoztatni. 
Győrben lesz az osztrák—-magyar 
ifjúsági úszómérkőzés. Húsvétkor 
ifjúsági úszógyüíekezetet rendez 
a MUSz. Július havában, vasár
napon rendezi meg a MUSz az 
sidén a folyambajnokságot, amely 
eddig augusztus végén, feledés 
homályába merülve, egy késői 
hétköznapon került megrende
zésre.

Donáth Leó dr.

a válogatottak téli edző mun
kája ma már hetenkint négy 

délutánra terjed
8 tavasszal naponta lesz számukra 
foglalkozás. Hamar formába kell 
Jönni, nekünk nem jól fekszik az 
°timpia időpontja. Míg külföldön 
hz úszósport súlypontja sokhelyütt 
bélre esik, addig nálunk egyetlen 
Uszodával kell előkészülni a kora- 
hyári nagy feladatokra 

Az olimpián ott kell lenni a vá
logatott vízipólócsapatnak. Ennek 
bizonyítására statisztikát terjeszt 

amelynek adatait megbövítve,

jelentette be aztán, hogy a pén
teki ankéten elhangzottak kiegé
szítéseképpen meg kell állapíta
nia, hogy a MUSz nem akar be
avatkozni az OTT IV. szakbizott
ságának hatáskörébe, azt sem biz
tosítja, hogy összehozza a kikül
detésre szükséges összeget, de r.z 
úszószövetség mégis felajánlja 
szolgálatait. S ha nem sikerül, 
nem a MUSz igyekvésén fog 
múlni. A MUSz nem akarja lehe
tetlenné tenni a többi szövetségek 
kijutását, de nem érzi magát 
illetékesnek, hogy tornászok, vi
vők, birkózók stb. részére meg
szerezze az anyagi eszközöket. 
Amit a MUSz meg tud szerezni, 
azt fel fogja ajánlani, viszont 
nem vallja azt, hogy ha nem ma 
hét az egész olimpiai  ̂gárda, ^ak
kor ne menjen ki senki. Nem érti, 
mennyiben segítene az a vívókon 
például, ha a többiek önként  ̂ itt
hon maradnának. A duzzogónak 
és a távolmaradónak soha sincs 
igaza.

A világ sokszáz millió érdek
lődője nem fogja tudni és 
kérdezni, hogy magyarokat 
miért nem olvas a győztesek 
listáján, a szakember pedig 
azt a magyarázatot kapcsolta 
hozzá, hogy a magyarok ki

bújtak a kiállás elől.
Kéler Tibor

felszólalásában rámutatott arra, 
hogy a MUSz már 1936-ra, a ber
lini olimpiára is készülődik. Is
merteti azokat a statisztikákat, 
amelyek a diákúszók munkájáról 
a Nemzeti Sport hasábjain jelen
tek meg. A vízipóió népszerűsége 
miatt az úszásra kellett először a 
diákokat rászorítani, a most 
folyó tréningeken csak február 
havában kerül sor a vízipólóra.

Homonnay Tivadar
tért át ezután az olimpiai kér

désre és kijelentette, hogy ebben 
ő nem enged,

a képviselőházba bejelentett 
interpellációja nem marad el.

A rendelet magyarázata a kor
mány joga: ő módot kivan adm a 
kormánynak, hogy nyilatkozzék. 
Elve, hogy

nem a kormányzattal szem
ben, hanem a kormány kény
szerhelyzete dacára is ki kell 

menni az olimpiára.

A s ta t is z t ik a  fé n y e s e n  
b i z o n y l t j a  a  m a g y a r  v í z i -  • 

p ú ié  s p o r t  vH ég h eg em o-  
a lá já t

C sa k n em  3 0  s z á z a lé k k a l  
a  g y ő z e lm i  

s t ^ á t t y s z á m t M t k , m i n i  
a  n é m e te k é

Viszont az amerikai kontinensen 
is négy és fél nap az út, ami 
óriási megterhelte test jelent és 
itt akarja megfogni az ameri
kaiakat az adakozásra. 

Megállapítja, hogy

a kormány határozata az első 
lépés a sport visszafejlesz
tésére, ha kényszerűségből 

történik is.
A készületi munkában könnyen 
okozhat ez a kijelentés elkedvetle- 
nedést, felületességet, könnyelmű
séget s hogy a bajokat elkerüljük, 
maradjon az elv továbbra is: biz
tosan megyünk az olimpiára.

Az ifjúsághoz is van egy 
szava.

Ez a nehéz szituáció mutatja meg, 
hogy a vezetők szerepe milyen fon
tossá válhatik. Bár a vezetők min
dig csak kötelességet vindikáltak 
is maguknak, a példa megmutat
hatja a primadonnáknak, hogy

a legnagyobb egyéni kiváló
ság sem elég arra, hogy azo
kat a világ színe előtt csil
logtassák, ha megfelelő veze-

Ma, amikor a német válogatott 
vízipólócsapatnak minden reménye 
megvan arra, hogy —  a magyar 
csapat távollétében — olimpiai 
bajnoki címét megvédje, bizo
nyára kétszeresen érdekes az 
alanti statisztika, mely a két 
ország vízipólósportjára vonatko
zik és amely kétségen kívül meg
mutatja, hogy

a vízipólőban a statisztika 
még a németekkel szemben 
is nagy magyar fölényt mu

tat.
A németek tizenegyszer ját

szottak a magyarok, tízszer a bel
gák, hétszer az angolok, kétszer 
Ausztria, háromszor Csehszlová
kia, nyolcszor Franciaország, hét
szer Svédország, hatszor Hollan
dia, egyszer Spanyolország és 
négyszer Svájc ellen. Végered
ményben

Németország játszót! 59-szer, 
győzött 33-szor, vesztett
23-szor és három meccse dön

tetlenül végződött.
A magyar csapat az USA ellen 

egyszer, Anglia ellen ötször, Ar
gentína ellen egyszer, Ausztria 
ellen tizenhatszor, Belgium ellen 
tizenegyszer, Csehszlovákia ellen 
hatszor, Dánia ellen egyszer, 
Franciaország ellen tizenegyszer, 
Németország ellen tizenegyszex-, 
Olaszország éllen egyszer, Spa
nyolország ellen ötször és Svéd
ország ellen hétszer mérkőzött.

Magyarország játszott 76-szor, 
győzött 65-ször, vesztett 8-szor 
és három mérkőzése döntet

len maradt.

Saját tudósítónktól —
7:1; 1930, Drezda: 5:3, Nürn-
bex-g (Klebelsberg-kupa): 4 :1 ;
1931, Páris (Európa-bajnokság):
‘ :2.

A magyar csapat első lett mind 
„ három Európa-bajnokságban, 
győzött mind a két Klebelsberg- 
kupa-tornán és második lett az 
amsterdami olimpián. Német
ország első lett az amsterdami 
olimpián, második lett a nürn
bergi Klebelsberg-kupában és a 
párisi harmadik európabajnoki 
tornán.

íés nem teszi azt lehetővé.
Biztosítja a társszövetségeket, 

hogy
nem lesz versenyfutás a ki

küldetés dolgában,
nem akar a MUSz mások i-ovására 
esélyteleneket kiküldeni.

Misángyi Ottó
a MASz nevében köszönte még 
Homonnay szavait és néhány prin
cípium tisztázását vélte szükséges
nek. Ha külön futunk valutáért — 
mondotta — , megtörténik, hogy

a valutafutásban az marad
le, aki különben az olimpián 

nem maradna le.
Kívánatosnak tartja, hogy a ki
küldetés felett továbbra is az 
olimpiai ötös bizottság dönthes
sen, még pedig egy előre megálla
pítandó ranglista szerinte Nem 
osztja azt a felfogást, hogy vagy 
mind, vagy senki.

Szieberth Imre a birkózók ne
héz helyzetét ecsetelte.

Végül Homonnay Tivadar han
goztatta :

—  Az olimpiára kimegyünk 
mert ki akarunk menni! A sport 
vezetőinek nem szabad pesszi
mistáknak lenni. A  sport árvának 
látszik, nincsen aki támogassa. A 
sajtóra vár az istápolás feladata 
és ha a sajtó, mint eddig, kitárt 
mellette, akkor nem ismerünk le. 
hetetlent!

r<Tr'iT> V lTili'W
Korcsoi'áif.
•ődllk, sík, 
mindenféle 

_ iryá’ tmány.
Kerékpárok, varrógépek, úján é. i-aszniUtak le 
szállított árban. Kiadás, vétel, csere. Nikkele- 
zé-. é'esíiés. Javítás 21 éra alatt. Essenfeld 
műszerésznél. Vili., Dobozi-utca 7-S), Telefon 

hívó József 381-52

Ma tartja köziyíilését Szom- DallieEyen a Nyuoaii kerület
— Saját tudósítónktól —

A Magyar Kerékpáros Szövetség 
nyugati kerülete ma délelőtt 10 óra
kor tartja rendes évi tisztújító köz
gyűlését a szombathelyi Kovács
étteremben. A szövetség képviseleté
ben Seisl jelenik meg.

Értesülésünk szerint a nyugati ke
rület a jövő idényre alaposan fel 
akar készülni. A rendelkezésére állő 
szerény anyagi keretek határain 
mozogva változatos versenynaptárt 
állított össze és tervbevette, hogy 
legjobbjaival a fővárosi pálya- és or
szágúti versenyek * némelyikén is 
résztvesz.

A közgyűlés viharosnak ígérkezik. 
Sok az elégületlenség a nyugati ke
rületben s ez a tiborckodás most szé
les körben szóhoz jut majd.

Míg tehát Németország 57%-át 
nyerte meg mérkőzéseinek, addig 
Magyarország' 86%-át.

A gólaránynál még jobban ki
domborodik Magyarország fölé
nye.

Németország gólaránya: 
249:185, Magyarországé: 

498:138.
1931-ben Magyarország is, Né

metország is tízszer mérkőzött. 
Magyarország győzött kilencszer, 
egy mérkőzése döntetlenül végző
dött, Németország győzött hét
szer, két ízben mérkőzött döntet
lenül és egy méccsé vereséggel 
fejeződött be. Magyarország gól
aránya: 81:10! Németországé:
43:20.

Az MKSz január 22-én tartja 
rendkívüli tanácsülését, mely a köz
gyűlést készíti elő.

Magyarország 76 mérkőzé
sén összesen 30 játékos sze
repelt, Németország 59 mér
kőzését 60 játékossal bonyo

lította le.
A tíz legtöbbször szerepelt ma

gyar játékos: Keserű I. és Ho- 
monnai II. 64-szer, Keserű II. 
56-szor, Vér tess i 51-szer, Barta 
48-szor. Ivády 42-szer, Fazekas és 
Wenk 32-szec, Németh 31-szer és 
vitéz Halassy 24-szer szerepelt a 
válogatottban.

A tíz legtöbbször szerepelt né
met játékos: Cordes 49-szer,
Benecke 45-ször, Guxxst 45-ször, 
Amann 44-szer, Rademacher I, 
32-szer,iK. Balire 29-szer, Schulze 
17-szer, Rademacher II. és W, 
Bahi-e 13-szor, végül Schomburg 
12-szer volt tagja a német válo
gatott csapatnak.

Végül álljon itt
a 11 magyar-—német mérkő

zés eredménye:
1922, Magdeburg: 3 :4 ; 1923,

Magdeburg: 5:3, Budapest: 4 :1 ; 
1921/., Budapest: 3 :2 ; 1925, Mag
deburg: 4 :2 ; 1926, Budapest
(Európa-bajnokság): 8 :1 ; 1928,
Amsterdam (olimpia): 2 :5 ; 1929, 
Budapest (Klebelsberg-kupa):

Kik a legnépszerűbb  
m agyar repülők?
— Saját tudósítónktól —

Erre a kérdésre természetesen csak ' 
a repülés iránt érdeklődő közönség | 
valamiféle megszavaztatásával lehet' 
felelni. Ilyen szavazatoknak tekint
hetők azok a feleletek, amelyekben. 
a repülőpályázatunkon résztvevő ol
vasóink arra a kérdésre adtak vá
laszt, hogy „melyik az első három 
legnagyobb magyar repülőteljesít* 
meny V'

Három pontnak tekintve azt, ha 
valakit az első helyen említett a 
pályázó, kettőnek, ha a másodikon, 
egynek, ha a harmadikon és össze
adva a pályázatoknak az egyes re
pülőkre eső pontszámait, repülőink 
népszerűségét a kö\retkező számok
kal jellemezhetjük:

1. Magyar Sándor 402,
2. Endresz György 394
3. Vitéz Kaszala Károly 107,
4. Bánhidy Antal 9Í
5. Bemard Mátyás 74 '
6. Újvári László 70
7. Lampich Árpád 68
8. Vitéz Heffty Frigyes 47
9. Dobos István 22

10. Formánok Lajos 20

TORNA
A TFSC rendezi meg január 24-én 

a tornászbajnokságokat. A BBTE 
tornatermében január 24-én délelőtt 
és délután rendez} meg a Testneve
lési FSC Budapest szenior és ifjú
sági bajnokságait korláton, gyűrű- 
hintán és függeszkedésben. Ugyan
csak ekkor kerül lebonyolításra az t  
és II. osztályú csenatbajnokság is, 
amelyért több, mint valószínű, hegy 
vidék} csapatok is elindulnak.
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Nem nyugszik bel® 
az FTC motorsportosztálya

a KMAC önkényes és sérelmes
átigazolási szabály félremagya
rázásába

—- Saját tudósítónktól —

Gyűlésre jöttek össze pénteken 
este az FTC. motorosai, hogy 
Walter József szak. elnök meg
hívására napirendre tűzzék a 
KMAC sérelmes átigazolási sza- 
hálymagyarázatát és megtárgyal
ják azokat a lépéseket, melyek az 
önkényes szabálymagyarázás köv- 
vetkeztében válnak szükségessé 
abból a célból, hogy a ferenc
városi egyesület folytathassa mű
ködését.

Annakidején részletesen beszá
moltunk a KMAC zárt ajtók mö
gött megtartott üléséről, mely 
alkalommal az elnöklő Schima- 
neck Emil teljesen félreértve a 
tavaly a KMAC-nak ellenlábas 
HAC megbénítására jogérvényre 
emelt átigazolási szabály intéz
kedéseit, úgy magyarázta azt, 
hogy

az átigazolás alatt levő ver
senyzők egész évi tétlenségre 

vannak kárhoztatva.
i

Megengedjük, hogy Schimaneck 
Emilt, a nagyhírű technikust 
ugyanaz a jószándék és meggyő
ződés vezette, mint annakidején, 
amikor a motalkó-ügyben adta le 
értékes szakvéleményét, az érthe
tetlen félremagyarázás azonban 
súlyos nehézségeket okozott, mert 
hiszen többek között teljesen 
megbénította az- újonnan alakult 
FTC motorszakosztályt, mely ré
szére —  amennyiben a Schima- 
neck-féle szabálymagyarázatot el
fogadjuk —  az 1932. évben ver
senyzőt igazolni nem lehet. Ért
hető tehát, hogy az FTC pénteki 
ülése nem volt izgalom nélküli.

Walter József elnök ismertette 
az átigazolások ügyét és kifej
tette, hogy amennyiben a sérel

mes szabálymagyarázatot nem 
mellőzik, úgy

az FTC részére versenyzőket
igazolni nem lehet és az
FTC versenyrendezési lehe

tőségei is megszűnnek.
A. versenyzők és a szakosztály 
tagjai a legnagyobb megütközés
sel vették tudomásul az elnök 
előadását és egyhangúlag felkér
ték az egyesület vezetőségét, hogy 
a szükséges erélyes lépéseket ha
ladéktalanul tegye meg, mert 
ebben az esetben már nem klub
érdekekről van szó, hanem a mo
torsport életlehetőségeinek én- 
ségbentartásáról. Walter elnök 
megnyugtatta a versenyzőket, 
hogy a kérdést hamarosan elinté
zik annál is inkább, mert a közeli 
nanokban tető alá kerülő a motor- 
SDortszövetség megalakulásáig át
meneti megoldásnak elfogadott 
úi és a jelenleginél alkotmánvo- 
snbb soortfőbatóság, mely min
den bizonnyal közmegelégedésre 
és a KMAC érdekeinek fölébe 
helyezve, a közérdekeit figyelve 
fogja szabályozni az átigazolások 
ügvét.

Felvetődött a kérdés, hogy az 
úi főhatóság, a nemzeti sport- 
bizottság összeülte előtt is bírják 
reá a KMAC-ot a Schimaneek- 
féle erőszakos szabálvmag.varázat 
megváltoztatására. Erre remény 
is van, mint híre jár, hogy a 
KMAC már talált is megoldást, 
hogy presztizscsorbulás nélkül 
oldja meg a gordiusi csomót oly
képpen, hogy a megváltozott gaz
dasági és sportviszonyokra való 
tekintettel egy évre, tehát 1933 
január elseiére tolja ki a szabály 
életbeléptetését.

Mint M őzalcsloüó mutolsó a loitdenl köd
— Saját tudósítónktól

Aki nem járt még ilyenkor tél
víz idején Angolországban és külö
nösen Londonban, annak fogalma 
sincsen arról, hogy

mi is az a londoni köd.
A benszülött londoniak háromféle 
köd'kategóriát különböztetnek meg. 
A leggyakoribb —  sajnos —  éppen 
a harmadik számú köd, az úgyneve
zett

borsóleves kőd,
mely nemcsak a látást teszi lehe
tetlenné, hanem vastag piszokré
teggel is bevonja a gyanútlant, aki 
kimerészkedik ilyen időben. Kép
zelhetjük, hogy mit jelent ilyen 
időben autót, vagy motorkerékpárt 
vezetni. Vészes tülkölés, fékek csi- 
korgatása hallatszik és motorosne- 
gyen a talpán, aki a villanyrendőr- 
telen feketekávéban megtalálja az 
útját.

Nagy ködben a forgalom 
teljes egészében a föld alá 

menekül,
ahol nincsen köd, viszont 50— 60 
km-es átlagot futnak az Under- 
ground-kocsik. A föld felett szinte 
percenként ütköznek össze a ko
csik, annak ellenére, hogy lépésben 
haladnak és mint egyetlen orien
tációs ponthoz, a járdaszegélyhez 
tapadnak.

Az ACU és a RÁC motoros jár
őrei állandóan talpon vannak és

speciális ködlámpákkal siet
nek a megrekedt vagy elté
vedt klubtagok segítségére.

Hogy az ilyen „mentések# alkal
mával milyen humoros jelenetek 
adódnak, erre példa az az eset, 
mely a napokban történt London
ban. Az ACU egyik motoros jár
őre a Tottenham Court Road és 
az Oxford Steet keresztezésén há
rom motorkerékpárost vett védő

szárnyai alá, hogy az Euston 
pályaudvarhoz vezesse el őket. 
Bár a derék ACU „Patrol” lépés
ben halad, a pályaudvarnál arra 
ébredt, hogy a három motorosból 
egyetlen egy sem maradt. Vissza
felé indult hát az úton. Jó más
félkilométeres bukdácsolás után 
találkozott az elsőszámú motoros
sal, aki az egyik járdasziget vö
röslámpája mögött búsult, 

azt hitte ugyanis a szeren
csétlen, hogy a vöröslámpa 
nem más, mint valami előtte 

álló autónak számlámpája.
A második számú motorossal az 
egyik áruház teherautó bejjára
tánál találkozott, a nagy ködben 
ugyanis a járdaszegély mellett 
haladt és nem vette észre, hogy 
zsákutcába hajtott be, ahol aztán 

megrekedt.
A legfurcsább'helyzetben azonban 
a harmadik számú motorost ta
lálta, aki úgy járt, mint a Körön- 
dön randevúzó donzsuán. aki szí
ve választottjának elfelejtette 
megmondani, hogy melyik szobor 
esedékes és fáradhatatlanul járt 
körbe, nehogy „elnaszol ja” őnagy- 
ságát. A harmadik számú moto
ros is így járt, a Trafalgar Squa- 
renek a közepén elterülő hatal
mas járdaszigetét kerülgette a 
járdaszegély mellett és közel há
romnegyedóra hosszat keringett 
egy és ugyanazon a helyen.

F!<Ykndmint*ztrác1rt Csehszlovák Iában »
L i p a Uiságirnda Bratislava 
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Vasárnap, január 10.
Budapest 23 kw, 550.5 m: 9 ö.: 

Hírek, kozmetika. — 10 ó,: Egyházi 
zene és szentbeszéd a belvárosi plé
bániatemplomból. Szentbeszédet
mond Zimányi Gyula. — 11.15 ó.:
Evangélikus istentisztelet a Deák-téri 
templomból. Prédikál Kemény Lajos 
budapesti esperes-lelkész. —- Utána: 
Pontos időjelzés, időjárásjelentés. — 
Majd: Zenekari hangverseny. Kar
nagy Berg Ottó. 1. Rossini: A sze- 
villai borbély, nyitány. 2. Bizet: Az 
arlesi leány, II. szvit. 3. Sauer: Echo 
de Vienne, keringő. 4. Mascagni: 
Fritz barátunk, intermezzo. 5. Grieg: 
Lírai szvit. 6. Drdla: Souvenir. He
gedűn előadja Hannover György. 7. 
Strauss János: A királyné csipke
kendője, nyitány. 8. Nádor Mihály: 
Keringő sz „Offenbach” c. operett
ből. 9. Brahms: Magyar táncok V. és 
VI. szám. — Szünetben: Sipőcz
Jenő dr., Budapest székesfőváros 
polgármesterének előadása: „A fő
város nyomorenyhítő tevékenysé
ge”. — 2 ó.: Gramofonhang-
verseny. 1. Csajkovszki: 1812, nyi
tány. 2. Kienzl: A bibliás ember,
ária. (Franz Volker.) 3. Bizet: Car
men, Habanera. (Anday Piroska.) 4. 
Mozart: A varázsfuvo’ja, ária. (Pa-
taky Kálmán.) 5. Puccini: Tosca, 
ária. (Németh Mária.) 6. Verdi: Tru
badúr, Miserere. (Helge Rosvaenge 
és Hedwig v. Debicka.) 7. Donizetti: 
Szerelmi bájital, ária. (Pataky Kál
mán.) 8. Strauss János: Kék Duna 
keringő. (Ivogün Mária.) 9. Puccini: 
Bohémélet, duett. (Pataky Kálmán 
és Schlusnus Henrik.) 10. Wagner: 
Lohengrin, Menyasszonykórus. II 
Puccini: Pillangókisasszony, ária,
(Gyenge Anna.) 12. Puccini: Túran
dó*, ária. (Piccavsr Alfréd.) 13. Of
fenbach: Hoffmann meséi, babaária. 
(Hedwig v. Debicka.) 14. Bizet: Car
men, toreadordal. (Schlusnus Hen
rik.) — 3 ó,: Kukuljevic József dr.: 
„A tejelő állatok és istállóik tisztán
tartása” . — 3.45 ó.: Rádió Szabad 
Egyetem. 1. a) Koessler: Magyar 
táncok; b) Weiner: Szonáta fis-moM
II. és III. tétel; c) Bárdos: Magyar 
népdalok; d) Kadosa Pál: Nádi he
gedű (magyar népdal, kézirat, elő
ször); e) Bartók—Szigeti: Magyar
népdalok. Hegedűn előadja Felvinci 
Takács Alice. Zongorán kísér Herz 
Ottó dr, 2. Fodor Ferenc dr.: „A
magyar gabonatermelés” . 3. Szenessy 
Mihály dr.: .Adóügyi tájékoztató” .
— Utána: Pontos időjelzés, időjárás
jelentés. — 5 ó.: Károlyi Árpád és 
cigányzenekarának hangversenye. — 
6 ó.: Helyszíni közvetítés Szombat
helyről. 1. Horváth Ákos dr.: a) Ál
modtam szépet, gyönyörűt; b) Az 
esti csillag. Előadja a szombathelyi 
Dalos Egyesület: Karnagy Heintz
Fülöp. 2. Megnyitó beszéd. Mondja 
Mikes János gróf megyéspüspök. 3. 
Beethoven: III. szonáta (G-dur). Elő
adja Koncz János hegedűművész. 
Zongorán kísér Kosa György. 4. 
Szombathelyi költő verseiből előad 
Breznayné Lingauer Ilona és Tóth 
Kálmán. 5. Grieg: Honfoglalás. Zene
kari kíséret mellett előadja a Szom
bathelyi Iparos Dalárda^ Karnagy: 
Heintz Fülöp. 6. Dohnányi: Zongora
ötös, op. 1. c-moll két tétele, I. Al
legro, IV. Animato. Előadja a Szom
bathelyi Kamarazenetársaság: Szsn- 
déné Bárdos Alice (I. hegedű), Wie
ner Lili (II. hegedű), Domcvschit'z 
Pál (mélyhegedű), Wlndholcz Pál 
dr. (gordonka), Kartner Gitta (zon
gora). 7 .,Szombathely városról. Fel
olvassa Ujváry Ede dr. polgármes
ter. 8. a) Debussy: Csónakban; b) 
Sarasaié: Romanza Andaluxa; c)
Hubay: Zefir. Előadja Koncz János 
hegedűművész. Zongorán kísér Kosa 
György. 9. Strauss János: Kék Duna 
keringő. Zongorakíséret mellett elő
adja a Szombathelyi MÁV Haladás 
Dalköre. Karnagy: Jarisch János. — 
8 ó.: Sport- és ügetőversenyeredmé- 
nyek. — 8.15 ó.: Klasszikus operett
részletek. A  m. kir. Operaház tag
jaiból alakult zenekar hangversenye 
Karnagy Nádor Mihály. Közremű
ködik Sebők Stefi és Szűcs László. 
1. Offenbach: A trapezunti herceg
nő, nyitány. 2. Offenbach: Szép He
léna, Páris belépője. (Szűcs László.) 
3. Offenbach: Szép Heléna, duett.
(Sebők Stefi—Szűcs László.) 4, 
Strauss János: Déli rózsák, keringő.
5. Strauss János: Denevér, csárdás, 
(Sebők Stefi.) 6. Strauss János: Ci
gánybáró, duett. (Sebők Stefi—Szűcs 
László.) 7. Strauss János: Római 
karnevál, nyitány. 8. Strauss János: 
Gondoladal. (Szűcs László.) 9. 
Strauss János: Cigánybáró, Saffi

dala. (Sebők Stefi.) 10. Millöcker: 
Koldusdiák, nyitány. 11. Suppé: 
Könnyű lovasság, egyveleg. — 9.45 
ó.: Pontos időjelzés. — Majd: Sza
lon-, jazz- és cigányzene Kalmár Pál 
énekszámaival. 1. a) Szilágyi Béla: 
Egyszer egy szép asszony tört éle
tembe; b) Kalmár Tibor: Voltál-e
májusban Becsben. (Kalmár Pál—- 
Horváth Gyula cigányzenekara.) 2, 
Tánczene: a) Rumba (Ernesto Le- 
cuona: Siboney; b) Angol keringő 
(Y. Payne—Campbell—R. Coimelly, 
Pagan serenade); c) Tangó (Jose 
Melin: Nina); d) Foxtrott (Joseph 
Nussbaum: The fauntan). 3. a) Kóla 
•—Szenes: Bécsi keringő; b) Donáth 
Jenő—Litván György: Ha nem vol
nának asszonyok. (Kalmár Pál.) 4. 
Thom&s: Raymond, nyitány. 5. a) 
Nádas—Kovács: Bevallom, szeretem, 
tangó; b) Lakos—Szenes: Szeszély, 
keringő. (Kalmár Pál.) 6. Hangos 
filmujdonságok. 7. a) Ányos Laci: 
Őszi eső verdesi a legényszobám ab
lakát; b) Huber Sándor: Ha megun
tál kis angyalom szeretni. (Kalmár 
Pál—Horváth Gyula cigányzeneka
ra.) 8. Kálmán Imre: Cirkuszherceg
nő, operettegyveleg. 9. a) Stolz—• 
Szenes: Vége a dalnak; b) Seress 
Rezső: Csak azt szeretném monda
ni, tangó. 10. Tánczene: a) Foxtrott 
(Ray Noble—J. Campbell—R. Con- 
nelly: I í'ound you); b) Slowfox 
(Fred Fisher: Du hast treue Augen); 
c) Rumba (A. Molto: Cuba). 11- 
Purcsi Pepi: Magas jegenyefán...
(Kalmár Pál—Horváth Gyula ci
gányzenekara.) 18. Cigányzene.

CEH®^
Willy Forstnak ismét sok arca van.

Már tudniillik új filmjében (éppen 
úgy, mint a „Mona Lisa tolvaja” c. 
filmben). Ezúttal is tolvajt játszik, 
ahogy a német cím mondja: „Peter 
Voss, dér Millionendieb” . E. A. Du- 
pont, a nagynevű rendező’ rendezte a 
filmet. Hamarosan bemutatásra is 
kerül, egyelőre azonban csak kül
földön.

Egészen különlegesnek Ígérkezik 
Emil Jannings új filmje, a „Szenve
délyek harca” . A nő szerepét ezúttal 
az újonnan feltűnt Anna Sten játsza 
a Jannings-filmben, de a főszereplők 
között ott találjuk Anton Pointner, 
Julius Falkenstein nevét is.

A magyar Székely rendezte a kis 
D olly Haas új filmjét, a „Kőgazdag 
embsr”-t. A humort szóró Adélé San- 
drock is játszik a filmben.

„Ifadettok”  címmel n a g y  filmet 
készítettek a németek. Nagy film 
nagy nevekkel Az élen A. Basser- 
marni, Trude v. Molo, J. Riemann. 
Érdekes, hogy a filmben játszik az 
öreg Bassermannak a lánya is: Else 
Bassermann.

„önagyságának kimenője van” , ez
Liáné Haid és Hans Brausewetter 
új filmjének a címe. Kedves kis tör
ténet.

31 éves lesz Willy Fritsch január 
27-én. (Címe: -■ Berlin—Chartert tem 
burg, Windscheidstr. 4.)

Van örök szerelem! Ha a mai
anyagias, realisztikus világban fölé
nyes mosoly fogadja is a modern 
ember arcán azt, ha valaki örök sze
relemről beszél, a filmművészet még
is az örök szerelem romantikájának 
művészete. A filmek legnagyobb ré
sze a szerelemről szól és a közönség 
is a legszívesebben veszi a szerelem 
optheozisát. De olyan tökéletesen, 
olyan romantikusan, olyan szépen 
még nem mondta el az örök szere
lem regényét film, mint a Csákó és 
hegedű című új Warner First drá
ma, amely a békebeli Bécsben kez
dődik és a háború utáni Bécsben 
végződik. A filmet Budapesten a 
Fészek és Pátria mozgószínház fogja 
bemutatni a közönségnek.

Mai műsor
OPERAHAZ: (3, fél 81 D. a.: Traviata. 

Este: A cremonaf hegedűs. Magyar
karácsony. Évszakok.

NEMZETI SZÍNHÁZ: (8, fél 81 D. o .: 
Légy jó  mindhalálig. Este: Peer Gynt.

KAMARASZÍNHÁZ: (fél i, háromn. 8) 
D. u.: Porcellán Este: Jégcsap.

VÁROSI SZÍNHÁZ: (3, fél 8) D. u.: A 
tolone. Este: Cigányszerelem,

VÍGSZÍNHÁZ: (fél 4, 8) D. u.: Erelyn. 
Este: Kabaré

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

MAGYAR SZÍNHÁZ: (8) Rád bízom • 
feleségem.

KIKALYSZINHAZ: (3, g) A „Fehér ló” .
FÖV. OPERETTSZINHAZ: (fél 4. 8)

Maya.
ANDRASSYUTI SZÍNHÁZ: (4, 91 A*

igazi asszony.
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: (6, 91 A  dró

tostót.
ROYAL ORFEUM: (3, 6, 91 5 Jnnetro.
KOMÉDIA ORFEUM: (fél 5, fél 9' Rótt 

és Tábori.
STE1NHARDT SZÍNPAD: (fél 3, há-

romn. 9) Stelnhardt

: ilm szinházak ■ műsora
BELVÁROSI lírányin  *  T.t 83 _3— 

39. (Előadás; 5, negyed 8. negyed 9, 
fél 10 Vas.: fél 4 5. 6, negyed 8.
negyed 9, fél 10. Trilby (John Barry- 
inoore. Marion Marsch ) — Egy Ki# 
ballépés. (Renata Müller, Hermáira 
Tbhnig.) -- Hangos magyar híradó.

BÓDOGRAP (V ili  Joz-et Eornt -«3. T.l 
38—4—76.): Előadás: fél 5, negyed 8, 
10. Vas.: 2-től. Feleségein szélhámos 
(vígj. 10 fv „ Nagy Kató). — Halai- 
zahatag (dráma; Louis Trenker).

BUDAI a-POI.LO 111 Szemi tei I 33 
-5-00.1: Előadás: fél 5. 7, fél 10 Vas. 
fél 3. háromn 5 negyed 8. liáromn 19. 
Buster Casanova (vígjáték 10 fv.)._ — 
A szőke válóok (Paul Hörbiger, Lieit 
Deyers; vígj.) — Híradók,

CAPlTOL (VI! Gurusa tél Jegyrende
lés: 34-3—37 . (Előadás- 4. 6. 8. 10 Vas.
2 kor is, Bórneoi maharadzsa (film- 
történet: Charles Biekíord, Rose Ha
bart). — 'Tusi és W illi (triikkfilm). -» 
Híradó.

CHICAGO (VII . István Ú« *9 T.: SS—1
75.1: Előadás: 5, fél 8. 10 ünnep. vas.. 
8-tól. Nagyvárosi fények. (Cbaríie 
Chaplin világíilmje,) — Flippy, mint 
mesterdetektiv. — Miki, mint hegedű
művész. — Híradók.

CORSO (IV.. Váci utca 9 T.; 87 4 03.)
Előadás: 4, G, 8, 10. Hangos Híradók.
— Emil és a detektívek. (Fősz.: Frilz 
Rasp, Kate Haack) — A növényvilág 
csodál (hangos knltúrfilm).. — Az idő
jós (k. knltúrfilm).

BECSI (VI.. Teréz Kőrút 28.. T.i Sí —8-. 
43. 35 -9 - 52. 14 -8 05.U Előad.: 4, b. 8, 
10 Vas., ünnep: 2-kor is. Hangos hír
adók. — Molnár Ferenc világhírű szín
műve! Liliom. (Charles Farell, Rose 
Hobart, Esteile Tay'or.)

ELIT ,V,„ Lapot körnt ló 1 • 16 1 51 )! 
Előadás. 4, 6, 8, 10. A bál. (Rendező 
W. Thiele. Fősz.: Dolly Haas.) -  Rc- 
piilöszőnyegeu a világ körül. (Fox 
film.) — Hangos híradó.

I ÉSZ EK (V ili József korüt 70 T : 4S~ 
0—40.1: Előadás: fél 5, negyed 8, há
romn 10. Vas. fél 8-tól folyt. Az első 
bál. (Dolly Haas, Reinhold Sohünzel.)
— ültem! (Kalandordr. 10 £v.) Vas. d. 
e.: Burlcszkmatiné.

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ 'Kossuth Lajos-
utca 18 T. 895—13, 897 -07.1: 5. negyed fj, 
tíjlO Vas., azomb. (innep 4 ». 8. 10.
Exfeleség. (Norma Shearor filmje a mai 
házasság problémájáról ) — Híradók,

IMPER1AL ' (VII.. Dembinszky nU:a ás 
Aréna út sarok T .: 32 8 90.>■ Előadás:
5- től, vas.: fél 3 tói folyt. Feleségem 
szélhámos. (Nagy Kató vígjátéka.) — 
Ki a bűnös (dráma: Lew Ayres). — 
ünnep és vasárnap d e.: burlcszkm.

JÓZSEFVÁROSI (Kálvária tér fl. T.: 34-
6— 44.1: Előadás: fél 5-től, vas. 2-től 
folyt. Kis kabaré Szentiványi Kálmán, 
B’eleki Kamill. Daimady Erzsi, a j 
Boyer személyes fellépte. — A végzet 
hajója. (Conrad Nagel.) -- Egy férfi, 
két asszony. (Lewis Stone.)

KAMARA (VII., Dohánya 42 44. Tel.: 
44—0—27). Előadás: 6. 8. 10. Vas és 
ünnepnap: 4-kor is. Hangos híradók, 
r- Molnár Ferenc világhírű színdarab
ja: Liliom (Charles Farell, Rose Ho
bart, Estelié Taylor.)

L( DOVIKA ,1X üllői út 101.1 Előadás: 
tél 5. 7. -gyo 10 Vas.: 2 tői fo lyt
Száműzetés Szibériába (John Bolos, 
Lupe Velez a főszerepben). — A látha
tatlan bűnös (Izgalmas bűnügyi tört.).

NÉP (Váci út 76 T.i 93 6--80.I Hétfc.i 
5-től, vas ée ünnepnap: 3-től fo ly t
A szent láng (Dita Parlo, Gnstav 
Fröhliuh.) — Az alaszkai rejtély. 
(Charles Bickford, Zasu Pits.) -  Egy 
éjszaka Harlemben. (Néger szimfónia.)
— Híradó.

OMNIA (VIII.. József körút ás Kölcsey- 
utca sarok T.: 80 1 -25 i- Western
Electrlc-leadügépen Fél 4, fél 6, fél S. 
fél 10. Hangos híradó. — A borneói 
maharadzsa (A pompa, a szerelem és 
az izgalmak filmjei. — Burleszkck.

ORION (ÍV. Eskü-tér 5. T.: 82-1-02.): 
Előadás: fél 6. fél 8, fél 10. Vas.: fél 
4-kor is. A borneói maharadzsa. —< 
Liszt Ferenc (zenekép). — Híradó.

PALACK FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet kőr
út 8 Telefon: 365 -234 El ad.: 4 S. ! 
10. Hyppolit, a lakáj I Magyar han-

Sos film. Irta: Zágou és Nóti Játsza: 
sortos, Góth, Kabos. stl>.) — Hangos 

híradók
PATRIA (VIII., Népszíiház-n. 13 T.: 43 

6—73.): Előadás: fél 5, negyed 9. há
romn. 10. Vas. fél 3-tól folyt. A lát
hatatlan bűnös. (Gerda Mauras, Hans 
Stiivo, Ottó Walllmrg.) — Egy farsangi 
éjszaka. (Harry Liedtke, Nóra Gra- 
gor.)

(Nagymezőn. Sí—
24 T.: 220 98. 29J 

-50): 2 -6 lg folyt, 
azután 0. 8. 10.

k ^ V a s  és ünnep- 1—4 
it t t e i : » m i-A io:.- folyt., azután 6. 8, 

10. Ex-fc!eség. (Nor
ma Shearer filmje,) — Flippy. — Hír
adók.

ROXY (VII., Rákóoz ót 83 T.: J 4 8 -3 -  
24.). Előadás 4-től. vas. 2-től folvt. 
Nagyvárosi fények Charlie Chaplin 
világfilm je.) — Halálos szerelem (drá
ma 10 fv.). — Hangos híradó. A műsor 
prolongálva I

ROYAL APÓI,1,0 (Erzsébet körút 45 T.l 
J. 429 46, 419-02.) Előadások: 5. Y.S, 
fél 10. Szom b, vas.: 4. 6. 6. 10 Vas 
d. e fél 11; Lakner Báest gvonnok 
színháza -  Kaeettklsasszony (Bol- 
váry. Stolz. Rod Koda f(imopeiettj,s 
Fősz. Halmáy Tibor. Dolly Haas. Gus 
táv Frőlilioh' -  Magyar Víléghlradó

TATRA (IX .. Üllői út 631 Előadás: U5. 
7, negyed 10 Vas.: 3-tól folyt. Őszi 
manőver (katonavigjatélc). _  a  kon. 
cert (Olga Csellova és Walter Jenesen 
vígjótóka).

Ü A É l I S

(Teréz-körút 60 T.: 191
67 -68.1 • Előad .5.
Szomb’, vas., ünnep; 4. 
8, 10. Emil és a detek: 
vek. (Vígj 8 felv.) A n 
vények szerelmi élete 
Kutyaiskola. (Knltúrf 
mek.) — Hangos híradó

CORVIN fVU l József körút 6* Üllői- 
sarok T t  88 9 89 39 5 84 >: E
adás: fél 6. fél 8. fél 10 Vasi
es ünnepnap fél 4 órakor is. Emil és 
detektívek. (Vígj. 8 felv.) -  A. nüv 
nyék szerelmi élete (Knltúrfilm.* 
Hangos híradó

URANIA (Rákóczi út Í1 T.: 460 -45 
460—46.): Előadás: 5, negyed 8, fél : 
Vasár és ünnep: 4, 6, 6, 10. Táncol 
kongresszus (Lillán Harvoy, Wil 
Fritsch. L.11 Dagover. Conrad Veídt.)




